Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kolačkov, konaného dňa 21. decembra 2012
o 17.00 hod.na Obecnom úrade v Kolačkove.

Prítomní: Ján Horanský, starosta obce
Jarmila Barnovská
Ing. Martin Dziak
František Koneval
Peter Žoldák
Štefan Dziak
Judita Zamišková
Ing. Jozef Krajčovič
Mgr. Anna Barnovská, kontrolórka obce
Mgr. Gabriela Zamišková
Veronika Zamišková, zapisovateľka
Jozef Reľovský

Ostatní:

Program:
1.

Otvorenie

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.

Kontrola plnenia uznesenia

4.

Prijatie VZN o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately

5.

Prijatie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2013

6.

Schválenie rozpočtu na rok 2013

7.

Prejednanie odmeny zástupcu starostu

8.

Prejednanie žiadosti p. Jozefa Reľovského o odkúpenie pozemku

9. Prejednanie žiadosti o prijatie do pracovného pomeru na pozíciu upratovačka
10. Rôzne
11. Návrh na uznesenie
12. Záver

K bodu 1/
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ján Horanský. Navrhnutý
program, ktorý bol poslancom prečítaný a daný na schválenie bol doplnený zo strany poslancov
o ďalší bod a to - riešenie dochádzky poslancov na zastupiteľstvá. Starosta dal prítomným
poslancom hlasovať:
ZA: boli všetci prítomní poslanci
K bodu 2/
V tomto bode starosta určil za overovateľov zápisnice:
í.

Štefana Dziaka

2.

Ing. Jozef Krajčovič

Za zapisovateľku určil Veroniku Zamiškovú.
K bodu 3/
V tomto bode hlavná kontrolórka po prečítaní uznesenia z minulej schôdze konštatovala, že
nebol splnený iba jeden bod uznesenia a to: Zverejnenie neplatičov obce Kolačkov na stránke
obce do 31.1.2013 so štvrťročnou aktualizáciou a so stavom nedoplatku k poslednému dňu
štvrťroka. Zapisovateľka konštatovala, že podľa zákona č. 563/2009 Z.z. Zákon o správe daní
„Správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam - daňových dlžníkov podľa stavu k
31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla
u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1 600 €.

Prítomní poslanci konštatovali, že je treba dodržiavať zákon, ale taktiež robiť potrebné kroky'
k vymáhaniu nezaplatených pohľadávok zo strany obce.

K bodu 4/
V tomto bode dal starosta prítomným poslancom hlasovať za prijatie VZN o poskytovaní finančných

príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
ZA: 5 poslancov
M. Dziak, Š. Dziak, F. Koneval
J. Zamišková, J. Žoldák

PROTI: 1
P. Žoldák

ZDRŽALO SA: 2
J. Barnovská
j. Krajčovič

OcZ schvaľuje VZN č. 2/2012 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately.

K bodu 5/
V tomto bode boli poslancom P. Žoldákom navrhnuté zmeny sadzieb v článku 2 - Daň zo stavieb, a to
v bode 1 písm.: a) z 0,046 na 0,050
b) z 0,046 na 0,050
c) z 0,165 na 0,170
d) z 0,199 na 0,300

e) z 0,165 na 0,170
f) z 0,497 na 0,500
g) z 0,165 na 0,170
V bode 2 z navrhovanej sadzby 0,033 na 0,40.
V článku 3 - Daň z bytov v bode 1 z navrhovanej sadzby 0,082 na 0,085.
Zo strany poslancov bol tiež podaný návrh, aby sa sadzba dane za psa na kalendárny rok nemenila a ostala 5 €.
Starosta dal ďalej hlasovať za prijatie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
ZA: 7
J. Krajčovič, J. Zamišková, M. Dziak,
P. Žoldák, F. Koneval, J. Barnovská, Š. Dziak

PROTI: 0

ZDRŽALO SA: 1
J. Žoldák

OcZ schvaľuje VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.

Okolo 19.00 hod. sa prítomným ospravedlnil poslanec Jozef Žoldák a zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
odišiel.
K bodu 6/
V tomto bode kontrolórka obce predniesla svoj návrh k rozpočtu na r. 2013, v ktorom prítomným poslancom
odporúčala tento rozpočet schváliť.
Starosta dal za schválenie rozpočtu hlasovať:
ZA: 4
M. Dziak, Š. Dziak, J. Zamišková,
F. Koneval

PROTI: 0

ZDRŽALO SA: 3
J. Barnovská, P. Žoldák,
J. Krajčovič

OcZ schvaľuje rozpočet na rok 2013 v celkovej výške 641 745 € na strane príjmov a výdavkov.

K bodu 7/
V tomto bode poslanci konštatovali, že nakoľko sa zástupca starostu J. Krajčovič málo zúčastňoval na
zasadnutiach obecného zastupiteľstva počas roka, aby mu patrila odmena vo výške odmeny poslanca
s prehodnotením činnosti ku koncu roka.
Starosta dal prítomným poslancom hlasovať:
ZA: 3
M. Dziak, J. Barnovská, J. Zamišková

PROTI: 2
P. Žoldák, J. Krajčovič

ZDRŽALO SA: 2
Š. Dziak, F. Koneval

OcZ ruší odmenu zástupcovi starostu od 1.1. 2013.
Ocz schvaľuje odmenu zástupcovi starostu od 1. 1. 2013 vo výške odmeny poslanca s prehodnotením činností ku
koncu bežného roka.

K bodu 8/
V tomto bode starosta obce prečítal žiadosť p. Jozefa Reľovského, Kolačkov 23 o odpredaj pozemku poniže
ihriska č. 643/1. Kontrolórka obce spolu s p. G. Zamiškovou konštatovali, že odpredaj obecného majetku musia

najprv poslanci schváliť a jeho predaj realizovať v súlade zo zákonom. Starosta obce dal prítomným poslancom
hlasovať za odpredaj tohto pozemku:
ZA: 5
M. Dziak, J. Barnovská, Š. Dziak,
J. Zamišková, P. Žoldák

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1
J. Krajčovič

OcZ schvaľuje predaj pozemku č. 643/1.

K bodu 9/
V tomto bode bolo konštatované, že je ťažko vybrať z 12-tich žiadosti na pozíciu upratovačka - doručovateľkapráčka. Boli navrhnuté 2 možnosti - buď sa prihliadne na sociálnu stránku rodín, alebo si to uchádzačky
o zamestnanie vylosujú v danom termíne. Poslanec Š. Dziak navrhol, aby sa losovalo, nakoľko každý
z poslancov by mohol navrhnúť svoju známu, čo by určité nebolo fér voči ostatným. Nakoniec sa poslanci
dohodli s výberom upratovačky losovaním na deň 28. 12. 2012 o 11.00 hod na obecnom úrade v Kolačkove.
Starosta dal prítomným poslancom hlasovať za tento návrh:
ZA: boli všetci prítomní poslanci

OcZ schvaľuje výber upratovačky losovaním dňa 28.12. 2012 o 11.00 hod.
K bodu 10/
a)

V tomto bode starosta obce informoval poslancov o dokumente z W-Control, a to: Príloha k zmluve
o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Kolačkov, kde vychádza platiť za jeden štvrťrok 564,90 €,
pričom predtým sa platilo 537,24 €. Poslanci konštatovali, že by bolo vhodné zaslať žiadosti iným
prevádzkovateľom verejnej kanalizácie na cenové ponuky a potom sa rozhodne o tom, či zmluva
s
W-control je pre našu obec výhodná, alebo nie. Poslanec M. Dziak povedal, že zašle na obec
zoznam inštitúcií a vyznačí tie, ktoré sú najbližšie. Starosta obce dal za tento návrh hlasovať:
ZA: boli všetci prítomní poslanci
OcZ schvaľuje zisťit cenové ponuky na prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci.

b) Starosta ďalej informoval o blížiacom sa termíne výberového konania na asistentku terenného
sociálneho pracovníka a navrhol, aby sa dohodli, ktorý z poslancov sa zúčastní na výberovom konaní.
Poslanci navrhli, aby sa na výberovm konaní zúčastnila kontrolórka obce a poslanec P. Žoldák. Starosta
dal za tento návrh hlasovať:
ZA: boli všetci prítomní poslanci
c)

Starosta obce predložial žiadosť ZŠ s MŠ Kolačkov o povolenie prekročiť rozpočtový limit výdavkov, za
ktorý dal hlasovať:
ZA: boli všetci prítomní poslanci

OcZ schvaľuje prekročenie rozpočtového limitu ZŠ s MŠ Kolačkov v celkovej výške 4053,23 €
d) V tomto bode poslankyňa J. Barnovská oznámila starostovi a prítomným poslancom, že sa dobrovoľne
vzdáva funkcie člena poriadkovej komisie v obci Kolačkov. Nakoľko členom komisie môže byť aj niekto z
obyvateľov obce, starosta navrhol prítomného Jozefa Reľovského ml. za člena poriadkovej komisie a
prítomným poslancom dal za tento návrh hlasovať:

ZA: boli všetci prítomní poslanci

OcZ volí za člena poriadkovej komisie p. Jozefa Reľovského ml., Kolačkov 23.
e) V tomto bode poslanci navrhli, aby sa naplánovali zasadnutia OcZ na ďalší rok 2013, a taktiež aby boli
tieto zasadnutia v piatky na konci mesiaca. Poslanci sa dohodli na týchto termínoch:
1. február 2013
27. september 2013
1. marec 2013
25. október 2013
26. apríl 2013
22. november 2013
31. máj 2013
20. december 2013
28. jún 2013
30. august 2013
f)

P. Gabriela Zamišková informovala poslancov o aktuálnej výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
v MŠ, ktorá je 8 €. Starosta obce podotkol, že túto výšku možno zmeniť, ale aj ponechať tak ako bolo
doteraz. Starosta dal hlasovať:
ZA: boli všetci prítomní poslanci

OcZ schvaľuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ 8 € ako to bolo doteraz.
g) V tomto bode poslanec F. Koneval podotkol, že by bolo vhodné nájsť vhodný pozemok pre rómskych
občanov, lebo ich správanie je čím ďalej tým horšie a preto navrhuje nájsť vhodný pozemok a začať s
výstavbou. Starosta dal za tento návrh hlasovať:
ZA: boli všetci prítomní poslanci

OcZ schvaľuje výber pozemku pre rómskych občanov na výstavbu.
h) P. Gabriela Zamišková tiež informovala poslacov o tom, že je potrebné vytvorenie opravnej položky
k revitelizácií z dôvodu, že sa táto revitelizácia nebude realizovať. Starosta dal za vytvorenie opravnej
položky hlasovať:
ZA: boli všetci prítomní poslanci
OcZ berie na vedomie vytvorenie opravnej položky k revitalizácií.

K bodu 11/
V tomto bode bol prečítaný návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený.

K bodu 12/
V závere starosta poďakoval všetkým poslancom za účasť a tým ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice:

Štefan Dziak.

Qf

Ing. Jozef Krajčovič.

ÍJán Horans
— -V *
starosta

Veronika Zamišková

