Zápisnica č. 13/2013

Obec ČACHTICE

ZÁPISNICA
z trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Čachtice,
konaného dňa 18. júna 2013
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Voľba pracovného predsedníctva – návrhovej komisie,
určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola plnenia uznesení OZ z posledného OZ
4. Rekonštrukcia pestovateľskej pálenice, postup prác, VO
5. Informatívna správa o priebehu prác na projektoch EÚ, dotácia Hrad + nezamestnaní
na obnovu kult. dedičstva, koncept SÚP – verejné prerokovanie
6. Úprava miestnych komunikácií asfaltovým povrchom
7. Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v ul. Družstevná (Pastierňa, Zvončeková a spol.)
8. Separovaný zber - výber dodávateľa služby, resp. odberateľa vyseparovaných zložiek,
návrh na kúpu traktorovej vlečky (projekt: rozšírenie a zefekt. separ. zberu KO)
9. Výstavba čerpacej stanice pohonných hmôt v ul. Družstevná + petícia občanov
10. Príspevok CVČ Mestu Brezová + dotácia na CVČ školám Čachtice
11. Určenie platu starostky
12. Návrh na zriadenie elokovaného pracoviska ZUŠ v ZŠ s MŠ v Podolí
13. Uzavretie manželstva mimo obradnej miestnosti – návrh poplatku
14. Asistent učiteľa pre dieťa Matúš Gábor, príspevok na choré dieťa Nicolas Herák žiadosť
15. Predĺženie nájmu v NB 1249
16. Prenájom priestorov na podnikanie v Dome služieb
17. ZOS – návrh poplatku, príspevok pre osamelého klienta
18. Úprava poplatku za nájom „Svadobka“
19. Najkrajší rozprávkový les Čachtice – Višňové – príspevok, zmena zmluvy
20. Rôzne
21. Návrh na uznesenie, schválenie uznesenia
22. Záver
P r e d m e t : Otvorenie zasadnutia OZ
Trináste 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 je prítomná 100 % účasť poslancov OZ, preto bolo OZ uznášania schopné.
Program bol doplnený o správu HKO a návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013.

P r e d m e t :Voľba pracovného predsedníctva – návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci OZ: Ing. Elena Peterková, Anna
Sládeková, Mgr. Mária Štekláčová. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci OZ:
Ing. Mgr. Peter Sučanský, Ľubica Gogolová.
P r e d m e t : Rekonštrukcia pestovateľskej pálenice, postup prác, VO
Bc. Radovan Morávek, pracovník stavebného referátu informoval OZ o priebehu stavebných
prác realizovaných pri rekonštrukcii objektu novej Pálenice.
P r e d m e t : Inf. správa o priebehu prác na projektoch EÚ, dotácia Hrad + nezamestnaní na
obnovu kult.dedičstva, koncept SÚP – verejné prerokovanie
Starostka obce informovala OZ o prebiehajúcich prácach na projektoch
spolufinancovaných EÚ.
P r e d m e t : Úprava miestnych komunikácií asfaltovým povrchom
Stavebná komisia predložila zoznam miestnych komunikácií v konkrétnych výmerách, na
ktorých odporúča kompletnú výmenu povrchu a informovala tiež o postupe zabezpečenia
dodávateľa, pričom bližšie informácie budú predmetom nasledujúcich zasadnutí stavebnej
komisie.
P r e d m e t : Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v ul. Družstevná (Pastierňa, Zvončeková
a spol.)
Starostka obce informovala OZ o prijatej žiadosti od L. Zvončekovej a spol. o rozšírenie
kanalizačnej siete v ul. Družstevná k trom rod. domom v štádiu výstavby.
P r e d m e t : Separovaný zber – výber dodávateľa služby, resp. odberateľa vyseparovaných
zložiek, návrh na kúpu traktorovej vlečky (projekt: rozšírenie a zefekt. separ. zberu KO)
Poslanci OZ sa už na svojom pracovnom stretnutí zaoberali kúpou vlečky za traktor
Kubota. Na základe prieskumu trhu bola vybraná firma FALC-COM na odber a ďalšie
spracovanie plastov (PET fľaše a tvrdené plasty).
P r e d m e t : Výstavba čerpacej stanice pohonných hmôt v ul. Družstevná+petícia občanov
Poslanci OZ na pracovnom stretnutí sa opätovne zaoberali žiadosťou HPDISPO s.r.o.,
Bratislava o vydanie záv. stanoviska k projektovej dokumentácii pre územné konanie
k výstavbe čerpacej stanice motorových palív ako i udelenia súhlasu s vybudovaním nového
stredného zdroja znečistenia ovzdušia v intraviláne obce. Zároveň bola OZ predložená
v písomnej forme nesúhlasná petícia dotknutých občanov z ul. Družstevná a Malinovského,
ktorí sú zásadne proti výstavbe čerpacej stanice pohonných hmôt na parc. č. 1891/2 v k. ú.
Čachtice.
P r e d m e t : Príspevok CVČ Mestu Brezová+dotácia na CVČ školám Čachtice
Starostka obce informovala OZ o prijatej žiadosti z Mesta Brezová pod Bradlom
o poskytnutie fin. prostriedkov na úhradu nákladov súvisiacich s krúžkovou činnosťou na 1
žiačku v sume 21,87 €, ktorá navštevuje Centrum voľného času v Brezovej pod Bradlom.
P r e d m e t : Určenie platu starostky obce
Ing. Elena Peterková, predsedníčka finančnej komisie predložila OZ na schválenie plat
starostky obce v zmysle § 11, ods. 4, písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

v znení neskorších predpisov a podľa zák.č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
podmienkach starostov a primátorov miest.
P r e d m e t : Návrh na zriadenie elokovaného pracoviska ZUŠ v ZŠ s MŠ v Podolí
Starostka obce predložila OZ na schválenie návrh na zriadenie elokovaného pracoviska
pre ZUŠ Čachtice v ZŠ s MŠ v Podolí v zmysle zák. č. 325/2012 Z. z.
P r e d m e t : Uzavretie manželstva mimo obradnej miestnosti – návrh poplatku
Starostka obce predložila OZ na schválenie návrh výšky poplatku za uzavretie manželstva
mimo obradnej miestnosti.
P r e d m e t : Asistent učiteľa pre dieťa M. Gábor, príspevok na choré dieťa Nicolas Herák
Starostka obce informovala OZ o prijatej žiadosti zo ZŠŠST Čachtice o poskytnutie
dotácie na asistenta učiteľa pre žiaka so zdravotným znevýhodnením - Matúša Gábora, žiaka
1. ročníka v šk.r. 2013/2014 v celkovej sume 1370,- € na obdobie od 1.9.2013-31.12.2013.
Taktiež bola predložená žiadosť p. A. Herákovej z ul. Hviezdoslavova č.988 o fin. výpomoc
pri opatere syna Nicolasa Heráka, ktorý sa narodil s viacerými vrodenými vadami a pre jeho
ďalšie fungovanie je potrebné zakúpenie prístrojov potrebných na dýchanie a trávenie.
P r e d m e t : Predĺženie nájmu v NB 1249
Starostka obce informovala OZ o predĺžení náj. zmluvy pre Partla Róberta a Mgr. Lenku
Chmelovú v obecnom byte č. 418 v lokalite Klzisko č. 1249.
P r e d m e t : Prenájom priestorov na podnikanie v Dome služieb
Starostka obce informovala OZ o prijatej žiadosti p. Silvie Mjartanovej, ul. Družstevná
680 o prenájom priestorov v Dome služieb (po Pedikérke), za účelom podnikania v oblasti
Kozmetika.
P r e d m e t : ZOS – návrh poplatku,príspevok pre osamelého klienta
Starostka obce informovala OZ o prijatej žiadosti ZOS Čachtice o dotáciu z Obce pre
klienta Milana Krištofíka, ktorý je umiestnený v našom ZOS. Jeho ťažký zdravotný stav si
vyžaduje 24 hod. opatrovateľskú starostlivosť. Výška jeho invalidného dôchodku činí 338,30
€. Keďže jeho fin. hotovosť je už vyčerpaná a nemá manželku ani deti, je potrebné mesačne
doplácať 150,- € za pobyt v ZOS + strava + lieky + vyšetrenia.
P r e d m e t : Úprava poplatku za nájom „Svadobka“
Starostka obce informovala OZ o prijatej žiadosti P M Hevis, Malinovského 422
o zníženie nájmu v objekte Svadobka na sumu 250,- €, z dôvodu investovania nemalej fin.
čiastky do vybavenia a modernizovania obecného objektu.
P r e d m e t : Najkrajší rozprávkový les Čachtice – Višňové – príspevok, zmena zmluvy
Starostka obce informovala OZ o konaní akcie „ Najkrajší rozprávkový les Čachtice –
Višňové“ org. Double Agency, Beckov 405, ktorá sa uskutoční 3.8.2013 v obci Višňové
a Rexovej Borine.
P r e d m e t : Rôzne
Ing. J.Juris - žiadal OZ o predloženie návrhu na uskutočnenie kontrolnej činnosti na II.
polrok 2013.

Pripomienky občanov:
p. Pavlička J. – urguje odpoveď na podanú Žiadosť záhradkárov o odkúpenie pôdy, ktorá je
vo vlastníctve Obce Čachtice
p. Čapošová Z. – žiadala vysvetlenie, prečo ani v III. etape budovania kanalizácie v obci
nie je zahrnutý RD č. 243 v ul. Malinovského,
- sťažovala sa na umiestnenie verejných toaliet – priamo k rodinnému
domu č. 243 v ul. Malinovského
p. Uhlíková Z. – vniesla kritiku na detské ihrisko z nadácie Orange, ktoré ešte stále nie je
dokončené, taktiež vyjadrila nespokojnosť s detským ihriskom pri MKS
a zároveň navrhla nájsť vhodnejšie miesto na umiestnenie ihriska.
P r e d m e t : Návrh na uznesenie, schválenie uznesenia
Uznesenie čís. 146/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje:
A/ návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peterková Elena, Mgr. Štekláčová Mária,
Sládeková Anna
B/ overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Sučanský Peter, Gogolová Ľubica
C/ berie na vedomie správu o plnení uznesení OZ z posledného OZ
Hlasovanie: Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 1 /Bumbál/

Uznesenie čís. 147/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach:
1/ berie na vedomie postup stavebných prác na objekte rekonštrukcia
pestovateľskej pálenice s nasl. pripomienkami: urýchliť postup stavebných
prác
2/ schvaľuje výber dodávateľa stavebných materiálov na murovanie
navrhnutých stavebnou komisiou OZ, podľa zápisnice stavebnej komisie.
Hlasovanie: Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 148/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach berie na vedomie:
1/ informatívnu správu o priebehu prác na projektoch realizovaných
z prostriedkov EÚ, a to: Obnova NKP Čachtický hrad, Dobudovanie stokovej
siete v aglomerácii Čachtice, Centrálna zóna Čachtice
2/ berie na vedomie prerokovanie konceptu ÚP Čachtice s tým, že verejné
prerokovanie sa uskutoční dňa: 27. 06. 2013 o 17.00 hod. v KD a občania budú
informovaní o dôležitosti tohto dokumentu prostredníctvom miestneho
rozhlasu, TV a internetovej stránky obce.
Hlasovanie: Za:9

Proti: 0

Zdržal sa: 2(Balala, Sučanský)

Uznesenie čís.149/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach odkladá bod. 6/ na najbližšie zasadnutie
OZ v termíne do 30. 06. 2013 (úprava MK)
Hlasovanie: Za: 6

Zdržal sa: 2

Proti: 3(Sučanský, Bumbál, Balala)

(Gogolová, Štekláčová)

Uznesenie čís.150/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach :
1/ berie na vedomie žiadosť o rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite
„Pastierňa“ k novostavbám rodinných domov a doporučuje túto odstúpiť s
požiadavkou o spolufinancovanie na TVK, a.s. Trenčín a tiež doporučuje
starostke obce, aby občanov informovala o postupe rokovania ohľadne
vodovodu.
Hlasovanie: Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 1(Balala)
Uznesenie čís.151/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje:
1/ výber dodávateľa služby, resp.odberateľa vyseparovaných zložiek odpadov,
a to s firmou FALC-com na obdobie 1 roka
2/ kúpu traktorovej vlečky s predprípravou na nadstavbu na rozšírenie
a zefektívnenie separovaného zberu KO, od dodávateľa Michal Kravec Vígľaš.
Hlasovanie: Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa:0
Hlasovanie: Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa:0

Uznesenie čís. 152/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach berie na vedomie žiadosť HPDISPO,
Sedmokrásková 7, 821 01 Bratislava (splnomocnenie od investora EUroNaft,
s.r.o., Na pažiti 273/8, 900 21 Svätý Jur) o vydanie záväzného stanoviska k PD
pre územné konanie na výstavbu čerpacej stanice pohonných hmôt v lokalite
„Pastierňa“ na parc. čís. 1891/2 a petíciu občanov proti výstavbe tejto ČS.
OZ doporučuje uskutočniť stretnutie občanov a zást. investora za účelom
vysvetlenia podmienok výstavby ČS a jej dopad.
Hlasovanie: Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa:0

Uznesenie čís. 153/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje:
1/ Zmluvu o združení finančných prostriedkov na financovanie Centier
voľného času záujmového vzdelávania detí a mládeže v CVČ s MsÚ Brezová
pod Bradlom na rok 2013 nasledovne: 21, €
2/ rozdelenie finančných prostriedkov podľa návrhu školskej komisie na
financovanie záujmových aktivít pre školy na území obce Čachtice
nasledovne:
- ZŠ ŠsT Čachtice 273 detí vo výške: 16 492,30 €
- MŠ Čachtice 22 detí vo výške:
1 413,60 €
- ZUŠ Čachtice vo výške:
1 309,90 €

-

SMŠ Čachtice 25 detí vo výške:
1 623,10 €
CVČ + rezerva: 25 detí+57 detí 6,2%+14,2% 1623,10 €+ 3717,31 €

Hlasovanie: Za: 11

Proti:0

Uznesenie čís. 154/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach
zasadnutie OZ v termíne do 30.6.2013.
Hlasovanie: Za: 11

Proti:0

Zdržal sa:0

odkladá bod č. 11 na najbližšie
Zdržal sa:0

Uznesenie čís. 155/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje zriadenie elokovaného
pracoviska pre ZUŠ Čachtice v ZŠ s MŠ v Podolí, Hlavná 804 v zmysle zákona
č. 325/2012 Z. z. § 39 c, ods. 1 a 2 a schvaľuje Dodatok č. 2 k Zriaďovacej
listine pre ZUŠ Čachtice a EP v ZŠ s MŠ Podolie.

Hlasovanie: Za: 11

Proti:0

Zdržal sa:0

Uznesenie čís. 156/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje poplatok vo výške 200,- € za
uzavretie manželstva mimo obradnej miestnosti
Hlasovanie: Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 1 (Balala)

Uznesenie čís. 157/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje:
1/ dotáciu na úhradu mzdy za asistenta učiteľa pre autistické dieťa Matúša
Gábora, Ča, Fr. Kráľa 1242 na obdobie 09/2013 - 12/2013 vo výške 1367 €
Hlasovanie: Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach presúva na ďalšie zasadnutie OZ
prerokovanie pridelenia finančného príspevku rodičom chorého dieťaťa
Nikolasa Heráka, Čachtice, Hviezdoslavova 988 po preverení starostky obce
s lekárkou.
Hlasovanie: Za: 10

Proti:0

Zdržal sa:1 (Štekláčová)

Uznesenie čís. 158/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy
v nájomnom obecnom byte č. 418 s.č. 1249 Partl Róbert a Mgr. Lenka
Chmelová, Osloboditeľov 1249, Čachtice do 30. 06. 2014.
Hlasovanie: Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 159/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje prenájom priestorov v Dome
služieb o výmere 30,4 m2 na podnikanie v oblasti "kozmetika" pre Silviu

Mjartanovú, Čachtice, Družstevná 680, nájom za 1 m2 plochy 17 € + energie,
na dobu neurčitú.
Hlasovanie: Za:11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 160/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 2
/2012 o poskytovaní soc. služieb a o spôsobe určenia a výšky úhrady za soc.
služby na území obce Čachtice – príloha č. 1 – mesačná sadzba úhrady pre
klienta ZOS sa mení na 295,34 €/mes.
Hlasovanie: Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa:2
(Balala,Sučanský)

Uznesenie čís. 161/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje zníženie nájmu za prenájom
priestorov Svadobky v Dome služieb Čachtice pre fi Pavol Vido na sumu
300.- €/mesačne + energie za podmienky vysporiadania pozemku za domom
422 v prospech obce. T: po splnení podmienky.
Hlasovanie: Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 162/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje dotáciu pre podujatie
„Najkrajší rozprávkový les Čachtice – Višňové vo výške 250,- € pre rok 2013,
dodržanie podmienok uzavretej zmluvy po ukončení akcie skontroluje komisia
ŽP.
Hlasovanie: Za: 6

Proti:3
(Gogolová,Bumbál,Dendisová)

Zdržal sa: 2
(Štekláčová, Sládeková)

Uznesenie čís. 163/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach:
a/ berie na vedomie výsledky kontrolnej činnosti HKO na úseku parkovisko projekt Zóna
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 3

Zdržal sa:2 (Sládeková,
Štekláčová)

(Gogolová, Bumbál, Dendisová)

b/ a schvaľuje plán práce kontrolnej činnosti pre HKO na II. polrok 2013:
- odb. stanovisko k záv. účtu, k rozpočtu obce
- kontrola záväzkov obce
- kontrola zadĺženosti obce
Hlasovanie: Za: 10

Proti: 1
(Balala)

Zdržal sa:0

Uznesenie čís. 164/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach berie na vedomie petíciu občanov v ul.
Na doline vo veci vývozu KO v zimných mesiacoch, kt. bude prerokovaná na
najbližšom zasadnutí OZ.
Hlasovanie: Za: 11

Zdržal sa:0

Proti: 0

Uznesenie čís. 165/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach berie na vedomie, schvaľuje príspevok
na služby v ZOS pre občana Milana Krištofíka vo výške 150,- € mesačne.
Uvedená suma je predmetom zúčtovania.
Hlasovanie: Za: 8

Zdržal sa: 3

Proti: 0

(Bumbál,Balala,Štekláčová

P r e d m e t : Záver
Týmto bol program rokovania štrnásteho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vyčerpaný. Starostka obce všetkým poďakovala za účasť i za aktívny prístup k riešeniu
rozvojovej problematiky obce a zasadnutie OZ ukončila.

Anna Ištoková
starostka obce

................................................................
overovatelia
Zapisovateľka:

