Zápisnica č. 11/2012

Obec ČACHTICE

ZÁPISNICA
z jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Čachtice,
konaného dňa 17. decembra 2012
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu
2. Voľba pracovného predsedníctva – mandátovej komisie, návrhovej komisie,
určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola plnenia uznesení OZ z posledného OZ
4. Návrh rozpočtu Obce Čachtice na rok 2013 a výhľadovo na roky 2014 a 2015
5. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Čachtice,
úprava poplatku za prenájom hrobového miesta
6. VZN o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení na území Obce Čachtice
7. Delegovanie zástupcov OZ do Rady školy
8. Návrh zmluvy o financovaní CVČ
9. Predĺženie nájomných zmlúv v obecných nájomných bytoch
10. Schválenie zadania ÚP Čachtice
11. Prenájom priestorov v Dome služieb
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti pre HKO na I. polrok 2013
13. Rôzne
14. Návrh na uznesenie, schválenie uznesenia
15. Záver

P r e d m e t : Otvorenie zasadnutia OZ
Jedenáste riadne zasadnutie OZ v Čachticiach sa konalo v
zasadacej
miestnosti obce Čachtice, na 1. poschodí. Otvorila ho a viedla p. Anna Ištoková, starostka
obce. Úvodom privítala všetkých prítomných poslancov OZ, HKO a spoluobčanov.
Konštatovala, že všetci 11 pozvaní poslanci sú prítomní a vyhlásila zasadnutie OZ za
uznášania schopné.
P r e d m e t :Voľba pracovného predsedníctva – návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci OZ: Ľubica Gogolová, Miloš Lacovič
a Mgr. Peter Sučanský. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci OZ: Mgr. Marek
Bumbál aTerézia Dendisová.

P r e d m e t : Kontrola plnenia uznesení z posledného OZ
Starostka obce informovala OZ o plnení uznesení z posledného zasadnutia. Konštatovala,
že prijaté uznesenia sa priebežne plnia.
P r e d m e t : Návrh rozpočtu Obce Čachtice na rok 2013 a výhľadovo na roky 2014 a 2015
Ing. Elena Peterková, predsedníčka fin. komisie predložila OZ návrh rozpočtu obce
Čachtice na rok 2013 a výhľadovo na roky 2014 a 2015, ktorý obdržali poslanci v písomnej
forme a zaoberali sa ním už na svojom pracovnom stretnutí. Ing. Jozef Juris, hlavný kontrolór
obce predniesol odborné stanovisko k návrhu rozpočtu. Viacerí poslanci sa zhodli v návrhu na
vyčlenení čo najviac fin. prostriedkov na opravu miestnych komunikácií po výstavbe
kanalizácie v obci.
P r e d m e t : VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce
Čachtice, úprava poplatku za prenájom hrobového miesta
Starostka obce predložila OZ na schválenie návrh VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za KO a DSO na území obce Čachtice, ako aj návrh na úpravu poplatku za prenájom
hrobového miesta. Materiál bol vypracovaný v písomnej forme a spolu s pozvánkou zaslaný
všetkým poslancom OZ.
P r e d m e t: VZN o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení na území Obce Čachtice
Starostka obce predložila OZ na schválenie návrh VZN o financovaní ZUŠ, MŠ
a školských zariadení na území Obce Čachtice. Materiál taktiež poslanci OZ obdržali v pís.
forme pred konaním zasadnutia.
P r e d m e t : Delegovanie zástupcov OZ do Rady školy
Starostka obce predlolžila OZ návrh na delegovanie zástupcov do Rady školy ZŠ ŠsT na
nasl. volebné obdobie.
P r e d m e t : Návrh zmluvy o financovaní CVČ
Starostka obce v zmysle §7 ods.5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predložila OZ na schválenie návrh zmluvy o združení fin. prostriedkov
na financovanie záujmového vzdelávania detí a mládeže v centrách voľného času
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nové Mesto nad Váhom, a to formou spolufinancovania
v závislosti od počtu žiakov CVČ s trvalým bydliskom na území obce Čachtice.
P r e d m e t : Predĺženie nájomných zmlúv v obecných nájomných bytoch
Starostka obce predložila OZ návrh na predĺženie nájomných zmlúv pre nájomcov
v obecných nájomných bytoch s. č. 1249, 1250, 1277, 1287 a 426 na obdobie 3 roky.
P r e d m e t : Schválenie zadania ÚP Čachtice
Starostka obce predložila OZ k schváleniu návrh „Zadania k Územnému plánu obce
Čachtice.“

P r e d m e t : Prenájom priestorov v Dome služieb
Starostka obce informovala OZ o prijatých žiadostiach o prenájom priestorov v Dome
služieb (bývalá predajňa ROKO) od:
- Daniel Vido, Čachtice, ul. Mierová č. 1253
- Peter Petráš, Klčové 18, Nové Mesto nad Váhom
P r e d m e t : Návrh plánu kontrolnej činnosti pre HKO na I. polrok 2013
Poslanci OZ predložili návrh na uskutočnenie kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2013.
P r e d m e t : Rôzne

Pripomienky poslancov OZ:
M. Bumbál Mgr. – urguje doplnenie stĺpov VO v ul. L. Novomeského pred s.č.1255
M. Lacovič – upozornil na aktualizáciu platných VZN na WEB stránke obce
M. Balala Mgr. – upozornil na nevyhnutnosť prípravy zimnej údržby ciest v predstihu,
riešiť predimenzované reflektory na námestí
navrhol zverejňovanie prijatých podnetov od občanov na WEB stránke
Pripomienky občanov:
E.Vlčková – upozornila na dôkladnejší posyp miestnych komunikácií v okolí škôl a ZS
P r e d m e t : Návrh na uznesenie, schválenie uznesenia
Uznesenie čís. 122/2012
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje:
A/ návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Sučanský, Miloš Lacovič,
Ľubica Gogolová
B/ overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Marek Bumbál, Terézia Dendisová
C/ berie na vedomie správu o plnení uznesení OZ z posledného OZ
Hlasovanie: Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 123/2012
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje :
1/ rozpočet Obce Čachtice na rok 2013 s nasledovnými zmenami:
- v programe 4: Služby občanom, riadok 33 sa mení suma z pôvodnej
110 000,- € na sumu 64 358,-€, v riadku 34 sa mení suma z pôvodnej
navrhnutej 50 000,-€ na sumu 29 253,- €. Tieto ušetrené prostriedky sa
presunú do programu 7: Komunikácie, v riadku 5 sa suma programovaná
235 758,- € mení na 300 147,-€, položky 6 až 12 sa zrušia a suma bude
rozčlenená na budúcom zasadnutí OZ. Ďalej sa mení položka v programe 9:

Šport, v riadku 15 sa mení pôvodne programovaná suma 7 000,-€ na
9 000,-€.
2/ berie na vedomie výhľadovo rozpočet Obce Čachtice na roky 2014 a 2015
Hlasovanie: Za: 9

-

Proti: 1 (Juriga)

Zdržal sa: 1(Balala)

Uznesenie čís. 124/2012
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje :
1/ VZN 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na
území obce Čachtice
2/ poplatky za prenájom hrobového miesta:
Jednohrob: 15 €/10r., dvojhrob: 30 €/10r., trojhrob: 45 €/10r.,
Krypta: 100 €/10r., detský hrob, urna: 10 €/10r.
Hlasovanie: Za: 7

Proti: 4 (Juriga,Balala

Zdržal sa: 0

Bumbál,Dendisová)

Uznesenie čís. 125/2012
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje :
VZN 6/2012 /2012 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení na území
Obce Čachtice.
Hlasovanie: Za: 11

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Uznesenie čís. 126/2012
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach deleguje zástupcov do Rady školy
ZŠŠST Čachtice: Terézia Dendisová, Ľubica Gogolová, Miloš Lacovič,
Ing. Daniela Bublavá.
Hlasovanie: Za: 11

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Uznesenie čís. 127/2012
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje Zmluvu o financovaní CVČ
v Novom Meste nad Váhom na jedno dieťa do 19. veku jeho života vo výške
65,23 €.
Hlasovanie:
1/
Za: 2
Proti: 6 (Gogolová, Bumbál
Zdržal sa: 3 (Jamrich,
(Juriga, Štekláčová)
Dendisová, Lacovič,
Sládeková, Peterková)
Sučanský, Balala)

2/

Za: 5

Proti: 3 (Juriga,Bumbál
Štekláčová)

Zdržal sa: 3 (Jamrich
Sládeková,Peterková)

Uznesenie čís. 128/2012
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv
v nájomných obecných bytoch s.č. 1249, 1250, 1277, 1287, 426 na obdobie 3
roky.
Hlasovanie: Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 129/2012
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach:
1/ berie na vedomie stanovisko KSÚ v Trenčíne čís. KSÚ-2012-646/3275-8
zo dňa 26.11.2012 podľa § 20 odst. 5 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov – posúdenie návrhu „Zadania k ÚPN-O Čachtice“
2/ schvaľuje Zadanie pre Územný plán obce Čachtice
3/ súhlasí s tým, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie Územného plánu obce Čachtice potrvá najviac 3 roky od
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom a obcou
v zmysle § 4, odst. 2 zák. č. 226/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií pre
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.
Hlasovanie: Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 130/2012
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje prenájom priestorov o výmere
33 m2 v Dome služieb Čachtice pre žiadateľa Daniel Vido, Mierová 1253,
Čachtice. Cena prenájmu za 1 m2 ročne 17 €, doba prenájmu: neurčitá.
Hlasovanie: Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 1(Lacovič)

-

Uznesenie čís. 131/2012
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje plán kontrolnej činnosti pre
HKO na I. polrok 2013 nasledovne:
prekontrolovať hospodárenie OFK za rok 2012
prekontrolovať platby za daň z ubytovania vo všetkých ubytovacích
zariadeniach v obci, vrátane ubytovania P. + A. Sučanskí
prekontrolovať faktúry za práce naviac v Centrálnej zóne Čachtice
prekontrolovať daň v dobývacom priestore Kameňolomy Čachtice

-

Hlasovanie: Za: 11

-

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 132/2012
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach poveruje starostku obce zverejniť
zoznam neplatičov daní a poplatkov za KO a DSO vo výveske, Čachtickej TV
a WEB stránke obce v termíne do 31. 01. 2013.
Hlasovanie: Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 133/2012
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje nákup liehového meradla
značky ZEHR v sume 5 844,94 €, stožiare VO od firmy RELM N. Mesto nV.,
v hodnote 3 433 €.
Hlasovanie: Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

P r e d m e t : Záver
Starostka obce poďakovala všetkým prítomným poslancom za celoročný aktívny prístup
k prerokovávaným problémom a za celoročnú spoluprácu. Popriala všetkým krásne prežitie
vianočných sviatkov v kruhu svojich blízkych a veľa šťastia a úspechov v roku 2013.

Anna Ištoková
starostka obce

..........................................................................
overovatelia

Zapisovateľka :

