Zápisnica
zo 4. zasadnutia OZ v Čaradiciach, konaného dňa 29.06.2011
Prítomní
poslanci
Kminiaková,

: Vladislav Uličný- starosta obce
: Bc.Viera Farkasová, Ing. Erika Mladá, Július Šabík, Mária
Adriana Kováčová.

Neprítomní

: Mária Bagová, Marek Paulov

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

podľa priloženej pozvánky

K bodu 1 :Otvorenie
4. riadne zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Vladislav Uličný, ktorý
privítal
prítomných poslancov. Konštatoval, že na rokovaní obecného zastupiteľstva boli
prítomní 5 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 : 5 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 Júliusa Šabíka a Ing. Eriku Mladú . Za členov návrhovej komisie starosta
obce navrhol Adrianu Kováčovú a Máriu Kminiakovú. Následne dal hlasovať o návrhu.
Hlasovanie: za : 5 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.
Pani Bajzová požiadala o udelenie slova hneď v začiatku schôdze OZ. Starosta dal za
udelenie slova hlasovať.
Hlasovanie: za : 5 poslancov, proti:0, zdržal sa : 0.
P. Bajzová predniesla svoje požiadavky adresované OZ Čaradice, ktoré sú podrobne
zaznamenané v bode 8/ Rôzne.
K bodu 4 : Schválenie platu starostu obce
V súvislosti s účinnosťou novely k zákonu č. 253/1994 Zb. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí od 1.6.2011, vyzval starosta obce predsedkyňu
finančnej komisie, Ing. Eriku Mladú, aby predložila návrh. Vysvetlila, že zmena sa týka § 4
ods. 1 v tabuľke, kde sú starostovia zaradení do deviatich platových skupín podľa počtu
obyvateľov a k nim príslušný násobok. Doterajší násobok 1,83 sa nahrádza násobkom 1,65.
Na základe § 2 ods. 4 zákona č. 253/1994 Zb. môže obecné zastupiteľstvo plat určený v § 3
ods. 1 zvýšiť až o 70 %. Ing. Mladá navrhla zvýšenie o 11 %, čo predstavuje zvýšenie
o 139,57 €. Poslankyňa Kminiaková navrhla zvýšenie o 15 %, čo je o 190,32 €. Keďže iné
návrhy neboli prednesené, dal starosta hlasovať.

Hlasovanie za zvýšenie o 11 % : za : A. Kováčová, proti : M. Kminiaková, J. Šabík, Ing.
Mladá, Bc. Farkasová, zdržal sa: 0
Hlasovanie za zvýšenie o 15 % : za M. Kminiaková, J. Šabík, Ing. Mladá a Bc. Farkasová,
proti: A. Kováčová, zdržal sa : 0.
Uvedeným hlasovaním bol schválený plat starostu vo výške 1460 € mesačne.
K bodu 5 : Činnosť komisií OZ za I. polrok 2011
Správu za komisiu finančnú , správy obecného majetku, výstavby a územného
plánovania podala Ing. Erika Mladá. Správu poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie: za : 5 poslancov, proti:0, zdržal sa : 0.
Správa za komisiu sociálnu a ochrany verej. poriadku predložená nebola pre
neprítomnosť jej predsedu , ktorou je p. Mária Bagová.
Správu za komisiu pre školstvo, kultúra, mládež a šport predložila p. Mária
Kminiaková. Správu poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie: za : 5 poslancov, proti:0, zdržal sa : 0. Správy sú prílohou tejto zápisnice.
K bodu 6 : Správa o prevádzke ZŠ a MŠ
Riaditeľ ZŠ p. Mikláš predložil správu o prevádzke ZŠ, v ktorej informoval
o počte žiakov v školskom roku 2010/2011, o počte žiakov zapísaných do prvého ročníka.
Z neho vyplýva že stav detí v budúcom školskom roku by nemal klesnúť, ale ani sa nezvýši.
Ďalej informoval o uskutočnených a plánovaných aktivitách ZŠ.
Riaditeľka MŠ p. Mravíková predložila správu o prevádzke MŠ. Informovala
o počte detí v MŠ, o prácach, ktoré boli vykonané či už zo strany rodičov alebo v spolupráci s
Obecným úradom. Ďalej informovala o aktivitách , ktoré boli v priebehu školského roka
uskutočnené v MŠ. Zdôraznila, že počet detí v MŠ rastie a bolo by vhodné zvážiť alternatívu
zväčšenia priestorov MŠ. Zároveň vzniesla požiadavku, či by sa nemohol zvýšiť príspevok
rodičov z troch na päť eur mesačne. Tieto prostriedky slúžia na nákup potrieb pre deti a podľa
jej informácie takmer všetky MŠ v okolí vyberajú tento príspevok vo výške 5 € až 12
€/mesačne. Starosta oznámil, že túto požiadavku prerokujeme v bode „rôzne“. Starosta
poďakoval riaditeľom ZŠ a MŠ za ich prácu pri zabezpečovaní chodu školy. Po diskusii
poslanci hlasovaním za : 5 poslancov, proti:0, zdržal sa : 0, vzali uvedené správy na vedomie.
K bodu 7 : Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011
Hlavná kontrolórka obce - Ing. Kováčová predložila plán kontrolnej činnosti na II.
polrok 2011. Poslanci k predloženému návrhu nevzniesli žiadne pripomienky.
Následne starosta dal hlasovať o schválení predloženého plánu, ktorý je prílohou zápisnice.
Hlasovanie: za: 5 poslancov , proti :0, zdržal sa : 0. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok
2011 bol schválený.
K bodu 8 : Rôzne

8/1 – P. Bajzová oboznámila OZ s obsahom jej listu zo dňa 13.5.2011. P. Bajzová
okrem iného spomína tragické úmrtie jej matky z roku 1991, opätovné doplatenie nájmu
z parc.č. 2606/1, ďalej požadovala informácie, ktoré sa týkajú Pozemkového spoločenstva
Čaradice, NDS, a.s. Bratislava. Ďalej v liste spochybňuje rozhodnutie obce, týkajúce sa
výrubu drevín ( lokalita L 16) a iné... Po jej príspevku vznikla rušná diskusia. Poslanci sa
jednoznačne zhodli v tom, že niektoré jej požiadavky zbytočne zaťažujú pracovníkov OcÚ,
nakoľko vôbec nesúvisia s obecnou samosprávou ( vnútorné problémy o hospodárení
Pozemkového spoločenstva Čaradice, jej vzťahy s Národnou diaľničnou spoločnosťou.)
Keďže na niektoré otázky nebolo možné hneď odpovedať, starosta ostatné požiadavky
prešetrí a písomne oboznámi p. Bajzovú.
Starosta pokračoval a oboznámil poslancov aj s druhým listom od p. Bajzovej
z 29.6.2011, ktorý bol adresovaný OZ Čaradice. P. Bajzová v liste žiada o uvoľnenie časti
pozemku – na parc. č. 25, k. ú. Čaradice o výmere 110 m2, ktorý podľa GP (nebol predložený)
je v neoprávnenom užívaní obce Čaradice. Pozemok sa nachádza v areáli ZŠ a MŠ Čaradice,
ktorý už obec dlhodobo užíva na verejnoprospešné účely. Po prehodnotení požiadaviek p.
Bajzovej sa poslanci OZ zhodli v tom, že je potrebné doložiť GP a vyjadrenie od ostatných
vlastníkov pozemku.
8/2 – Na základe podnetu riaditeľky MŠ Čaradice p. Mravíkovej, ktorá v bode 6
vyjadrila návrh na zvýšenie príspevku rodiča za pobyt dieťaťa v MŠ, starosta predložil návrh
VZN obce Čaradice č. 3/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole,
v ktorom sa zvyšuje výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v
MŠ z 3 € na 5 € s platnosťou od 1.9.2011. S predmetným návrhom VZN poslanci súhlasili
a keďže neboli predložené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy dal starosta hlasovať.
Hlasovanie: za: 5 poslancov , proti :0, zdržal sa : 0. Na základe hlasovania bolo VZN č.
3/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole schválené.
8/3 – Starosta informoval o návrhu kúpnej zmluvy, ktorou obec predáva priamym
predajom časti obecnej parcely č. 433/2 odčlenené GP č. 262/2011 :



parc. č. 433/12 o výmere 70 m2 Milanovi Chválovi, Čaradice č. 65
parc. č. 433/13 o výmere 37 m2 Ing. Marianovi Ivanovi, Čaradice č. 60

za cenu 1 €/m2 – za cenu v mieste obvyklú. Jedná sa o prípady hodné osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/91 Zb. v znení zákona č. 258/2009 Z. z. Predajom
bude legalizovaný skutočný užívací stav pozemkov ohradených pri rodinných domoch
kupujúcich.

K bodu 9 : Diskusia

-

-

Poslankyňa A. Kováčová opäť zdôraznila pretrvávajúci problém s katafalkom
v dome smútku. Starosta prisľúbil, že sa bude informovať o možnosti riešenia
odstránenia tohto problému.
Poslanec J. Šabík sa pýtal, ako pokračuje vybavovanie ohľadom nového
cintorína. Starosta sa k tejto téme vyjadril, že prvoradý je geologický
prieskum, ktorý spočíva vo vykopaní asi dvojmetrovej jamy a v následnom
pozorovaní podložia. „Vykopanie jamy“ je finančne jednoduchšia alternatíva

ako riadny geologický vrt. Navrhol nám to sám p. Ďurovič z firmy
NOBAGEOS, ktorý bude osobne prítomný pri spomínanom geologickom
prieskume. K vykonaniu uvedených prác bráni zlé počasie, takže hneď ako to
bude možné, budú práce pokračovať.
K bodu 10. Rekapitulácia uznesení.
Keďže hlasovanie prebiehalo individuálne k jednotlivým bodom rokovania, členka
návrhovej komisie Mária Kminiaková prečítala rekapituláciu prijatých uznesení. Poslanci
nevzniesli k predloženej rekapitulácii pripomienky.

K bodu 11 : Záver.
Starosta obce poďakoval poslancom za ich aktivitu pri prejednávaní jednotlivých
bodov programu. Následne ukončil zasadnutie.
Zapísala : Ing. Ľudmila Šabíková

