Zápisnica č. 16/2013

Obec Č A C H T I CE

ZÁPISNICA
zo "16" mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Čachtice,
konaného dňa 11. novembra 2013
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu
2. Voľba pracovného predsedníctva, návrhovej komisie, určenie overovateľov
zápisnice a zapisovateľky
3. Voľba hlavného kontrolóra obce Čachtice
4. Vyjasnenie záležitostí ohľadne prieskumu trhu a realizácie výmeny strešnej
krytiny na budove MŠ a ZUŠ Čachtice
5. Predloženie stanoviska audítora k záverečnému účtu obce Čachtice za rok 2012
6. Rôzne
7. Návrh na uznesenie, schválenie uznesenia
8. Záver

P r e d m e t : Otvorenie zasadnutia OZ
"16". mimoriadne 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.
Mgr. P. Sučanský požiadal o zámenu bodov 2 a 3 programu a Mgr. M. Bumbál o doplnenie
o ďalší bod: poskytnutie dotácie z podielových daní pre ZŠŠST. Program rokovania OZ bol
upravený podľa návrhov poslancov OZ a jednohlasne schválený .
P r e d m e t :Voľba pracovného predsedníctva – návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci OZ: Mgr.M.Balala, Ing.E.Peterková,
A.Sládeková. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci OZ: Ľ.Gogolová,
Mgr.M.Štekláčová.
P r e d m e t : Vyjasnenie záležitostí ohľadne prieskumu trhu a realizácie výmeny strešnej
krytiny na budove MŠ a ZUŠ Čachtice

Bc. R.Morávek, pracovník stavebného referátu upresnil poslancom okolnosti zadania
stavebných prác: „Rekonštrukcia strechy ZUŠ a MŠ Čachtice“ – odstránenie havarijného
stavu.

P r e d m e t : Voľba hlavného kontrolóra Obce Čachtice
Výberové konanie na funkciu Hlavného kontrolóra obce Čachtice bolo zverejnené na
obecnej tabuli i TKR v zákonom stanovenej lehote. Obec obdržala 8 žiadostí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ing. Boris Fraňo, Hviezdoslavova 977, Čachtice
Ing. Patrícia Gregorovičová, Kamence 1167, Čachtice
Ing. Marta Obuchová, Podolie 903
Ing. Alica Čechvalová, Hviezdoslavova 1016, Čachtice
Ing. Jarmila Vidová, Javorinská 401/11, Nové Mesto n.Váhom
Mgr. Renáta Dobišová, Tematínska 23, Nové Mesto n.Váhom
Mgr. Peter Sučanský, Komárno 1025, Čachtice

8. Kamil Belák, Želovany 1040, Čachtice
Na tomto zasadnutí bol jednotlivým kandidátom poskytnutý priestor na ich vlastnú
prezentáciu. Voľba kandidáta na post HKO obce Čachtice sa uskutoční na riadnom zasadnutí
poslancov OZ dňa 18.11.2013.

P r e d m e t : Poskytnutie dotácie na údržbu budovy ZŠŠST Čachtice
Poslanec OZ – Mgr. M. Bumbál predložil OZ k schváleniu Žiadosť o presun dotácie do r.
2014 vo výške 16 492,30 € na zabezpečenie záujmových aktivít z r. 2013 a Žiadosť o
poskytnutie dotácie z podielových daní, pridelených obci na správu budov vo svojej
zriaďovacej pôsobnosti na rok 2013, pre ZŠŠST v sume 27 266,20 €, ktorá by pomohla pri
údržbe budovy školy (oprava havarijného stavu schodiska na zadný dvor, oprava schodiska na
II. poschodie, oprava podlahy v triedach, výmena osvetlenia v triedach, výmena radiátorov...).

P r e d m e t : Rôzne
Mgr.Sučanský – upozornil na poškodený chodník v ul. Hviezdoslavova pri záhrade
V. Zvončeka.
Mgr.Balala – pripomenul doriešenie sporu medzi p. Plašienkom a p. Krchnavým v ul. Teplica
- Upozornil na nutnosť revízie VO v obci (zmena času, opravy...), stanoviť
presný termín
- Vrámci založenia spoločnosti na prevádzkovanie ČOV, navrhuje predloženie
min.2 ponúk na vypracovanie analýzy
Gogolová Ľ. – požiadala o vytvorenie priestoru na odkladanie smetných nádob pred RD 120
v ul. Medzihorská

P r e d m e t : Návrh na uznesenie, schválenie uznesenia
Uznesenie čís. 186/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje:
A/ návrhovú komisiu v zložení: Mgr. M.Balala, Ing. E.Peterková, A.Sládeková
B/ overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. M.Štekláčová, Ľ.Gogolová
C/ mandátovú a volebnú komisiu v zložení: V.Juriga, T.Dendisová
Hlasovanie: Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie čís. 187/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach:
1/ berie na vedomie prezentáciu jednotlivých kandidátov na post HKO pre
Obec Čachtice:
- Ing. Boris Fraňo, Hviezdoslavova 977, Čachtice
- Ing. Patrícia Gregorovičová, Kamence 1167, Čachtice
- Ing. Alica Čechvalová, Hviezdoslavova 1016, Čachtice
- Ing. Jarmila Vidová, Javorinská 401/11, Nové Mesto n.Váhom
- Mgr. Peter Sučanský, Komárno 1025, Čachtice
- Kamil Belák, Želovany 1040, Čachtice
Hlasovanie: Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

2/ schvaľuje tajnú formu voľby kandidáta na post HKO dňa 18.11.2013
o 17.00 hod. na riadnom zasadnutí OZ.
Uznesenie čís. 188/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach berie na vedomie prieskum trhu
a realizáciu výmeny strešnej krytiny na objekte ZUŠ a MŠ Čachtice za
podmienok dokončenia strechy fi Klamtech s.r.o.. OZ doporučuje obci
pripraviť návrh smernice o verejnom obstarávaní v spolupráci so všetkými
komisiami OZ do 31.1.2014 a poveruje kontrolóra obce vykonaním kontroly
zákonnosti vyššie spomenutých postupov VO.
Hlasovanie: Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 1 (Balala)

Uznesenie čís. 189/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje opatrenia na nápravu
nedostatkov:
Opatrenie č. 1
Podľa §14 ods. (2) zákona č. 583/2004 Z.z. predkladať v priebehu
rozpočtového roku schvaľovanie zmien rozpočtu Obecnému zastupiteľstvu
v predstihu tak, aby zabránilo výdavkom, ktoré nie sú v súlade s platným
rozpočtom a na investičné akcie vypracovávať harmonogram ich realizácie.
T: v texte
Z: starosta obce

Opatrenie č. 2
Zabezpečiť kontrolu účtovných dokladov v zmysle „Smernice na vykonávanie
fin. kontroly v pôsobnosti Obce Čachtice“. HKO každé 3 mesiace podá
kontrolnú správu.
T: podľa Smernice
Z: starosta obce
Opatrenie č. 3
Zabezpečiť schvaľovanie záverečného účtu obce v zmysle zákona č. 583/2004
Z.z. v znení neskorších predpisov v platnom termíne na rokovanie OZ.
T: do 6 mes. po uplynutí rozpočt.roka
Z: starosta obce
V prípade nedodržania týchto opatrení môžu byť voči starostovi vyvodené
sankcie.
Hlasovanie: Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie čís. 190/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje žiadosť ZŠŠST Čachtice
o presun dotácie do roku 2014. Jedná sa o fin. prostriedky poukázané na
zabezpečenie záujmových aktivít z r. 2013 v čiastke 16 492,30 €.
Hlasovanie: Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie čís. 191/2013
Obecné zastupiteľstvo navrhuje do bodu Rôzne pridať bod „Schválenie
záverečného účtu obce Čachtice za rok 2012“.
Hlasovanie: Za: 11

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Uznesenie čís. 192/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje Záverečný účet obce Čachtice
za rok 2012 s výrokom „Schvaľuje s pripomienkami“.
Hlasovanie: Za: 10

Zdržal sa: 1 (Balala)

Proti: 0

Týmto bol program rokovania mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vyčerpaný. Starostka obce všetkým poďakovala za účasť a zasadnutie OZ ukončila.

Anna Ištoková
starostka obce
................................................................
overovatelia
Zapisovateľka:

