Zápisnica
l

ria d n e h o z a s a d n u t ia O b e c n é h o z a s tu p ite ľ s tv a K o la č k o v , k o n a n é h o dňa 5. d ec e m b r a

2012

na o b e c n o m ú r a d e v K ola čk ov e

Prítomní:

Ján Horanský, starosta obce
Ing. Martin Dziak
Jozef Žoldák
Peter Žoldák
Judita Zamišková
Jarmila Barnovská
Mgr. Anna Barnovská, kontrolórka obce
Mgr. Gabriela Zamišková, zapisovateľka

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesenia
Prijatie VZN o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Kolačkov
Predloženie návrhu o zm ene VZN o m iestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady z roku 2011
Úprava rozpočtu na rok 2012
Prijatie VZN o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Schválenie zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Kolačkov
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

K bodu 1/
Rokovanie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce p. Ján Horanský. Navrhnutý program, ktorý
bol poslancom prečítaný a daný na schválenie bol doplnený zo strany poslancov a to o tieto body:
1. Inventarizácia obce
2. Pohľadávky obce
3. Účasť obce v projektoch
4. Oboznámenie I SP s uznesením zo dňa 1. 6. 201 I
5. Doplnenie rozpočtu pre rok 2012
6. Riešenie firmy AMO PLUS, spol. s r. o.
7. Zverejňovanie dochádzky poslancov na internete
8. Zrušenie finančnej odmeny pre zástupcu starostu
9. Zrušenie 10 %-tného navýšenia platu starostu
10. Prenájom telocvične
11. Obecnv vodojem
12. Neplatiči
13. Právnik
I akto celý program dal starosta na schválenie, ľento program bol jednohlasne schválený.
Prítomných podľa prezenčnej listiny bolo 5 poslancov. Teda starosta skonštatoval, že obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

K bodu 2 /
V tomto bode starosta určil za overovateľov zápisnice:
1. Jarmil u Barnovskú
2. Ing. M artina D ziaka
Za zapisovateľku určil Mgr. Gabrielu Zamiškovú

K bodu 3/
V tomto bode hlavná kontrolórka po prečítaní uznesenia z minulej schôdze konštatovala, že
neboli splnené body uznesenia a to: Nebola zrušená zm luva na zverejňovanie so spoločnosťou
NAJ. spol. s r. o. Starosta dal odpoveď, že zajtrajším dňom túto zm luvu zruší. Zároveň
poslanci konštatovali, že po zrušení zmluvy treba dať toto zverejňovanie do náplní prác
zamestnancov obce s prihliadnutím na to. kto je za čo zodpovedný a kto bude zodpovedný aj
za zverejňovanie. Ďalej kontrolórka konštatovala, že nebol zverejnený zoznam neplatičov,
pričom by chcela podotknúť že pri schvaľovaní tohto uznesenia nebol dohodnutý termín
dokedy má byť zoznam zverejnený. Preto sa poslanci hneď na term íne dohodli a prijali
nasled u júce uznesen ic :
OcZ schvaľuje zverejnenie neplatičov obce Kolačkov na stránke obce do 31. 1. 2013
so štvrťročnou aktualizáciou a so stavom nedoplatku k posledném u dňu štvrťroka.
Z A : boli všetci p r íto m n í p o sla n ci

K bodu 4 /
V tojuto bode starosta dal priestor poslancom vyjadriť sa k návrhu VZN o zneškodňovaní odpadových
vôd na území obce Kolačkov, ktoré už bolo prejednávané na minulých zasadnutiach. Podotkol však.
že zákon nenúti napojiť občanov na kanalizáciu. Poslankyňa J. Barnovská konštatovala, že pokiaľ
ľudia nie sú napojení na verejnú kanalizáciu musia dokladovať vývoz odpadových vôd zo šiacht
firmami, ktoré majú na to oprávnenie, aj to, že odpad sa nemôže vy vážať do prírody. Zároveň bolo
upozornené na to. že podľa technických podmienok pripojenia sa na verejnú kanalizáciu je určené, že
každá domácnosť má mať pred domom šachtu na kanalizáciu. Uvedené šacht\ si ľudia nerobili, preto
je teraz problémom aj odkontrolovať napojenie domácnosti na verejnú kanalizáciu. Taktiež sa
rozoberal problém spoločnosti AMO PLUS. spol. s r. o.. ktorá sa vraj odpojila od verejnej kanalizácie
a tera/ už aj od verejného vodovodu, takže tejto firme nebude sa mať ako vyberať stočné. Keďže toto
liení v nariadení pripravené len paušál pre domácnosti, je potrebné, aby to prevádzkovateľ verejnej
kanalizácie do V /N doplnil a následne sa to prijalo. Zatiaľ platí to. aby prevádzkovateľka firmy AMO
PLUS obecnému úradu predkladala doklady o vývoze odpadových vôd a aj to. aby si na vlastné
náklady namontovala merač na svoju vlastnú vodu. Uvedené VZN nakoniec bolo dané na schválenie
a bolo prijaté nasledovné uznesenie:
OcZ schvaľuje VZN č. 1/2012 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Kolačkov
ZA: 4 p o slan ci
J .Z a m iš k o v á , J. Z o l d á k
v
J .B a r n o v s k á , P eter Z o ld á k

P R O T I: 0

Z D R Ž A L SA: 1
v

J o z e f Z o ld á k

K bodu 5 /
Starosta predložil návrh z minulej mimoriadnej schôdze k zmene V /N o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z roku 2011. Poslanec
P. Žoldák konštatoval, že on ten návrh predložil avšak s tým. aby sa nejaké sadzby na daň
z nehnuteľnosti zlúčili a poplatok za psa bol navýšený na 7 eur. Zapisovateľka Zam išková tiež
konštatovala - že do ďalšieho zasadnutia bude predložený návrh zmeny V /N aj z dôvodu, že
sa menil zákon a niektoré dane zlúčil do jednej sadzby. Uvedené nariadenie bude spracované,
vyvesené k pripom ienkovaniu tak aby 15 dní bolo zverejnené a tak bude dané na schválenie
pre poslancov. Uvedená sadzba 7 eur za psa už bude v tomto návrhu zakom ponovaná
V tomto bode preto nebolo prijaté žiadne uznesenie.

K bodu 6/ Úprava rozpočtu na rok 2012
V tomto bode dal starosta poslancom priestor na vyjadreniu sa k navrhnutej zmene rozpočtu
na rok 2012. Zapisovateľka konštatovala, že uvedená zm ena rozpočtu bola prejednaná na
viacerých zasadnutiach finančnej komisie. Poslanec Ing. Martin Dziak žiadal o doplnenie
rozpočtu s funkčnou klasifikáciou 08.1.0
Rekreačné a športové služby, nakoľko by chcel,
aby sa v obci rozvinula športová činnosť. Keďže však tento rok sa neplánuje niečo už stý m
robiť, bolo navrhnuté, aby táto položka bola doplnená na rok 2013. Zároveň však poslanec J.
Zoldák upovedomil o tom. že takéto akcie sa medzi vianočnými sviatkami robia a bolo by

dobré nejakú sumu tam dať a prispieť tak týmto k uvedeným turnajom. Prelo sa na túto
položku vyčlenilo 200 eur. Zároveň boli s predloženým návrhom doplnené a upravené
položky, ktoré sa už vie odhadnúť - a to v príjme a vo výdaji na činnosť osobitného príjemcu
sa zm enila suma z 375 na 311 eur. Na činnosť RCGOB z 360 a 371 eur. odmeny pre obec boli
ponížené 7.2000 na 1000 eur. na odchodné bola položka vypustená, nakoľko sa to bude
vyplácať až v decembrovej mzde v januári, takže túto treba rozpočtovať na rok 2013. náklad}
na plyn boli ponížené zo 7000 na 5485 eur. Po prepočte bola celková suma rozpočtu
v príjmovej a výdajovej časti upravená na sumu 737 983 eur. K uvedenému bolo navrhnuté
a zároveň prijaté nasledovné uznesenie:
OcZ schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2012 v celkovej výške 737 983.— eur
ZA: boli všetci p ríto m n í p osla n ci

K bodu 7/
V tomto bode bol prednesený návrh na VZN o poskytovaní finančných príspevkov na
vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrán} detí asociálnej kurately. Potrebu tohto
nariadenia starosta odôvodnil tým. že v najbližšej budúcnosti budú preložené do detského
domova deti rodiny Ivety M išalkovej. Z uvedeného dôvodu je obec povinná tvoriť tieto
príspevky podľa predloženého návrhu VZN. Kontrolórka p. Bam ovská, nakoľko pracuje
v danej oblasti vysvetlila poslancom , že obec je to povinná zo zákona tvoriť v bode na
ubytovanie, avšak za podm ienok, ktoré si vo VZN obec určí. Príspevok na tvorbu úspor
nemusí tvoriť, pokiaľ zo strany obce boli prijaté kroky na riešenie zlej situácie v rodinách.
Keďže v tom to prípade boli kroky robené, obec túto časť tvoriť nemusí. Do návrhu bol preto
doplncm bod 6 v článku IV. kedy obec netvorí príspevok na tvorbu úspor. Poslanci zároveň
konštatovali
a upozornili na potrebu, aby sa zasadnutí OcZ zúčastňovali aj niektorá
z pracovníčok TSP. pokiaľ na zasadnutí bude preberaný bod s takouto problematikou.
Zároveň k uvedenému bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie:
OcZ odkladá schvaľovanie VZN o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na nasledujúce zasadnutie OcZ
Z A: boli všetci p ríto m n í p o sla n ci

K bodu 8/
V tomto bode dal starosta na schválenie dokument, ktorý už bol prejednávaný na minulej
schôdzi a na ktorý sa mal pozrieť právnik, či je v súlade so spomínanými zákonmi. Keďže
tento dokument bol právnikom prejdený a odsúhlasený, bol daný na schválenie: K uvedenému
bolo preto prijaté nasledovné uznesenie:
OcZ schvaľuje Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podm ienkach Obce Kolačkov
ZA: boli \Šetci p r íto m n í p o sla n ci

Po prejednaní predložených bodov v pozvánke sa pokračovalo prejednávaním bodov, ktoré
navrhli poslanci a to:
1.
2.
3.
4.
.5.
6.
7.
8.
9.
10.
1 1.
12.
13.

Inventarizácia obce
Pohľadávky obce
Účasť obce v projektoch
Oboznámenie TSP s uznesením zo dňa 1. 6. 201 I
Doplnenie rozpočtu pre rok 2012
Riešenie firmy AMO PLUS. spol. s r. o.
Zverejňovanie dochádzky poslancov na internete
Zrušenie finančnej odmeny pre zástupcu starostu
Zrušenie 10 %-tného navýšenia platu starostu
Prenájom telocvične
Obecný vodojem
Neplatiči
Právnik

K bodu 1
V tomto bode poslanci hlavne z finančnej komisie upozornili na potrebu vykonať aktuálnu
inventúru stavu majetku, nakoľko za minulý rok nebola vykonaná pod ich dohľadom
a z uvedeného dôvodu ju ani nepodpísali. Dohodlo sa predbežne na term íne 28. 12. 2012, že
táto bude vykonaná s tým. že obec pripraví /.oznam jednotlivého majetku, ľiež sa počíta
stý m , že na zasadnutí, ktoré je naplánované na 21. 12. 2012 bude väčšia účasť poslancov,
ktorí veľmi nechodia a spoločne sa dohodne ďalší postup výkonu inventarizácie

K bodu 2
V tomto bode bolo navrhnuté. ab\ obec bezodkladne začala s vymáhaním pohľadávok,
nakoľko sa v tejto veci nič konkrétne nerobí. Preto tiež ako už bolo preberané v predošlom
bode. navrhujú pravidelné zverejňovanie a aktualizáciu stavu pohľadávok na internetovej
stránke obce. K uvedeném u bolo preto prijaté nasledovné uznesenie:
OcZ schvaľuje bezodkladné vymáhanie pohľadávok obec
ZA: boli v šetci p r íto m n í p o sla n ci

K bodu 3
V tomto bode poslanci predniesli, aby každý projekt v ktorom bude mať obec nejakú
spoluúčasť bol prejednaný na zasadnutí OcZ s tým, že účasť v nejakom projekte bude
podliehať aj schváleniu OcZ. Starosta tento návrh prijal aj s tým. žc o projektoch aj tak
rozhoduje OcZ. Poslanci však tiež konštatovali, že Terénna sociálna práca od 1.6.2012 prešla
pod Národný projekt, o čom neboli vôbec informovaní. K uvedenému bodu bolo prijaté
nasledovné uznesenie:
OcZ schvaľuje, aby všetky projekty v ktorých bude mať Obec K olačkov účasť podliehali
schvaľovaniu obecného zastupiteľstva
Z A : boli všetci p r íto m n í p o s la n c i

K bodu 4
V tomto bode poslanci upozornili na skutočnosť, že sa nedodržiava výkon uznesenia zo dňa 1.
6. 2011. ktorým terénne sociálne pracovníčky mali nahlasovať vznik čiernych stavieb
v rómskej osade. Podotkli, že sú na to upozorňovaní zo strany občanov a nie zo strany
pracovníčok. Preto zdôrazňujú, aby výkon tohto uznesenia bol dodržiavaný. K uvedenému
bolo preto ešte raz prijaté uznesenie:
OcZ schvaľuje, aby Terénne sociálne pracovníčky hlásili obecnému zastupiteľstvu vznik
čiernych stavieb v rómskej osade a oboznamovali ich o zákaze výstavby týchto čiernych
stavieb
Z A : boli v šetci p r íto m n í p o s la n c i

K bodu 5
V tomto bode bolo konštatované, že uvedené bolo prejednané už pri schvaľovaní zmeny
rozpočtu, preto je tento bod považovam' za splnený.

K bodu 6
V tomto bode bolo taktiež konštatované, že časť tohto problém u už bola riešená pri
schvaľovaní VZN o zneškodňovaní odpadových vôd. Zároveň podotkli, že nakoľko sa neplní
príjmová časť rozpočtu v položkách, daň za ubytovanie a daň /a nevýherné hracie prístroje, je
potrebné pristúpiť k riešeniu tohto problému a to tak, že sa do prevádzky pôjde na kontrolu.
Predbežne sa dohodli, aby zo strany obce bol vyčíslený presný dlh uvedenej prevádzky a tiež
s dátumom predbežnej kontroly na deň 19. 1. 2013. K uvedenému bolo prijaté uznesenie:

OcZ schvaľuje riešenie prevádzky AMD PLUS. jej nedoplatkov a navrhuje konirolu
pripojenia na kanalizáciu, knihu ubytovaných hostí a prevádzkovanie nevv herných hracích
prístrojov s termínom do 31. 1. 2013
Z A : boli všetci p r íto m n í p o sla n ci

K bodu 7
V tomto bode bolo navrhnuté, aby sa spolu so zápisnicou a uznesením zo zasadnutí
zverejňovala aj dochádzka poslancov na zasadnutiach, nakoľko v poslednom čase je účasť
stále len tých istých poslancov. K uvedenému bolo prijaté uznesenie:
OcZ schvaľuje zverejňovanie dochádzky poslancov na stránke obce
Z A : boli všetci p r íto m n í p o sla n ci

K bodu S
V tomto bode bolo navrhnuté zrušenie finančnej odmeny pre zástupcu starostu a to z dôvodu,
/e sa už dlhší čas vôbec nezúčastňuje ani len na zasadnutiach OcZ. ani nijako ináč svoju
činnosť nevykonáva. Bol daný návrh, aby dostával odmenu tak ako ostatní poslanci a to za
zúčastnené schôdze s tým, že na konci roka podľa vykonanej činnosti sa mu odmena za tento
výkon udelí. Poslanec P. Žoldák navrhol, aby tento bod sa prejednal na najbližšom zasadnutí
21.12.2012 a to z dôvodu neprítomnosti pána zástupcu starostu . Poslanci s týmto návrhom
súhlasili a prijali nasledovné uznesenie:
OcZ odkladá prejednanie odmeny zástupcu starostu na zastupiteľstve dňa 21. 12. 2012
ZA: boli všetci p r íto m n í p osla n ci

K bodu 9
V tomto bode bolo navrhnuté zrušenie navýšenia platu. Starosta s týmto súhlasil a preto dal
hlasovať za nasledujúce uznesenie:
OcZ ruší 10 % -tné navýšenie platu starostu od 1. 1. 2013
Z A : boli všetci p r íto m n í p o s la n c i

K bodu 10
V tomto bode poslanec In g . M artin !)/iak navrhol, aby prenájom telocvične bol riešený tak.
aby riaditeľka ZŠ s MŠ spísala zmluvu o prenájme s konkrétnym i osobami na konkrétny deň
a čas a to z dôvodu, aby sa predišlo tomu /e v jeden termín chcú ísť v iacerí do telocvične.
Zároveň navrhol, aby osoba, ktorá bude mať takúto zmluvu podpísanú bola zaviazaná za tento
čas platiť nájomné či už tam bude alebo nebude v stanovený čas v telocvični. Starosta
konštatoval, že nemal by to byť problém. Poslanec J. Žoldák tiež konštatoval, že on má
podpísanú zmluvu s riaditeľkou, avšak nie na konkrétny čas. Predbežne sa preto dohodlo, že
sa riaditeľke tento návrh predloží. Pokiaľ by boli z jej strany nejaké problémy, je potrebné ju
prizvať na zasadnutie OcZ. kde sa tieto problémy vyjasnia.

K bodu 1 1
V tomto bode sa poslanci informovali o stave vodojemu, jeho vlastníckeho vysporiadania ako
aj prístupovej cesty k nemu. Starosta konštatoval, že na ZM OS bol zaslaný list so žiadosťou
o pomoc pri riešení tohto problém u, o čom bude poslancov informovať.

I( bodu 12
V tomto bode bolo konštatované, že uvedené bolo prejednané
predchádzajúcich bodov, preto je tento bod považovaný /.a splnený

K bodu 13

už pri

prejednávaní

V tomto bode sa poslanci informovali ako to je s poskytovaním služieb od právnika, nakoľko
pred časom ich starosta informoval o tom, že s právnikom není podpísaná žiadna zmluva.
Ked že je zmluva podpísaná a služby fakturované žiadajú starostu, aby faktúr v boli
konkretizované o skutočné úkony ktoré sa vykonávajú. Aby bola faktúra rozpísaná s \ \ konom
konkrétnych riešení na ktorých sa právnik podieľal. Zároveň podotkli, že nie je potrebné ho
tak často volat. ale len v súrnych veciach. Taktiež sa informovali o tom. či bolo podané
trestné oznámenie na firmu, ktorá stavala by tovku. Odpoveďou bolo. že nie.

K bodu 9 - podľa pozvánky
V tomto ^ bode starosta prečítal žiadosť p. Jozefa Reľovského. Koláč kov 23 o odpredaj
pozemku poniže ihriska. Poslanci navrhli, že pre malú účasť zo strany poslancov bude tento
bod odložený na prejednanie na najbližšie zasadnutie OcZ. aby o tom rozhodla väčšia časť
zastúpite! stva. Pri predaji majetku je potrebná 2/3 účast poslancov, čo na dnešnom zasadnutí
není splnené. K uvedenému bolo prijaté uznesenie:
OcZ odkladá prejednanie žiadosti o odpredaj pozemku na ďalšie zasadnutie OcZ
Z A : boli všetci p ríto m n í p o sla n ci

K bodu 10 - p o d ľ a pozvánky
V tomto bode bol prečítaný návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený.

K bodu 1 1 - podľa pozvánky
V tomto bode bol presne dohodnutý termín najbližšieho zasadnutia na deň 21. 12. 2012.
V závere starosta podakoval všetkým poslancom /.a účasť a tým ukončil zasadnutie Obecného
zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice :
Jarmila Barnovská ........ v A
íng. Martin Dziak ......................

Zapisovateľka:
Mgr. Gabriela Zamišková

...

