Zápisnica
z 25. zasadania Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa 30.06. 2014
o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Častkove.

Na 25. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní:
• starosta: Štefan Juráš
• poslanci: Pavol Vojtek, Pavol Straka, Mgr. Vladimír Liška,
Mgr. Anna Praskačová, Oľga Holičová , Kuba Pavol, Mgr. Černeková Eva
• ospravedlnení: 0
• zapisovateľka: Elena Štefková

P r o g r a m : 1. Otvorenie
2. Audit za rok 2013 informácia
3. Záverečný účet za rok 2013 a výročná správa za rok 2013
4. Úprava rozpočtu na rok 2014
5. Schválenie úveru
6. Programový rozpočet
7. Dotácia pre DHZ Častkov
8. Diskusia
9. Záver

Za overovateľov zápisnice boli schválení p. Pavol Straka, Mgr. Eva Černeková
za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu č. 1. - Otvorenie
Starosta prítomných privítal a otvoril zasadnutie.

K bodu č.2. – Audit za rok 2013 informácia
V mesiaci jún obec Častkov odovzdala účtovné doklady na vykonanie auditu za rok
2013. Zatiaľ máme len ústnu informáciu o výsledku auditu, ktorý je pre obec priaznivý.
S písomnou formou o priebehu auditu bude obecné zastupiteľstvo informované.

K bodu č. 3. – Záverečný účet za rok 2013 a výročná správa za rok 2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
za - 6
zdržali sa - 1 – p. Kuba
proti - 0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku 10 045,71 €, zisteného podľa § 10
odst. 3, písm. a, b, zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného
fondu v plnej výške prebytku.
za - 6
zdržali sa - 1 – p. Kuba
proti - 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky
v zmysle ustanovenia § 10 odst. 7, a odst. 8 č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
za - 6
zdržali sa - 1 – p. Kuba
proti - 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Výročnú správu obce Častkov za rok 2013.
za - 6
zdržali sa - 1 – p. Kuba
proti -

K bodu č. 4. – Úprava rozpočtu na rok 2014
Na rok 2014 navrhuje starosta obce upraviť rozpočet obce nasledovne:
1. O 290 000 € navýšenie rozpočtu obce. O túto čiastku má byť navýšená príjmová časť
rozpočtu. Finančné prostriedky sa do príjmovej časti majú získať z úveru, ktorý je rozjednaný
so Slovenskou záručnou bankou. Tieto finančné prostriedky vo výdavkovej časti sú určené na
splatenie dlhu voči firme Amazonka s.r.o., so sídlom Jána Kalinku 1269/14, 013 01 Teplička
nad Váhom.
2. Zmena rozpočtu v príjmovej časti 10 000 € a vo výdavkovej časti 10 000 €. Úprava tejto
časti je preúčtovanie a použitie rezervného fondu.

Celková navrhnutá zmena rozpočtu na rok 2014 je:
- v príjmovej časti 300 000 €
- vo výdavkovej časti 300 000 €.
Táto zmena rozpočtu bola s obecným zastupiteľstvom prerokovaná, ale nebol
vykonaný schvaľovací proces a to z dôvodu, že obecné zastupiteľstvo požaduje ďalšie
informácie hlavne, čo sa týka úverovej časti.

K bodu č. 5. – Schválenie úveru
Odvolávame sa na bod č. 4.

K bodu č. 6. – Programový rozpočet
V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v
§4 bolo schválené, že obecné zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľom do 2000 rozhodne
o uplatňovaní programu obce. Na základe uvedeného zákona starosta obce navrhuje, aby naša
obec neuplatňovala programovú štruktúru v rozpočte obce.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje zastavenie a predkladanie rozpočtu
obce bez programovej štruktúry.
za - 7
zdržali sa - 0
proti - 0

K bodu č. 7. – Dotácia pre DHZ Častkov
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre DHZ Častkov vo výške 150 €.
za - 7
zdržali sa - 0
proti - 0

K bodu č. 8. – Diskusia
V rámci diskusie starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o materiáloch, ktoré
ešte do konca volebného obdobia musia prejsť schvaľovacím procesom. Jedná sa hlavne
o schválenie organizačného poriadku, rokovacieho poriadku, pracovného poriadku, zásad
hospodárenia s majetkom a o štatút obce.

Obecné zastupiteľstvo sa vyjadrilo k problému chýbajúceho kontrolóra v obci. Je
potrebné nájsť vhodného kandidáta na túto pozíciu. Týmto oslovujeme zároveň občanov, ktorí
majú minimálne stredoškolské vzdelanie s ekonomickým zameraním, aby sa na túto pozíciu
prihlásili.
Pán Ribárski vzniesol dotaz ohľadom vykonaného auditu v obci za rok 2013.
Zaujímal sa o vykonaný rozsah auditu. Ďalej p. Ribárski navrhoval vyriešiť vyústenie žumpy
z bytoviek do kanála. Tak isto sa zaujímal o stav riešenia dlhu v obci.
Pani Mgr. Černeková sa informovala na opravu hlavnej miestnej komunikácie.
Pani Holičová sa dotazovala na dlh, ktorý je evidovaný na bytovke po pani
Slezákovej. Na pani Slezákovú trvá exekučné konanie. Nakoľko sa neplní, predpokladáme, že
menovaná je stále nezamestnaná.
Pani Mgr. Praskačová vzniesla podnet na umiestnenie odpadkového koša na dolnej
autobusovej zastávke v obci.

Uznesenie č. 76
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
za - 6
zdržali sa - 1 – p. Kuba
proti - 0

Uznesenie č. 77
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku 10 045,71 €, zisteného podľa § 10
odst. 3, písm. a, b, zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného
fondu v plnej výške prebytku.
za - 6
zdržali sa - 1 – p. Kuba
proti - 0

Uznesenie č. 78
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre DHZ Častkov vo výške 150 €.
za - 7
zdržali sa - 0
proti - 0

K bodu č. 9. – Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a o 21:00 hod. ukončil zastupiteľstvo.

.............................................................
Mgr. Vladimír L i š k a
zástupca starostu

.............................................................
Štefan J u r á š
starosta obce

Overovatelia:
Pavol Straka

..............................................................

Mgr. Eva Černeková

..............................................................

