Zápisnica č. 3/2011 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 18.08.2011

Prítomní: viď prezenčná listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Informácia o činnosti starostu, obecného úradu, poslancov OZ
a finančnej situácii obce
7. Návrh záverečného účtu obce za rok 2010
8. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2009
9. Celoobecný vodovod
10.Rôzne
11.Diskusia
12.Záver
K bodu 1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Ján
Novotka, skonštatoval, že je uznášaniaschopné.
K bodu 2:
Poslanci OZ schválili návrh programu 3. zasadnutia OZ.
K bodu 3:
Návrhová komisia: p. Ing. Ján Čičmanec, p. Lýdia Vlčeková – OZ
schvaľuje.
K bodu 4:
Určenie overovateľov: p. Iveta Ďurníková – OZ berie na vedomie.
Zapisovateľ: p. Anna Petrášová.
K bodu 5:
Kontrola plnenia uznesení:
 uznesenie č. 13/1/2011 – havarijný stav oporného múra pri Ľ. Halaškovi,
Čavoj 79, zistiť skutkový stav – trvá – p.Halaška predloží geometrický plán
 uznesenie č. 16/1/2011 - dodržiavanie lehôt na zverejnenie zvolávania a programu
zasadnutia OZ - trvá
 uznesenie č. 17/1/2011 - vyčistenie a vybudovanie priepustov v počte 5 ks a dosypanie
krajníc vedľa novovybudovaných ciest - splnené
 uznesenie č. 19/1/2011 – príspevok 1 200,- € pre TJ Slovan Čavoj - trvá
uznesenie č. 13/2/2011 – premeranie Geoslužbou Prievidza cestu na Čavojec - Podina,









cesta 31/4, 3103 Čavojec - trvá
uznesenie č. 14/2/2011 - dosypať v termíne do 1. 8. 2011 krajnice vedľa miestnych
komunikácií čavojským štrkom - trvá
uznesenie č. 15/2/2011 - preveriť možnosti založenia obecnej vodárenskej spoločnosti
formou príspevkovej organizácie obce alebo spoločnosti s r. o.- trvá
uznesenie č. 16/2/2011 - hľadať možnosti na prevádzkovanie ubytovania v priestoroch
ZŠ - trvá
uznesenie č. 17/2/2011 - predkladať položkovite na každé zasadnutie OZ príjmy
a výdavky obce od posledného zasadnutie OZ - trvá
uznesenie č. 18/2/2011 - kontrolovať povolenia ambulantného predaja mäsa
a mäsových výrobkov podnikateľov z Poľska - trvá
uznesenie č. 19/2/2011 - zverejňovať zápisnicu zo zasadnutí OZ na úradnej tabuli obce
do 10 dní od jeho konania – trvá.

K bodu 6:
Informácia o činnosti starostu obce, obecného úradu, poslancov OZ
a finančnej situácii obce:
a)
b)
c)
d)

p. Kučera Ján – prístupová cesta na Petrov laz – sťažnosť vyriešená
oprava katafalku na miestnom cintoríne
stavebné konanie – Dušan Ivin, Oto Špilaj
príprava trafostanice Úboč /Horný koniec/, Kohútovo, Krpelance –
pred dokončením
e) vyjadrenia k stavebnému konaniu – Milan Halaška, Jozef Šottník
f) povolenie na drobnú stavbu – Ján Svrček
g) potvrdenia o žití – overovanie počas dovolenky p. Petrášovej
h) zabezpečenie matrikárky pri úmrtí p. Emila Mazáňa z Temeša
i) oprava aparatúry na Kline – s p. Igorom Petrášom
j) zasadnutie s políciou – trestná činnosť
k) kontrola po práci elektrikárov – pred kolaudáciou
l) vodovod – výkazy, počet prípojok, dĺžka trasy, počet pripojených
obyvateľov, fotodokumentácia a náčrt Hluchá
m) ÚPSVaR – Nováky, Prievidza – dochádzka, deti v hmotnej núdzi
n) lesný úrad Prievidza – VN Dolina
o) životné prostredie Prievidza – vodovod
p) p. Vinek Milan – žumpa
q) p. Svrček Radoslav – oporný múr , oplotenie pred Cobrialom
r) p. Grom Vladimír – zasahovanie prístrešku do cesty
s) potravinová pomoc pre občanov – 69 občanov má nárok
t) p. Brunaiová – múrik – Biela Voda
u) príprava Čavojských letných slávností
v) sťažnosť na p. Ivana Mečiara – bolo zaslané upozornenie na
odstránenie zisteného stavu
w) vyberanie poplatkov a daní z nehnuteľností
x) účtovné výkazy na Daňový úrad Prievidza - štvrťročné, prehľad
o zrazenej dani – Daňový úrad Nováky – štvrťročný, mzdy, výkazy do
poisťovní – mesačné, úhrady do Dexia banky Prievidza, polročný výkaz

– hlásenie, súhlasné vyjadrenie o otcovstve – matrika, evidencia
obyvateľstva – prihlásenie, odhlásenie, úmrtie, odsťahovanie, hlásenie
KS ŠÚ Trnava, ÚPSVaR Prievidza - potvrdenie o starostlivosti
o nezaopatrené deti, zúčtovanie dotácií na stravu pre deti v HN,
potvrdenia o trvalom pobyte, o zaplatení komunálneho odpadu,
overovanie listín, podpisov,...
y) pre poslancov OZ bol vypracovaný a odovzdaný podrobný prehľad
o príjmoch a výdavkoch podľa výpisov z účtu a pokladne
K bodu 7:
OZ berie na vedomie:
 návrh záverečného účtu obce za rok 2010,
 správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce k 31. 12.
2010,
 odborné stanovisko HK obce k návrhu záverečného účtu obce za
rok 2010.
OZ schvaľuje:
 záverečný účet obce a výsledok hospodárenia za rok 2010 – bez
výhrad,
bežné príjmy + ZŚ s MŠ

283 964,- €

bežné výdavky + ZŠ s MŠ

284 566,- €

bilancia bežného rozpočtu

- 602,- €

kapitálové príjmy

55 283,- €

kapitálové výdavky
bilancia kapitálového rozpočtu

finančné operácie príjmové
finančné operácie výdavkové
bilancia finančných operácií

408 622,- €
- 353 339,- €

356 158,- €
1 733,- €
+354 425,- €

príjmy celkom

693 672,- €

výdavky celkom

693 188,- €

bilancia rozpočtu

+ 484,- €

 výsledok hospodárenia za rok 2010 – zostatok vo výške
484,36 €,
 v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy použitie zostatku
za rok 2010 vo výške 484,36 € na tvorbu ostatného peňažného
fondu obce,
 v súlade s § 15 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy použitie ostatného peňažného
fondu tvoreného zo zostatku hospodárenia z roku 2010 vo výške
484,36 € a zostatku ostatného peňažného fondu k 31. 12. 1010
vo výške 2 001,- € na bežné výdavky obce v roku 2011, t. j. spolu
2 485,36 €.
K bodu 8:
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2009 – o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v ZŠ a školských zariadeniach – OZ schvaľuje.
K bodu 9:
Celoobecný vodovod – poslanci OZ sa dohodli na ďalšom pracovnom
stretnutí po obdržaní podkladov od p. Škriniarovej – firma AQUA – TRADE
Banská Bystrica.
K bodu 10:
Diskusia prebiehala zároveň s prejednávanými bodmi.
K bodu 11:
Záver – starosta obce p. Ján Novotka poďakoval prítomným za účasť.

.......................................
Overovateľ:

Uznesenia
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Čavoj v roku 2011
konaného 18. 8. 2011
__________________________________________________________________________________

Uznesenie číslo: 1/3/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Čavoj v roku 2011 konaného
dňa 18. 8. 2011:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Kontrola plnení uznesení OcZ.
Informácia o činnosti starostu, OcÚ, poslancov OZ a finančnej situácie obce.
Návrh záverečného účtu obce za rok 2010
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2009
Celoobecný vodovod
Rôzne.
Diskusia
Záver
Hlasovanie poslancov

Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný/í

Uznesenie číslo: 2/3/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Čičmanec
Lýdia Vlčeková

-

3
0
0
1

Hlasovanie poslancov

Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný/í

-

3
0
0
1

-

3
0
0
1

Uznesenie číslo: 3/3/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
určenie overovateľov zápisnice: Iveta Ďurníková
určenie zapisovateľky zápisnice: Anna Petrášová

Hlasovanie poslancov

Za:
Proti
Zdržali sa:
Neprítomný/í:

Uznesenie číslo: 4/3/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
kontrolu plnenie uznesení OcZ
 uznesenie č. 13/1/2011 – havarijný stav oporného múra pri Ľ. Halaškovi,
Čavoj 79, zistiť skutkový stav - trvá
 uznesenie č. 16/1/2011 - dodržiavanie lehôt na zverejnenie zvolávania a programu
zasadnutia OZ - trvá
 uznesenie č. 17/1/2011 - vyčistenie a vybudovanie priepustov v počte 5 ks a dosypanie
krajníc vedľa novovybudovaných ciest - splnené
 uznesenie č. 19/1/2011 – príspevok 1 200,- € pre TJ Slovan Čavoj - trvá
 uznesenie č. 13/2/2011 – premeranie Geoslužbou Prievidza cestu na Čavojec - Podina,
cesta 31/4, 3103 Čavojec - trvá
 uznesenie č. 14/2/2011 - dosypať v termíne do 1. 8. 2011 krajnice vedľa miestnych

komunikácií čavojským štrkom - trvá

 uznesenie č. 15/2/2011 - preveriť možnosti založenia obecnej vodárenskej spoločnosti

formou príspevkovej organizácie obce alebo spoločnosti s r. o.- trvá
 uznesenie č. 16/2/2011 - hľadať možnosti na prevádzkovanie ubytovania v priestoroch
ZŠ - trvá

 uznesenie č. 17/2/2011 - predkladať položkovite na každé zasadnutie OZ príjmy
a výdavky obce od posledného zasadnutie OZ - trvá
 uznesenie č. 18/2/2011 - kontrolovať povolenia ambulantného predaja mäsa
a mäsových výrobkov podnikateľov z Poľska - trvá
 uznesenie č. 19/2/2011 - zverejňovať zápisnicu zo zasadnutí OZ na úradnej tabuli obce
do 10 dní od jeho konania – trvá.

Hlasovanie poslancov

Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný/í:

-

4
0
0
1

Uznesenie číslo: 5/3/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informácie o činnosti starostu, OcÚ a poslancov OcZ od posledného OcZ a o finančnej
situácií obce.

Hlasovanie poslancov

Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný/í:

-

4
0
0
1

Uznesenie číslo: 6/3/2011
Obecné zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
 návrh záverečného účtu obce za rok 2010,
 správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce k 31. 12. 2010,
 odborné stanovisko HK obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2010.

II. s c h v a ľ u j e:
 záverečný účet obce a výsledok hospodárenia za rok 2010 – bez výhrad,

bežné príjmy + ZŚ s MŠ

283 964,- €

bežné výdavky + ZŠ s MŠ

284 566,- €

bilancia bežného rozpočtu

- 602,- €

kapitálové príjmy

55 283,- €

kapitálové výdavky

408 622,- €

bilancia kapitálového rozpočtu

- 353 339,- €

finančné operácie príjmové
finančné operácie výdavkové
bilancia finančných operácií

356 158,- €
1 733,- €
+354 425,- €

príjmy celkom

693 672,- €

výdavky celkom

693 188,- €

bilancia rozpočtu

+ 484,- €

 výsledok hospodárenia za rok 2010 – zostatok vo výške 484,36 €,
 v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy použitie zostatku za rok 2010 vo výške 484,36 € na tvorbu
ostatného peňažného fondu obce,
 v súlade s § 15 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy použitie ostatného peňažného fondu tvoreného zo zostatku hospodárenia
z roku 2010 vo výške 484,36 € a zostatku ostatného peňažného fondu k 31. 12. 1010 vo
výške 2 001,- € na bežné výdavky obce v roku 2011, t. j. spolu 2 485,36 €.

Hlasovanie poslancov

Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný/í:

-

4
0
0
1

Uznesenie číslo: 7/3/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Doplnok č. 1 k VZN obce Čavoj č. 4 /2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čavoj

Hlasovanie poslancov

Čavoj, 18. 8. 2011

Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný/í:

-

4
0
0
1

……...……....………………….
Ján N o v o t k a
starosta obce

