Zápisnica
z 5. zasadnutia OZ v Čaradiciach, konaného dňa 03.10.2011
Prítomní
poslanci
Kminiaková,

: Vladislav Uličný- starosta obce
: Bc.Viera Farkasová, Ing. Erika Mladá, Július Šabík, Mária
Adriana Kováčová, 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
5. riadne zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Vladislav Uličný, ktorý
privítal
prítomných poslancov. Konštatoval, že na rokovaní obecného zastupiteľstva boli
prítomní 7 poslanci. Zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Zároveň predložil na schválenie
návrh programu rokovania, ktorý poslanci obdržali na pozvánke. Nikto z poslancov
nepredložil doplňujúci bod programu. Starosta dal návrh na zmenu programu a to vynechať
bod číslo 6. Správa o činnosti Klubu dôchodcov zo zdravotného dôvodu p. Šabovej –
predsedkyne klubu dôchodcov. Následne dal starosta hlasovať, kto je za predložený návrh
a návrh zmeny programu.
Hlasovanie: za : 7 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 Máriu Bagovú a Adrianu Kováčovú. Za členov návrhovej komisie starosta
obce navrhol Bc.Vieru Farkasovú a Mareka Paulova. Následne dal hlasovať o návrhu.
Hlasovanie: za : 7 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 : Správa o hospodárení za I.polrok 2011
Ref. OcÚ Čaradice p. Šabíková podrobne oboznámila prítomných o hospodárení
obce Čaradice v I. polroku 2011 v príjmovej a vo výdavkovej časti. V oblasti príjmov je
rozhodujúca položka výnos dane z príjmov zo štátu, ktorej celkový vývoj je v súlade s našim
rozpočtom. Informovala, že by sme mali dostať cca 6 900 € za nájom pozemkov v súvislosti
s výstavbou R 1. Celkové plnenie bežných príjmov je vo výške:132 548,05 €, čo 66 % zo
schváleného rozpočtu.
Vo výdavkovej časti je celkové čerpanie v súlade s rozpočtom. Hlavné výdaje sú na
správu OcÚ, údržbu verejných priestranstiev, na prevádzku ZŠ a MŠ. Pri čerpaní ZŠ Čaradice
upozornila, že vzhľadom na nízky normatív, bude musieť doplácať obec cca 5000 €. Celkové
čerpanie vo výdavkovej časti bolo vo výške 90 885,02 €, čo predstavuje 46 % zo schváleného
rozpočtu.
Výdavky v kapitálovom rozpočte boli za I. polrok vo výške 5749 € na nákup
traktora, 2 ks kosačiek, plotostrihu. Vo finančných operáciách bol uskutočnený prevod

finančných prostriedkov vyplývajúcich zo záverečného účtu za rok 2010. V závere správy
informovala čerpanie za júl, august, september 2011.
Po diskusii dal starosta o predloženej správe hlasovať.
Hlasovaním: za : 7 poslancov, proti:0, zdržal sa : 0 bola uvedená správa vzatá na vedomie.
Správa o hospodárení za I. polrok 2011 je priložená k zápisnici.
K bodu 5: Informatívna správa o začiatku školského roka 2011/2012 ZŠ a MŠ
Za MŠ podala informáciu p. riaditeľka Mravíková , kde informovala , že do MŠ
je prihlásených 9 detí. Ďalej hovorila o podmienkach prevádzky MŠ, o zasadnutí rady MŠ
a pripravovaných spoločných akciách.
Za ZŠ podal informáciu p. Mgr. Mikláš, kde informoval o počte žiakov, zložení
tried a o krúžkoch, ktoré zahájili svoju činnosť. Rozhodujúcim faktorom, ktorý má dopad na
prideľovanie zdrojov je počet žiakov, čo pri súčasných 13- tich žiakoch spôsobí ďalšie
zníženie finančných prostriedkov zo štátu. Tým sa zvýši podiel financií, ktoré musí vykryť
obec.
Poslanci k predloženým správam nevzniesli žiadne pripomienky a hlasovaním : za : 7
poslancov, proti:0,zdržal sa : 0 vzali uvedené správy na vedomie. Informatívne správy
o začiatku školského roka 2011/2012 ZŠ a MŠ sú priložené k zápisnici.
K bodu 6: Informácia hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
Hlavná kontrolórka obce Ing. Ľudmila Kováčová predložila správu
o kontrolnej činnosti za I. polrok 2011, kde informovala OcZ o vykonaných kontrolách
pokladne a účtovných dokladov OcÚ. Keďže nebolo zistené porušenie zákona, OcZ správu
prerokovalo a vzalo na vedomie. Hlasovanie: za : 7 poslancov, proti : 0, zdržal sa : 0.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
K bodu 7: Rôzne
8/1
Pani Šabíková predložila návrh VZN č. 2/2011 o výške poplatkov v školskej
jedálni z dôvodu zmien vo finančných pásmach nákladov na nákup potravín od 1.9.2011.
Znížil sa príspevok rodiča MŠ nasledovne: desiata, obed:0 € , olovrant 0,13 € a zároveň sa
zvýšila výška dotácie z ÚPSV a R: desiata: 0,26 €, obed:0,64, olovrant: 0,09 €. Pri ZŠ je
zvýšený príspevok na 0,95 € a pri ostatných stravníkoch na 1,12 €.
Hlasovaním: za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa:0 bolo Všeobecne záväzné nariadenie
č.2/2011 o výške poplatkov v školskej jedálni schválené.
8/2 p. Šabíková predložila návrh úpravy rozpočtu k 31.8.2011 na základe dosiahnutej
skutočnosti za toto obdobie . Zároveň odôvodnila najvýraznejšie rozdiely oproti schválenému
rozpočtu. Po diskusii k tomuto návrhu starosta dal hlasovať.
Hlasovanie: za : 7 poslancov, proti : 0, zdržal sa : 0. Poslanci schválili úpravu rozpočtu
k 31.8.2011 podľa položiek predložených v návrhu. Návrh na úpravu rozpočtu k 31.8.2011 je
prílohou tejto zápisnice .
8/3 Pani Snitková predložila návrh VZN č.1/2011 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Čaradice. Oboznámila o zmenách, ktoré
bolo potrebné uviesť vo VZN. Jedná sa najmä o ambulantný predaj zahraničnými osobami.
Ďalšie zmeny sa týkali podmienok predaja živých zvierat. Po diskusii k tejto téme dal
starosta hlasovať.

Hlasovaním: za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa:0 bolo Všeobecne záväzné nariadenie
č.1/2011
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci
Čaradice bolo schválené.
8/4 Pani Snitková predložila návrh Pracovného poriadku obecného úradu
v Čaradiciach, a tiež návrh pracovného poriadku pre pedagogických a nepedagogických
zamestnancov ZŠ a MŠ v Čaradiciach. Návrhy boli v časovom predstihu zaslané poslancom
na preštudovanie. Účelom pracovných poriadkov je v súlade s platnými zákonmi bližšie určiť
úpravu pracovných vzťahov zamestnancov obce, ZŠ, MŠ a zahrnúť najdôležitejšie
ustanovenia o pracovnoprávnych vzťahoch. V pracovných poriadkoch boli zohľadnené zmeny
podľa novely Zákonníka práce. Po diskusii k predloženým návrhom dal starosta hlasovať.
Hlasovaním za : 7 poslancov, proti:0, zdržal sa: 0 bol Pracovný poriadok obecného úradu
v Čaradiciach schválený.
Hlasovaním za : 7 poslancov, proti:0, zdržal sa: 0 bol Pracovný poriadok pre pedagogických
a nepedagogických zamestnancov Základnej školy a Materskej školy v Čaradiciach
schválený.
Návrhy pracovných poriadkov sú prílohou zápisnice.
8/5 Pani Snitková predložila obecnému zastupiteľstvu návrh Všeobecne záväzného
nariadenia č.3/2011 o prevádzkovaní pohrebiska na území obce Čaradice. V návrhu boli
zapracované povinnosti pohrebných a kamenárskych služieb ako aj úprava poplatkov za
služby poskytované správcom cintorína. Počas diskusie k tejto téme poslanci OcZ vzniesli
pripomienky k cenníku poplatkov a služieb a dali p. Snitkovej za úlohu zistiť výšku poplatkov
v okolitých obciach a cenník prispôsobiť do budúceho zasadnutia.
8/6 Starosta informoval o žiadosti zo dňa 26. 8. 2011 o odkúpenie obecného pozemku
pred rodinným domom č.14 rodiny Hrvoľovej. Pozemok sa nachádza za cestou smerom
k potoku o výmere cca 150 m2. Práve blízkosť potoka bola jedným z hlavných dôvodov
nesúhlasu poslancov k jeho odpredaju. Starosta dal po diskusií hlasovať.
Hlasovanie: za: 0 poslancov, proti: 7, zdržal sa:0. Uvedeným hlasovaním poslanci OZ
neschválili odpredaj obecného pozemku p. Hrvoľovej pred rod. domom č. 14.
8/7 Starosta informoval o možnosti odkúpenia nehnuteľnosti predajne a pohostinstva
zapísaných na LV č. 671, p. č. 433/3 zastavaná plocha o výmere 574 m2 k. ú. Čaradice, ktorá
je majetkom COOP Jednoty Nitra, SD. V následnej diskusií poslanci OZ zdôraznili
skutočnosť, že uvedenú nehnuteľnosť stavali občania Čaradíc a vzhľadom k tomu je nutné
prihliadať pri jednaní podmienok odkúpenia tejto nehnuteľnosti.
8/8 Starosta informoval o liste od pani A.Bajzovej zo dňa 29.9.2011 v ktorom žiada
opätovné doplatenie nájmu za pozemok v areáli školy. Nakoľko bola v liste uvedená doba
doplatenia od roku 2005 až do 2010 poslanci dali starostovi podnet na jeho preskúmanie
a vyjasnenie skutočnosti reálneho vyplatenia nájmu.
8/9 Starosta informoval poslancov, že tak ako po iné roky aj v tomto roku v mesiaci
október pri príležitosti mesiaca úcty k starším by chcel uskutočniť slávnostné posedenie pre
jubilantov, 80-ročných a starších občanov našej obce. Doteraz sa zakupovali darčeky
v hodnote cca 5 €, starosta pre nich navrhol nákupné poukážky na nákup tovaru podľa
vlastného výberu v obchodoch NITRAZDROJ, a.s. Čaradice a JEDNOTA,SD Čaradice
v hodnote 5 €. Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili.

Hlasovanie : za: 7 poslancov, proti:0, zdržal sa:0. Hlasovaním bolo schválené vyhotovenie
nákupných poukážok v hodnote 5 € pre jubilantov, 80-ročných a starších občanov našej obce
a občerstvenie.
K bodu 9 : Diskusia
-

-

Starosta informoval o požiadavke Ing. Mihálika, o prečistenie rigolu od
nánosov zeminy od jeho pozemku smerom k družstvu.
Július Šabík poznamenal , že v súvislosti s prebiehajúcimi opravami cesty
a budovaním chodníkov by bolo vhodné spevniť asfaltom cestu k bytovke
a tiež vybudovať nový chodník od č.d.201 po č. d.204.
Adriana Kováčová sa pripojila so žiadosťou na spevnenie cesty k č. d.19
(jedná sa cca o 30 m.)

K bodu 10. Rekapitulácia uznesení.
Keďže hlasovanie prebiehalo individuálne k jednotlivým bodom rokovania, členka
návrhovej komisie Bc.Viera Farkasová 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.

