Zápisnica č. 1/2013 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 20.03.2013

Prítomní: viď prezenčná listina, p. Ing. Čičmanec – ospravedlnený
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh programu zasadnutia OZ
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
5. Kontrola plnenia uznesení OZ
6. Informácia o činnosti starostu obce, obecného úradu a obecného zastupiteľstva
7. Správa HK obce o činnosti za rok 2012
8. Správa HK obce o činnosti a výsledku kontrol za obdobie október 2012 – marec 2013
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na obdobie apríl – september 2013
10. Návrh VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva
11. Návrh rozpočtu obce na rok 2013
12. Žiadosti a rôzne
 prevody majetku obce
13. Diskusia
14. Záver

K bodu l:
Obecné zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce p. Ján Novotka. Oznámil, že OZ je
uznášaniaschopné.
K bodu 2:
Poslanci OZ schválili návrh programu zasadnutia OZ obce Čavoj.
K bodu 3:
Návrhová komisia: p. Iveta Ďurníková, p. Ján Vaško.
K bodu 4:
Určenie overovateľov: p. Peter Novotka, zapisovateľ - p. Petrášová.
K bodu 5:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
kontrolu plnenia uznesení OZ
 uznesenie č. 16/1/2011 - dodržiavanie lehôt na zverejnenie zvolávania a programu
zasadnutia OZ – úloha stála
 uznesenie č. 13/2/2011 – premeranie Geoslužbou Prievidza cestu na Čavojec - Podlán,
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
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 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 – úloha stála
uznesenie č. 18/2/2011 - kontrolovať povolenia ambulantného predaja mäsa
a mäsových výrobkov podnikateľov z Poľska – úloha stála
uznesenie č. 19/2/2011 - zverejňovať zápisnicu zo zasadnutí OZ na úradnej tabuli obce
do 10 dní od jeho konania – úloha stála.
uznesenie č. 10/4/2011 – vyzvať žiadateľa Radoslava Svrčka o doloženie písomného
stanoviska Správcu povodia horná Nitra so sídlom v Topoľčanoch (trvá)
uznesenie č. 8 - 8/2012 – poverenie pre starostu obce zverejniť zámer odpredať
majetok obce v zmysle § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce
žiadateľom Vladimírovi Súderovi a manželke Oľge, Čavoj 243 - splnené
uznesenie č. 9 - 8/2012 odporúčanie pre riaditeľku ZŠ s MŠ Čavoj zaviesť celodennú
prevádzku materskej školy v čase od 7,30 do 15,30 hod. - splnené

K bodu 6:
Informácia o činnosti starostu obce a obecného úradu:
Starosta obce informoval o činnosti starostu, obecného úradu a poslancov OZ od posledného
zasadnutia – OZ berie na vedomie
K bodu 7:
Správa HK obce o činnosti za rok 2012 – OZ berie na vedomie
K bodu 8:
Správa HK obce o činnosti a výsledku kontrol obce za obdobie október 2012 - marec 2013 –
OZ berie na vedomie
K bodu 9:
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie apríl – september 2013 – poslanci OZ navrhli
doplniť: skontrolovať postup obce pri postupe realizácie a financovaní projektu
„Rekonštrukcia ciest v obci Čavoj“ – OZ schvaľuje
K bodu 10:
OZ schvaľuje VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva.
K bodu 11:
OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2013;
OZ berie na vedomie: - rozpočet obce na roky 2014 a 2015
- stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2013 -2015
K bodu 12:
Žiadosti a rôzne:
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a) sťažnosť p. Štefana Čičmanca a Ing. Emílie Kusej – na zamestnanca obce p. Milana
Súdera pri úprave zasneženej miestnej komunikácie pred domom p. Čičmanca dňa 19.
marca 2013:
pán Čičmanec a jeho dcéra p. Ing. Kusá žiada od p. Súdera ospravedlnenie za
nevhodné správanie sa počas odhŕňania snehu pri jeho garáži (p. poslanec Vaško: na
správanie p. Súdera sa viacerí sťažovali, preto poslanci žiadajú, aby sa p. Súder
ospravedlnil p. Čičmancovi). P. Čičmanec bol osobne za p. starostom – ten
odhadzoval sneh pri svojej garáži (bolo po 17,00 hod.) – oznámil p. starostovi, že má
pri garáži nahrnutý sneh. P. starosta bol situáciu nafotiť na druhý deň ráno o 7,41 hod.
P. Ing. Kusá sa vyjadrila, že p. starosta používa služobné auto na súkromné účely (bol
pre manželku v Žiline) načo p. starosta reagoval, že vyjadrenie sa nezakladá na
pravde. Ďalej p. Ing. Kusá uviedla, že peniaze určené na opravu základnej školy
v Čavoji boli použité na cesty (pri vyjadrení ukázala rukou smer Čavojec), načo sa p.
starosta vyjadril, že ani toto tvrdenie sa nezakladá na pravde.
P. Ing. Kusá znovu požiadala, aby sa p. Súder ospravedlnil a spolu so svojim otcom
odišli z rokovania obecného zastupiteľstva. Poslanci OZ sa dohodli, že p. starosta
pozve obidve zainteresované strany na obecný úrad, aby sa situácia doriešila – OZ
berie na vedomie
b) OZ odporúča starostovi obce sťažnosť preveriť a prerokovať s p. Súderom
c) žiadosť p. Marekoviča o odkúpenie pozemku par. č. 3056/5 v k. ú. obce o výmere 536
m2 podľa GP č. 186/2012 – OZ berie na vedomie
d) OZ schvaľuje zámer odpredať pozemok par. č. 3056/5 v k. ú. obce o výmere 536 m2
s podmienkou zriadenia vecného bremena –umožnenia prístupu na pozemok par. č.
780/3 – návrh ceny – 2 €/m2
e) žiadosť SSE – Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina o kúpu novovytvorenej
parcely podľa GP č. 226/2011 – par. č. 2999/7 – ostatná plocha o výmere 4 m2 v k. ú.
obce Čavoj podľa znaleckého posudku za cenu 13 eur – OZ berie na vedomie
f) OZ odporúča starostovi obce rokovať so žiadateľom o kúpnej cene pozemku vo výške
100 eur.
g) žiadosť p. Milana Gážika, Čavoj č. 390 o odvodnenie pozemku par. č. 3023/1 – OZ
berie na vedomie
h) OZ zamieta žiadosť p. Gážika z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov obce, OZ
ponúka možnosť výkopových prác
i) OZ odporúča starostovi obce p. Novotkovi v spolupráci s riaditeľkou ZŠ s MŠ p.
Wiedermannovou vypracovať ponuku na ubytovanie v ZŠ s MŠ
j) Starosta obce informoval OZ o dodatku k VZN č. 1, ktorým sa určuje školský obvod
ZŠ s MŠ Čavoj
k) Starosta obce informoval o cenových ponukách na rozhlasovú ústredňu – najlacnejšie
bude nakúpiť prístroje cez internet a skompletizovať svojpomocne
l) Starosta obce informoval o stretnutí s pracovníkom poisťovne UNION, ktorá nám
uhradí škodu vzniknutú v KD na základe predložených dokladov.
m) Starosta obce predložil OZ Majetkové priznanie fyzickej osoby
K bodu 13:
Diskusia prebiehala zároveň s prerokovanými bodmi.
K bodu 14: Záver - starosta obce poďakoval prítomným za účasť.
..................................................
Overovateľ:
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Uznesenia
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Čavoj v roku 2013
konaného 20. 3. 2013
__________________________________________________________________________________
Uznesenie číslo: 1 - 1/2013
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Čavoj v roku 2013 konaného

dňa 15. 3. 2013:

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 plnenia uznesení OcZ.
Informácia o činnosti starostu obce, obecného úradu a obecného zastupiteľstva.
Správa HK obce o činnosti za rok 2012.
Správa HK obce o činnosti a výsledku kontrol za obdobie október 2012- marec 2013
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na obdobie apríl – september 2013.
Návrh VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva
Návrh rozpočtu obce na rok 2013.
Žiadosti a rôzne.
 prevody majetku obce
13. Diskusia
14. Záver

Hlasovanie poslancov

Za:
Proti:

-

3
0

Zdržali sa:
Neprítomný/í

-

0
2

Uznesenie číslo: 2 - 1/2013
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Iveta Ďurníková, Ján Vaško

Hlasovanie poslancov

Za:
Proti:

-

3
0

Zdržali sa:
Neprítomný/í

-

0
2
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Uznesenie číslo: 3 - 1/2013
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
určenie overovateľov zápisnice: Peter Novotka
určenie zapisovateľky zápisnice: Anna Petrášová

Hlasovanie poslancov

Za:
Proti:

-

3
0

Zdržali sa:
Neprítomný/í

-

0
2

Uznesenie číslo: 4 - 1/2013
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
kontrolu plnenie uznesení OcZ
 uznesenie č. 16/1/2011 - dodržiavanie lehôt na zverejnenie zvolávania a programu
zasadnutia OZ – úloha stála
 uznesenie č. 13/2/2011 – premeranie Geoslužbou Prievidza cestu na Čavojec - Podlán,
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 – úloha stála
uznesenie č. 18/2/2011 - kontrolovať povolenia ambulantného predaja mäsa
a mäsových výrobkov podnikateľov z Poľska – úloha stála
uznesenie č. 19/2/2011 - zverejňovať zápisnicu zo zasadnutí OZ na úradnej tabuli obce
do 10 dní od jeho konania – úloha stála.
uznesenie č. 10/4/2011 – vyzvať žiadateľa Radoslava Svrčka o doloženie
písomného stanoviska Správcu povodia horná Nitra so sídlom v Topoľčanoch
(trvá)
znesenie č. 8 - 8/2012 – poverenie pre starostu obce zverejniť zámer odpredať
majetok obce v zmysle § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obce žiadateľom Vladimírovi Súderovi a manželke Oľge, Čavoj 243 - splnené
uznesenie č. 9 - 8/2012 odporúčanie pre riaditeľku ZŠ s MŠ Čavoj zaviesť
celodennú prevádzku materskej školy v čase od 7,30 do 15,30 hod. - splnené
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Hlasovanie poslancov

Za:
Proti:

- 3
- 0

Zdržali sa:
Neprítomný/í

- 0
- 2

Uznesenie číslo: 5 - 1/2013
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informácie o činnosti starostu, OcÚ a poslancov OcZ od posledného OcZ

Hlasovanie poslancov

Za:

-

3

Zdržali sa:

-

0

Proti:

-

0

Neprítomný/í

-

2

Zdržali sa:
Neprítomný/í

-

0
2

Uznesenie číslo: 6 - 1/2013
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra obce o činnosti za rok 2012.

Hlasovanie poslancov

Za:
Proti:

-

3
0

Uznesenie číslo: 7 - 1/2013
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol za obdobie október 2012 –
marec 2013.

Hlasovanie poslancov

Za:
Proti:

-

3
0

Zdržali sa:
Neprítomný/í

-

0
2

Uznesenie číslo: 8 - 1/2013
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
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Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie apríl – september 2013
doplnený o kontrolu postupu obce pri realizácii a financovaní projektu „Rekonštrukcia
ciest v obci Čavoj“.

Hlasovanie poslancov

Za:
Proti:

-

3
0

Zdržali sa:
Neprítomný/í

- 0
- 2

Uznesenie číslo: 9 - 1/2013
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

Hlasovanie poslancov

Za:
Proti:

-

3
0

Zdržali sa:
Neprítomný/í

-

0
2

Uznesenie číslo: 10 - 1/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
a) rozpočet obce na roky 2014 a 2015
b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2013 - 2015.
II. s c h v a ľ u j e
rozpočet obce na rok 2013
bežné príjmy + ZŚ s MŠ

263 164,- €

bežné výdavky + ZŠ s MŠ

261 450 ,- €

bilancia bežného rozpočtu

1 714,- €

kapitálové príjmy

0,- €

kapitálové výdavky

0,- €

bilancia kapitálového rozpočtu

0,- €
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finančné operácie príjmové

0,- €

finančné operácie výdavkové

1 714,- €

bilancia finančných operácií

1 714 ,- €

príjmy celkom

263 164,- €

výdavky celkom

263 164,- €

bilancia rozpočtu
Hlasovanie poslancov

0,- € (vyrovnaný rozpočet)
Za:
Proti:

-

3
0

Zdržali sa:
Neprítomný/í

- 0
- 2

Uznesenie číslo: 11 - 1/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Stredoslovenská energetika- Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
10 Žilina o kúpu novovytvorenej parcely podľa GP č. 226/2011 vyhotovený
GEOmark, s.r.o. G. Švéniho 6, Prievidza
 pozemok KNC, parcela č. 2999/7 – ostatná plocha o výmere 4 m2, k. ú. Čavoj,
vedený na LV č. 1, podľa znaleckého posudku za cenu 13 eur.
II.

odporúča
starostovi obce rokovať so žiadateľom o kúpnej cene pozemku vo výške 100 euro.

Hlasovanie poslancov

Za:
Proti: -

3
0

Zdržali sa:
- 0
Neprítomný/í - 2

Uznesenie číslo: 12 - 1/2013
Obecné zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Jaroslava Marekoviča, Legionárska 32, Trnava o kúpu novovytvorenej parcely
podľa GP č. 186/2012 vyhotovený Geoslužba Prievidza.
 pozemok KNC, parcela č. 3056/5 zastavaná plocha o výmere 536 m2, k. ú. Čavoj,
vedený na LV č. 1,
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II.
schvaľuje
zámer previesť majetok obce v zmysle § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí
 pozemok KNC, parcela č. 3056/5 zastavaná plocha o výmere 356 m2, k. ú. Čavoj,
vedený na LV č. 1,
kupujúcemu Jaroslavovi Marekovičovi, Legionárska 32, Trnava za cenu 2€/m2
s podmienkou zriadenia vecného bremena umožnenia prechodu na parcelu č. 780/3
– orná pôda vo vlastníctve SPP a.s. Žilina

III.
poveruje
starostu obce zverejniť zámer odpredať majetok obce v zmysle § 9a ods.8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce uvedeného v bodu II.

Hlasovanie poslancov

Za:
Proti:

- 3
- 0

Zdržali sa:
Neprítomný/í

- 0
- 2

Uznesenie číslo: 13 - 1/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
sťažnosť Štefana Čičmanca, Čavoj 246 a Ing. Emílie Kusej, Nováky na správanie zamestnanca
obce Milana Súdera pri úprave zasneženej miestnej komunikácie pred domom Š. Čičmanca
dňa 19. 3. 2013.
II.

odporúča
starostovi obce sťažnosť preveriť a prerokovať s p. Súderom.

Hlasovanie poslancov

I.

Za:
Proti:

-

3
0

Zdržali sa:
Neprítomný/í

-

0
2

zamieta
žiadosť Milana Gážika z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov obce na
odvodnenie pozemku. Ponúka možnosť previesť výkopové práce na náklady obce.
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Hlasovanie poslancov

Čavoj, 20. 3. 2013

Za:
Proti:

-

3
0

Zdržali sa:
Neprítomný/í

-

0
2

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