Zápisnica
z 3. zasadnutia OZ v Čaradiciach, konaného dňa 13.05.2011
Prítomní
poslanci

: Vladislav Uličný- starosta obce
: Mária Bagová, Bc.Viera Farkasová, Ing. Erika Mladá, Marek Paulov,
Mária Kminiaková., Adriana Kováčová.

Neprítomní

: Július Šabík

referentky OcÚ
: Ľudmila Šabíková
Hlavný kontrolór obce: Ing. Ľudmila Kováčová
Program :

podľa priloženej pozvánky

K bodu 1 :Otvorenie
3. riadne zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Vladislav Uličný, ktorý
privítal
prítomných poslancov. Konštatoval, že na rokovaní obecného zastupiteľstva boli
prítomní 6 poslanci. Zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Zároveň predložil na schválenie
návrh programu rokovania, ktorý poslanci obdržali na pozvánke. Keďže nikto z poslancov
nepredložil doplňujúci bod programu, starosta dal hlasovať o pôvodnom návrhu.
Hlasovanie: za : 6 poslancov, proti:0, zdržal sa : 0. Program rokovania bol schválený.
K bodu 2 : Procedurálne veci
Za zapisovateľku starosta určil p. Ľudmilu Šabíkovú. Za overovateľov zápisnice
určil starosta obce Mareka Paulova a Máriu Kminiakovú . Za členov návrhovej komisie
starosta obce navrhol Máriu Bagovú a Bc. Vieru Farkasovú. Následne dal hlasovať o návrhu.
Hlasovanie: za : 6 poslancov, proti:0,zdržal sa : 0. Návrh bol schválený.
K bodu 3 : Kontrola uznesenia
Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce, ktorý informoval o ich priebežnom
plnení.
K bodu 4 : Záverečný účet obce Čaradice za rok 2010
P. Šabíková predložila Záverečný účet obce Čaradice za rok 2010 s podrobným
rozborom hospodárenia o príjmoch a výdavkoch. V návrhu na finančné vysporiadanie z roku
2010 uviedla , že výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu je schodok vo
výške: - 4 703 €, ktorý vznikol schodkom kapitálového rozpočtu vo výške -28 171 €
a prebytkom bežného rozpočtu vo výške 23 468 €. Pre účely tvorby peňažných fondov a na
základe schodku bežného a kapitálového rozpočtu obec nebude odvádzať finančné
prostriedky do rezervného fondu. Celkový prebytok rozpočtu 1 958 104 € - 1 949 211 € (
nevyčerpané fin. prostr. z náhrady za výrub stromov z min. rokov) = 8 893 €, ktoré sa zapoja
do príjmových finančných operácií rozpočtu na rok 2011 na krytie kapitálového rozpočtu.
Stav finančných prostriedkov z náhrady za výrub stromov k 31.12.2009 : 1 949 211 € čerpanie v roku 2010 ( 15101 €) = 1 934 110 € / stav k 31.12.2010/ - úložky v bankách (
646 000 €, 650 000 €, 300 000 €, 328 000 €) = 10 110 €. Uvedenú sumu obec zapojí do
rozpočtu na rok 2011 cez príjmové finančné operácie a použije na vykrytie kapitálových
výdavkov v súlade s vypracovanou dokumentáciou starostlivosti o dreviny v obci Čaradice.
Hlavná kontrolórka obce Ing. Kováčová predložila svoje stanovisko s tým, že doporučuje,
aby bol záverečný účet za rok 2010 schválený bez výhrad. Záverečný účet obce Čaradice je

prílohou tejto zápisnice. Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, dal starosta hlasovať
o schválení celoročného hospodárenia bez výhrad. Hlasovaním: za : 6 poslancov, proti:0,
zdržal sa : 0 bol záverečný účet obce Čaradice za rok 2010 schválený bez výhrad.
K bodu 5 : Výročná správa obce Čaradice za rok 2010
Výročnú správu obce Čaradice za rok 2010 predložila p. Šabíková. Podrobne
oboznámila poslancov s obsahom výročnej správy, v ktorej sú okrem identifikačných,
geografických a demografických údajov, údaje o orgánoch obce, o rozpočte za rok 2010
a z účtovného hľadiska sú v nej bilancované aktíva a pasíva k 31.12.2010, náklady a výnosy,
účtovný a rozpočtový výsledok hospodárenia k 31.12.2010. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, dal starosta o výročnej správe obce hlasovať.
Hlasovanie: za: 6 poslanci , proti :0, zdržal sa : 0. Výročná správa obce Čaradice za rok 2010
bola schválená a je prílohou zápisnice.
K bodu 6 : Rôzne
6/1 Starosta prečítal správu audítora k účtovnej závierke za rok 2010, z ktorej je
zrejmé, že“ poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu obce Čaradice
k 31.12.2010, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu
v súlade so zákonom o účtovníctve“. Následne dal starosta hlasovať o vzatí na vedomie
správy audítora k účtovnej závierke za rok 2010.
Hlasovanie: za: 6 poslancov , proti :0, zdržal sa :0. OcZ hlasovaním vzalo správu audítora
k účtovnej závierke za rok 2010 na vedomie.
6/2 Vedúca obecnej knižnice p. Kašubová predložila návrh na vyradenie kníh.
Poslanci OcZ s návrhom vyradenia kníh súhlasili.
Hlasovanie: za: 6 poslancov , proti :0, zdržal sa :0. OcZ hlasovaním schválilo vyradenie kníh
v obecnej knižnici v sume 52,48 €.
6/3 p. Šabíková predložila Dodatok č. 1/2011 k vnútornému predpisu na vedenie
účtovníctva pre obec Čaradice č.1/2009. Zmena sa dotýkala podpisového vzoru nového
starostu obce. Následne dal starosta hlasovať o Dodatku č. 1/2011 k Vnútornému predpisu na
vedenie účtovníctva č.1/2009.
Hlasovanie: za: 6 poslancov , proti :0, zdržal sa :0. OcZ hlasovaním schválilo Dodatok č.
1/2011 k vnútornému predpisu na vedenie účtovníctva pre obec Čaradice č.1/2009.
6/4 Starosta informoval OcZ o možnom vybudovaní nového cintorína, kde ako prvý
krok je potrebný dať vypracovať geologický prieskum. Po kladnom vypracovaní tohto
prieskumu by sa pokračovalo s vypracovaním kúpno – predajných zmlúv a následným
odkúpením určených parciel. Po diskusii k tejto téme dal starosta hlasovať.
Hlasovaním: za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 boli schválené prípravné práce súvisiace
s výstavbou nového cintorína.
6/5 Starosta informoval OcZ, že bolo nutné uhradiť poplatok 5.000 € OZ Požitavie –
Širočina v zmysle Uznesenia zo zasadnutia Valného zhromaždenia OZ, ktoré sa konalo dňa
14. 2. 2011, ako bezúročnú pôžičku potrebnú k čerpaniu finančných prostriedkov z PRV SR
2007 – 2013 cez os 4 LEADER. Finančné prostriedky nám budú po úspešnej implementácii
Integrovanej stratégii rozvoja územia mikroregiónu „ Požitavie – Širočina“ vrátené. Ďalej
predložil návrh umiestnenia a výstavby multifunkčného ihriska, ktoré by sa malo vybudovať z
týchto prostriedkov (prostriedkov PRV SR 2007 – 2013 cez os 4 LEADER). Nakoľko obec

vlastní pozemok s p. č. 2589/1 v areáli futbalového ihriska, (susedná parcela p. M. Janesa, č.
d. 144) bolo by vhodné multifunkčné ihrisko situovať na túto spomínanú parcelu
a v budúcnosti môžeme dotvoriť komplexný športový areál.
Hlasovaním: za: 6 poslancov, proti:0 , zdržal sa:0 OcZ schválilo uhradenie poplatku vo výške
5 000 € OZ Požitavie – Širočina, zároveň úpravu rozpočtu a umiestnenie multifunkčného
ihriska.
6/6 V súvislosti so znečistením prostredia v okolí veľkokapacitných kontajnerov a tým
že boli kontajnery v najväčšej miere prepĺňané odpadom, ktorí tam vozili obyvatelia z iných
obcí, starosta navrhol, aby tieto kontajnery boli umiestnené a uzamknuté v areáli bývalého
PPD. Týmto spôsobom budú kontajnery prístupné len pre našich občanov. Poslanci sa
k uvedenému návrhu vyjadrili kladne s tým, že vývozné dni by boli každú druhú sobotu
v mesiaci v čase od 10.00 do 12.00 hod. Dozor pri kontajneroch vo vývozných dňoch bude
vykonávať p. Cyril Laurinc.
Hlasovanie: za: 6 poslancov, proti :0, zdržal sa :0. OcZ hlasovaním schválilo umiestnenie
veľkokapacitných kontajnerov v areáli bývalého PPD a vývozné dni každú druhú sobotu
v mesiaci.
6/7 Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou Milana Chválu, Čaradice č. 65, ktorá
nám bola doručená dňa 13.5.2011 o odpredaj časti obecného pozemku. Zároveň predložil
výpis z uznesenia zo 17. zasadnutia OZ, konaného dňa 3.8.2001, v ktorom im OZ vyhovelo
pri odkúpení časti parcely č. 433/2 v k.ú. Čaradice, o výmere 44 m2. Ďalej informoval
o žiadosti p. Mariana Ivana č. 60, ktorý ako vlastník susednej nehnuteľnosti má tiež záujem
o odkúpenie obecnej parcely č. 433/2. Starosta zároveň informoval, že po prešetrení
uvedených skutočností, bude potrebné vypracovať nový GP, z ktorého bude zrejmý skutočný
stav pre obe dotknuté strany. Poslanci s odpredajom časti obecného pozemku súhlasili
a navrhli cenu 1 €/ 1 m2 .
Hlasovanie: za: 6 poslancov , proti :0, zdržal sa :0. OcZ hlasovaním schválilo vypracovanie
GP a odpredaj časti obecného pozemku, parc. č. 433/2 za cenu 1 €/m2 p. Milanovi Chválovi,
Čaradice č. 65 a p. Marianovi Ivanovi , Čaradice č. 60.
6/8 Predsedkyňa komisie pre školstvo, kultúru, mládež a šport p. Kminiaková
navrhla usporiadať športové popoludnie pri príležitosti dňa detí na 5.6.2011. Hlavnou
myšlienkou usporiadania tohto dňa je zapojiť školopovinné deti z našej obce a zároveň
spríjemniť aj ostatným občanom nedeľňajšie popoludnie.
Hlasovanie: za: 6 poslancov , proti :0, zdržal sa :0. OcZ hlasovaním schválilo uskutočnenie
športového popoludnia pri príležitosti dňa detí na 5.6.2011 a stým súvisiace náklady na
občerstvenie súťažiacich detí.
6/9 Starosta informoval o čiastočnej uzávierke cesty III/0761 a plánovanej obchádzke
v období medzi 5 – 7 /2011.
K bodu 7 : Diskusia
7/1 Poslanec M. Paulov navrhol prečistenie odtokových rigolov v obci špeciálnym
mechanizmom. Po diskusii k tejto téme sa dohodlo, že starosta zistí bližšie informácie
týkajúce sa zapožičania a ceny prác.

7/2 p. Magdaléna Lippke, Čaradice č. 200 požiadala obecné zastupiteľstvo o pridelenie
hrobového miesta, v ktorom boli kedysi pochovaní nemeckí vojaci. Starosta jej žiadosti
vyhovel.
7/3 p. Chválová Paulína, Čaradice č. 65 poznamenala, že v časti Horný koniec nie je
počuť obecný rozhlas. Starosta jej prisľúbil, že sa daným problémom bude zaoberať.
7/4 Poslankyňa A. Kováčová poznamenala, že katafalk v Dome smútku je už
pomerne zastaraný, rosí sa vrchné sklo a následne z neho kvapká voda na zosnulého. Pre
smútiacu rodinu je to nedôstojné a bolo by vhodné sa týmto problémom zaoberať. Zároveň
poznamenala, že metly a čistiace prostriedky by sa nemali odkladať v miestnosti, kde
prebieha smútočný obrad.
7/5 Poslankyňa M. Kminiaková navrhla odstránenie betónových stĺpov pri
autobusových zastávkach a nahradiť ich drevenými tabulami. Starosta poznamenal, že
výmena betónových skruží za drevené tabule by sa mohla realizovať v rámci rekonštrukcie
cesty v mesiacoch august až október 2011.
K bodu 8. Rekapitulácia uznesení.
Keďže hlasovanie prebiehalo individuálne k jednotlivým bodom rokovania,
členka návrhovej komisie Mária Bagová prečítala rekapituláciu prijatých uznesení. Poslanci
nevzniesli k predloženej rekapitulácii pripomienky.
K bodu 9 : Záver.
Starosta obce poďakoval poslancom za ich aktivitu pri prejednávaní jednotlivých
bodov programu. Následne ukončil zasadnutie.
Zapísala : Ľudmila Šabíková

