Zápisnica
z 12. zasadania Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa 23. 8. 2012
o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Častkove.

Na 12. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní:
• starosta: Štefan Juráš,
• poslanci: Mgr. Liška Vladimír, Pavol Kuba, Holičová Oľga,
Mgr. Černeková Eva, Mgr. Praskačová Anna, Straka Pavol
• ospravedlnení: Pavol Vojtek
• hostia:, Anna Jurášová, Viera Krčová, Oľga Mičová, Otrísalová Anna
• zapisovateľka: Elena Štefková

Program:

1. Otvorenie
2. Záverečný účet
3. Výročná správa
4. Vyradenie majetku v školskej jedálni
5. Výpoveď z nájmu – Jozef Perička
6. Diskusia
7. Záver

Za overovateľov zápisnice boli schválení p. Pavol Straka, Mgr. Eva Černeková
za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu č. 1. - Otvorenie
Starosta prítomných privítal a otvoril
zastupiteľstva prečítal Pavol Straka.

zasadnutie.

Zápisnicu

z predchádzajúceho

K bodu č.2. – Záverečný účet
Záverečný účet obce za rok 2011 je obecnému zastupiteľstvu predložený druhý krát.
Na obecnom zastupiteľstve, ktoré bolo konané 25.6.2012 zastupitelia požiadali o vysvetlenie
jednotlivých položiek záverečného účtu. Na základe ich požiadavky bol vypracovaný
komentár, ktorý sprehľadnil jednotlivé položky záverečného účtu.

Obecné zastupiteľstvo po krátkej rozprave schválilo záverečný účet obce za rok 2011
bez pripomienok.
Po hlasovaní sa prikročilo k rozboru hospodárenia obce za prvý polrok 2012. Hlavné
príjmy obce sú podielové dane zo štátu garantované štátnym rozpočtom, miestne dane,
poplatky a dotácie. Všetky príjmy a výdavky sú zahrnuté do rozpočtu obce. Z časového
hľadiska je čerpanie rozpočtu v súlade so schválenou verziou rozpočtu obce na rok 2012.
K dnešnému dňu má obec zaplatené všetky faktúry. Tiež spláca splátkové kalendáre firme
Amazonka a Askop, kde obec k dnešnému dňu dlhuje 399 674,33 €. K tomuto dlhu treba
pripočítať dlh úverový v celkovej výške 95 748 €, ktorý bol v minulosti vyčerpaný a pôvodne
bol určený na výstavbu domu smútku. Začiatkom roka 2011 bol úplne vyčerpaný fond opráv.
K dnešnému dňu je vytvorená rezerva 4 700 €.
K bodu č. 3. – Výročná správa za rok 2011
Výročnú správu obce vypracovala Anna Štefková a prečítala ju Valéria Vojtková.
Výročná správa je súčasťou zápisnice z obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo berie výročnú správu za rok 2011 na vedomie a schvaľuje bez
pripomienok.
K bodu č. 4. – Vyradenie majetku v školskej jedálni
V roku 2011 bola vykonaná celková výmena zariadenia v školskej jedálni. Táto
výmena bola vykonaná z dôvodu nefunkčnosti technických zariadení a tiež bola vykonaná
výmena z dôvodu časového využitia. Kuchyňa je teraz vybavená novými zariadeniami:
sporákom, umývačkou riadu, robotom. Staré pulty a umývacie boxy sú nahradené
antikorovými policami a drezmi. Mirka Kubinová predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh
na vyradenie opotrebovaného a nefunkčného zariadenia v celkovej hodnote 612,05 €.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne
a nefunkčného vybavenia školskej jedálne.

schvaľuje

vyradenie

opotrebovaného

K bodu č. 5. - Výpoveď z nájmu – Jozef Perička
Nájomca Jozef Perička, Častkov č.86 dňa 11.7.2012 listom oznámil, že dáva výpoveď
z nájmu obecných priestorov k 1.1.2013. Obec túto výpoveď berie na vedomie. Na základe
tohto listu priestory v obecnej budove budú voľné a prípadný záujemcovia si môžu podať
žiadosť na Obecný úrad Častkov.
K bodu č. 6. – Diskusia
- sponzorský príspevok
Futbalový klub Častkov v spolupráci so Základnou školou Častkov poriadaju dňa
24.8.2012 o 18:00 hod. na miestnom futbalovom ihrisku podujatie pre školskú mládež

( ukončenie letných prázdnin ), ktoré bude spojené s vernisážou z tvorivej dielne žiakov
základnej školy. Tvorivú dielňu viedla Hanka Fodorová.
Futbalový klub TJ Častkov požiadal obec o sponzorský príspevok na prípravu a organizáciu
tohto podujatia.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje sponzorský príspevok 50 €.
- sankcie v zmysle zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov
Starosta obce v krátkosti poinformoval členov obecného zastupiteľstva o obsahu
citovaného zákona. Nakoľko sa aj v obci Častkov vyskytuje požívanie alkoholických nápojov
neplnoletými osobami. Hlavný dôraz bol zameraný na pokuty a iné sankcie.
1) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz,
obmedzenie alebo povinnosť uvedenú v § 2 ods.1 písm. a) a b), v § 2 ods. 2 a v § 3, môže
uložiť obec pokutu od 166 € do 6 638 €.
2) Za porušenie zákazu v § 2 ods. 2 a 3 maloletou osobou môže obec uložiť zákonnému
zástupcovi maloletého pokutu do výšky 33 €.
3) Za porušenie zákazu v § 2 ods. 2 mladistvou osobou do 18 rokov uloží jej obec pokarhanie.
V odôvodnených prípadoch uloží aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti,
v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.
4) Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď zákaz, obmedzenie
alebo povinnosť boli porušené.
5) Na rozhodovanie o pokutách a na ukladanie sankcií podľa odseku 3 sa vzťahujú všeobecné
predpisy o správnom konaní (miestne príslušná je obec podľa trvalého pobytu maloletého
alebo mladistvého).
6) Výnosy z pokút sú príjmom obce, ktorá ich uložila.
- zmluva o združených službách dodávky elektriny
V-Elektra Slovakia s.r.o. nám vypracovala cenovú ponuku na základe ktorej predložila
zmluvu o združených službách dodávky elektriny. Obecné zastupiteľstvo ani v tomto prípade
hlasovaním zmluvu neodobrilo.
- absolventská prax
Úrad práce Senica v rámci absolventskej praxe uzatvoril zmluvu s Obecným úradom
Častkov. Zmyslom tohto projektu je zamestnať mladých ľudí po dobu 3 až 6 mesiacov
s pracovnou dobou 4 hodiny denne. Mzdu týmto absolventom poskytuje úrad práce. Obec
Častkov do dnešného dňa má vytvorené 3 pracovné miesta v rámci absolventskej praxe.
Starosta obce informoval, že pokiaľ bude záujem od mladých ľudí, ktorí práve skončili školu
sa zamestnať na absolventskej praxi a tým získavať aj pracovnú prax, budeme sa snažiť
uzatvárať ďalšie zmluvy s úradom práce na vytvorenie ďalších pracovných miest v rámci
absolventskej praxe.
- verejná schôdza
Na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva sa uskutoční verejná schôdza
21.9.2012 t.j. piatok o 19:00 hod. v Kultúrnom dome Častkov. Týmto pozývame širokú
verejnosť.

K bodu č. 7 - Záver:
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a o 21:30 hod. ukončil zastupiteľstvo.
Uznesenie: č. 37
Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce za rok 2011 bez pripomienok.
Hlasovanie: za: 5, zdržal sa: 1 Kuba Pavol
Uznesenie: č. 38
Obecné zastupiteľstvo berie výročnú správu za rok 2011 na vedomie a schvaľuje
jednomyseľne bez pripomienok.
Uznesenie: č. 39
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne
a nefunkčného vybavenia školskej jedálne.

schvaľuje

vyradenie

opotrebovaného

Uznesenie: č. 40
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje sponzorský príspevok 50 €.

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

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

Overovatelia:

Mgr. Eva Černeková

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

Pavol Straka

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

