Zápisnica
z 11. zasadania Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa 25. 6. 2012
o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Častkove.

Na 11. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní:
• starosta: Štefan Juráš,
• poslanci: Mgr. Liška Vladimír, Pavol Kuba, Holičová Oľga,
Pavol Vojtek, , Mgr. Černeková Eva
• ospravedlnení: Pavol Straka, Mgr. Anna Praskačová
• hostia:, Anna Jurášová, Viera Krčová, Oľga Mičová, Otrísalová Anna, Oľga Nemečková
• zapisovateľka: Elena Štefková

Program:

1. Otvorenie.
2. Schválenie programu
3. Záverečný účet obce za rok 2011
4. Eurofondy – príjem financií na účet obce a ich použitie
5. Zastavenie členstva ZMOS
6. Diskusia
7. Záver

Za overovateľov zápisnice boli schválení pp. Kuba Pavol, Holičová Oľga
za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu č. 1 - Otvorenie
Starosta prítomných privítal a otvoril
zastupiteľstva prečítala Mgr. Černeková.

zasadnutie.

K bodu č.2 - Schválenie programu
Poslanci zobrali na vedomie predložený program.

Zápisnicu

z predchádzajúceho

K bodu č. 3 –Záverečný účet obce za rok 2011
Obecnému zastupiteľstvu bol poskytnutý kompletný materiál – záverečný účet obce za
rok 2011. Záverečný účet obsahuje:
1. Rozpočet obce na rok 2011
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011
8. Hospodárenia príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých zárukách
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov
Po krátkej rozprave dal starosta obce hlasovať. Hlasovanie bolo nasledovné:
za: Liška, Vojtek, proti: Černeková, Kuba, zdržala sa: Holičová

K bodu č. 4 – Eurofondy – príjem financií na účet obce
Obec Častkov po skontrolovaní I. etapy kanalizácie Ministerstvom
pôdohospodárstva obdržalo na účet 328090,55 € , ktorý je vedený v Prima banke. Prima
banka tieto peniaze zadržala a požiadala obec o úhradu dlhu z predchádzajúceho obdobia.
Táto požiadavka banky vytvára nový problém v dlhoch obce. Finančné prostriedky
z eurofondov na základe rozhodnutia banky boli použité na úhradu preklenovacieho úveru.
Tým sa uhradil starý úver, ale vznikol nám nový dlh voči firme Amazonka, ktorá dielo
budovala. Starosta obce o tejto skutočnosti informoval obecné zastupiteľstvo a zároveň pre
informáciu obyvateľstva bude zvolaná verejná schôdza.

K bodu č. 5 - Zastavenie členstva v ZMOS
Obec Častkov je členom celoslovenskej organizácie Združenia miest a obcí Slovenska
od samého začiatku. Členstvo v združení je podmienené ročných členským príspevkom.
Nakoľko obec sa nachádza v zlej finančnej situácii a aj samotný členský príspevok je záťažou,
starosta obce požiadal obecné zastupiteľstvo o súhlas na zastavenie členstva na dobu neurčitú.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo pozastavenie členstva v organizácii ZMOS.
K bodu č. 6. – Diskusia
1. Firma Amazonka v zastúpení p. Adamusom vyzvala starostu obce na stretnutie
mimo územia obce. Starosta sa tohto stretnutia zúčastnil. Predmetom rokovania bolo uznanie
záväzku a dohoda o jeho splátkach na základe novovzniknutej situácie s Dexia bankou.
Starosta obce dokument prečítal obecné zastupiteľstvo sa k dokumentu nevyjadrilo.

2. Pán Pavol Hulka prostredníctvom Judr. Dušana Krivského – advokáta poslal list
v ktorom žiada odstránenie asfaltových častí z poľnej cesty vedenej okolo domu pána Jána
Zálešáka č. 78. Ďalej žiada prebudovať rigol, ktorý v minulosti zberal vodu. Celý nepriaznivý
stav na poľnej ceste a tiež na rigoloch vznikol z dôvodu, že prívalové vody boli presmerované
na poľnú cestu. Vody vyplavili značné množstvo zeminy, vymleli hlboký výmol a tak sa
stalo, že rigol ktorý mal zberať vodu sa ocitol nad úrovňou cesty. Starší občania obce častkov
ai pamätajú, že zberačom vody bol práve výmol . V minulom aj tomto roku bolo navrhnuté
pánovi Pavlovi Hulkovi aby sme premostením cesty nad jeho pozemkom uzatvorili výmol
a tak vytvorili priestor na zadržanie prívalových vôd. Toto riešenie by ochraňovalo v prípade
prívalových vôd majetok pána Hulku, ale on s týmto riešením nesúhlasil. Nakoľko cesta bola
už neschodná a v obci sa vyskytol prebytkový asfalt spevnili sme s ním výjazd na poľnú cestu
po rigol ktorý zberá vodu z poľnej cesty.
3. Pán Marián Nagy listom požiadal obecné zastupiteľstvo o poskytnutie finančnej
pomoci, ktorá bola v minulosti obecným zastupiteľstvom schválená. Túto povinnosť obec
Častkov eviduje, ale nakoľko tiež zápasí s finančným nedostatkom vyplatenie výpomoci sa
posunulo až do tohto obdobia. Snahou obce bude aby čo v najkratšom časovom termíne bola
výpomoc vyplatená.
4. Poslanec pán Kuba žiadal aby na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo
prerokované hospodárenie obce za I. polrok.
5. Poslanec pán Pavol Kuba venoval poslaneckú odmenu Základnej škole Častkov.
Riaditeľka Základnej školy v Častkove Mgr. Iveta Fodorová poďakovala za poskytnutý dar.
6. Poslanec Pavol Vojtek venoval poslaneckú odmenu Materskej škole Častkov, za
dar osobne poďakovala riaditeľka pani Jurášová. K poďakovaniu boli pripojené kresbičky od
detí materskej školy.
7. Elektrika – cenová ponuka Ing. Marcel Zumrík, obchodný zástupca firmy V –
ELEKTRA SLOVAKIA sa zúčastnil obecného zastupiteľstva, kde podrobne predstavil
firmu, ktorá predáva elektrický prúd a zároveň poinformoval OZ o predloženej cenovej
ponuke pre Obecný úrad Častkov. Zo strany OZ bolo položených niekoľko otázok na ktoré
pán Zumrík odpovedal. V závere sa postoj obecného zastupiteľstva priklonil k tomu, aby na
budúcom zasadnutí bola zmluva s firmou V – ELEKTRA znova predložená na rokovanie.
8. Starosta obce informoval OZ, že bude zvolaná verejná schôdza a zároveň poprosil
zastupiteľov, keby si svoje osobné veci usporiadali tak, aby sa mohli verejnej schôdze
zúčastniť.
Termín uskutočnenia verejnej schôdze bude oznámený v dostatočnom predstihu.

K bodu č. 7 - Záver:

Uznesenie: č. 36
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo pozastavenie členstva v organizácii ZMOS.

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

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

Overovatelia:

Holičová Oľga

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

Kuba Pavol

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

