Zápisnica č. 4/2011 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 18.11.2011

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. Správa riaditeľky ZŠ s MŠ Čavoj o výchovno vzdelávacej činnosti za
školský rok 2010/11
8. Správa HK obce o výsledkoch kontrol a činnosti za III. Štvrťrok 2011
9. Návrh plánu HK obce na október 2011 – marec 2012
10.Rôzne
- informácia o plnení a čerpaní rozpočtu na rok 2011-11-21
- príprava VZN o miestnych daniach a poplatkoch
- príprava rozpočtu obce na rok 2012
11.Diskusia
12.Záver
K bodu 1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Ján
Novotka, skonštatoval, ţe je uznášaniaschopné.
K bodu 2:
Poslanci OZ schválili návrh programu 4. zasadnutia OZ.
K bodu 3:
Návrhová komisia: p. Iveta Ďurníková – OZ schvaľuje.
K bodu 4:
Určenie overovateľov: p. Róbert Hurár – OZ berie na vedomie.
Zapisovateľ: p. Lýdia Vlčeková.
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 - splnené
 uznesenie č. 16/1/2011 - dodržiavanie lehôt na zverejnenie zvolávania a programu
zasadnutia OZ - 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 – OZ poveruje
starostu a zástupcu starostu obce komunikovať s komerčnými právnikmi ohľadom
založenia s.r.o.
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)
e)
f)
g)
h)
i)

Riešenie sťaţnosti občanov
Vydávanie rozhodnutí k stavebnému konaniu
Výrub stromov
Oprava vodovodu v časti Močariny
Zber elektroodpadu
Zisťovanie moţností zaloţenia vodárenskej spoločnosti
Oprava ciest Dalmas a Čavojec
Oprava rozhlasu a pouličného osvetlenia
Spustenie nových trafostaníc Horný koniec – Úbočky, Gápel –
Kohútovo
j) Kontrola daňových priznaní – porovnanie katastra so skutočným
priznaním
k) Účtovníctvo a mzdy
l) 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, 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,...
m) 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:
Správu riaditeľky ZŠ s MŠ Čavoj o výchovno vzdelávacej činnosti za školský rok 2010/11

K bodu 8:
OZ berie na vedomie:

Správu HK obce o výsledkoch kontrol a činnosti za III. Štvrťrok 2011
K bodu 9:
OZ berie na vedomie:
Návrh plánu HK obce na október 2011 – marec 2012
K bodu 10:
- Starosta obce informoval o ţiadosti p. Radoslava Svrčka o odkúpení časti
obecného pozemku p.č. 3028/1 – OZ berie na vedomie- starosta obce vyzve
ţiadateľa o doloţenie stanoviska správcu potokov povodia Hornej Nitry
Topoľčany.
- Ţiadosť p. Jaroslava Marekoviča o odkúpenie časti obecného pozemku p.č.
3056/1 – OZ a starosta obce poverili poslanca p. Jána Vašku o obhliadke
skutkového stavu. Termín do budúceho zasadnutia OZ
- Sťaţnosť p. Dušana Malíka na písomné upozornenie starostu obce na
novovybudovaný oporný múrik pri obecnej komunikácií p.č. 3100 a prístupu
nákladným autom na jeho pozemok. OZ berie na vedomie a ţiada p. Malíka
o doloţenie geometrického plánu s vytýčením hranice pozemku p.č. 1010/2
a 1011/4.
- Príprava VZN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch – OZ navrhuje
úpravu poplatkov za komunálny odpad a psa.
K bodu 11:
Diskusia prebiehala zároveň s prejednávanými bodmi.
K bodu 12:
Záver – starosta obce p. Ján Novotka poďakoval prítomným za účasť.

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

Uznesenia
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Čavoj v roku 2011
konaného 18. 11. 2011
__________________________________________________________________________________
Uznesenie číslo: 1/4/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Čavoj v roku 2011 konaného
dňa 18. 11. 2011:
1. Otvorenie
2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
5. Kontrola plnení uznesení OcZ.
6. Informácia o činnosti starostu, OcÚ, poslancov OZ a finančnej situácie obce.
7. Správa riaditeľky ZŠ s MŠ Čavoj o výchovno vzdelávacej činnosti za
školský rok 2010/11
8. Správa HK obce o výsledkoch kontrol a činnosti za III. Štvrťrok 2011
9. Návrh plánu HK obce na október 2011 – marec 2012
10.Rôzne
- informácia o plnení a čerpaní rozpočtu na rok 2011-11-21
- príprava VZN o miestnych daniach a poplatkoch
- príprava rozpočtu obce na rok 2012
11.Diskusia
12.Záver
Hlasovanie poslancov

Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný/í

-

3
0
0
2

Uznesenie číslo: 2/4/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Iveta Ďurníková

Hlasovanie poslancov

Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný/í

-

3
0
0
2

Uznesenie číslo: 3/4/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
určenie overovateľov zápisnice: Róbert Hurár
určenie zapisovateľky zápisnice: Lýdia Vlčeková

Hlasovanie poslancov

Za:
Proti
Zdržali sa:
Neprítomný/í:

-

3
0
0
2

Uznesenie číslo: 4/4/2011
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 – p.Halaška predloží geometrický plán - splnené
 uznesenie č. 16/1/2011 - dodržiavanie lehôt na zverejnenie zvolávania a programu
zasadnutia OZ - 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 – OZ poveruje
starostu a zástupcu starostu obce komunikovať s komerčnými právnikmi ohľadom
založenia s.r.o.
 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: 5/4/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informácie o činnosti starostu, OcÚ a poslancov OcZ od posledného zasadnutia OcZ a o
finančnej situácií obce.

Hlasovanie poslancov

Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný/í:

-

4
0
0
1

Uznesenie číslo: 6/4/2011
Obecné zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
Správu riaditeľky ZŠ s MŠ Čavoj o výchovno vzdelávacej činnosti za školský rok 2010/11

Hlasovanie poslancov

Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný/í:

-

4
0
0
1

Uznesenie číslo: 7/4/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
Správu HK obce o výsledkoch kontrol a činnosti za III. Štvrťrok 2011
Hlasovanie poslancov

Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný/í:

-

3
0
0
2

-

3
0
0
2

Uznesenie číslo:8/4/2011
OZ berie na vedomie:
Návrh plánu HK obce na október 2011 – marec 2012

Hlasovanie poslancov

Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný/í:

Uznesenie číslo: 9/4/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie,
- ţiadosť p. Radoslava Svrčka o odkúpení časti obecného pozemku
p.č. 3028/1
Doporučuje starostu obce vyzvať ţiadateľa o doloţenie stanoviska správcu
potokov povodia Hornej Nitry Topoľčany.
Hlasovanie poslancov

Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný/í:

-

3
0
0
2

Uznesenie číslo: 10/4/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie,
- Ţiadosť p. Jaroslava Marekoviča o odkúpenie časti obecného
pozemku p.č. 3056/1 –
- OZ a starosta obce poverili poslanca p. Jána Vašku o obhliadke
skutkového stavu. Termín do budúceho zasadnutia OZ.
Hlasovanie poslancov

Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný/í:

-

3
0
0
2

Uznesenie číslo: 11/4/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie,
Sťaţnosť p. Dušana Malíka na písomné upozornenie starostu obce na
novovybudovaný oporný múrik pri obecnej komunikácií p.č. 3100 a prístupu
nákladným autom na jeho pozemok.
OZ ţiada p. Malíka o doloţenie geometrického plánu s vytýčením hranice
pozemku p.č. 1010/2 a 1011/4.
Hlasovanie poslancov

Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný/í:

-

3
0
0
2

Uznesenie číslo: 12/4/2011

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie,
Prípravu VZN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch
Hlasovanie poslancov

Čavoj, 18. 11. 2011

Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný/í:

-

3
0
0
2

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

