UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Fačkove zo dňa 01. 06. 2012
Dodatok VZN o sociálnych službách
UZNESENIE OZ č. 10/2012:
I. Schvaľuje
Dodatok č.1 k VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe
a výške úhrad za tieto služby vo Fačkove.
Poznámky k 31.12.2011
UZNESENIE OZ č. 11/2012:
I. Berie na vedomie
Poznámky k 31.12.2011.
Výročná správa Obce Fačkov za rok 2011
UZNESENIE OZ č. 12/2012:
I. Berie na vedomie
Výročnú správu Obce Fačkov za rok 2011.
Správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu Obce Fačkov za r. 2011.
UZNESENIE OZ č. 13/2012:
I. Berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu a programového rozpočtu Obce Fačkov za r. 2011.
Návrh záverečného účtu za rok 2011
UZNESENIE OZ č. 14/2012:
I. Schvaľuje
Záverečný účet obce Fačkov za rok 2011 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo
výške 30 563,82 € na tvorbu rezervného fondu.
Plán činnosti HKO
UZNESENIE OZ č. 15/2012:
I.
Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti HKO.
Zmena rozpočtu a programového rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2012
UZNESENIE OZ č. 16/2012:
I. Berie na vedomie
Zmenu rozpočtu a programového rozpočtu RO č. 1/2012.
Plat starostu obce
UZNESENIE OZ č. 17/2012:
I. Konštatuje, že
Uznesením č. 29/2011 s účinnosťou od 01.06.2011 schválilo starostovi obce v súlade s
§4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie mesačného
platu vypočítaného podľa ustanovení § 3 ods. 1 o 11%. Takto určený mesačný plat
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II.

starostu predstavoval sumu 1 410 €. V mesiaci marec Štatistický úrad SR zverejnil
výšku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2011,
od ktorej sa odvíja výpočet platu starostu.
Schvaľuje
V súlade s §4 ods. 2 zákona Národnej rady SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov a primátorov miest v znení neskorších predpisov
zvýšenie mesačného platu starostu obce vypočítaného podľa §3 ods. 1 o 11%.
S účinnosťou od 01.06.2012 je takto vypočítaný mesačný plat starostu obce 1.440,- €.
Schválenie vypracovania projektu a podania žiadosti o NFP cezhraničná spolupráca
PL-SR – vytvorenie komisie

UZNESENIE OZ č. 18/2012:
I. Schvaľuje
Vypracovanie projektu a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
cezhraničnú spoluprácu PL – SR s oslovením p. Gondžára a preverením nových
organizácií zabezpečujúcich vypracovanie projektov cez VÚC.
Schválenie používania súkromného cestného motorového vozidla pri SC starostu
a schválenie osoby na formálne povoľovanie SC a schvaľovanie vyúčtovania SC.
UZNESENIE OZ č. 19/2012:
I. Schvaľuje
a. používanie súkromného cestného motorového vozidla pri pracovných cestách
spojených s výkonom funkcie starostu
b. formálne povoľovanie a schvaľovanie cestovných príkazov pri pracovných cestách
starostu zástupcom starostu.
Inventarizácia – schválenie inventarizačných komisií.
UZNESENIE OZ č. 20/2012:
I. Berie na vedomie
Zloženie inventarizačných komisií (príloha).
Rozhodnutie o použití RF - havarijný stav plynového kotla v budove OcÚ, havarijný
stav strechy ZŠ.
UZNESENIE OZ č. 21/2012:
I. Konštatuje, že
Vznikol havarijný stav strechy na Základnej škole vo Fačkove – zatekanie, je nutná
oprava.
II. Schvaľuje
Použitie rezervného fondu na riešenie havarijného stavu strechy budovy ZŠ vo
Fačkove vo výške 10 000 €.
Vytvorenie komisie pre vyhodnotenie ponúk opravy strechy na budove ZŠ.
UZNESENIE OZ č. 22/2012:
I. Schvaľuje
Vytvorenie komisie na vyhodnotenie ponúk na opravu strechy ZŠ v zložení Ján
Bukovec, Ing. Lukáš Baroš, Cyril Štefík.

Rôzne
Zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce
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UZNESENIE OZ č. 23/2012:
I. Zvoláva
zhromaždenie obyvateľov obce na riešenie aktuálnych problémov obce na deň
24.06.2012 o 14.30 hod v Kultúrnom dome vo Fačkove.
Prredaj pozemku – Bukovcová, Paríšek
UZNESENIE OZ č. 24/2012:
I. Schvaľuje
Odpredaj obecného pozemku parc. CKN č. 1214/30 (vodné plochy – výmera 52 m²)
k. ú. Fačkov, prihliadnutím na osobitý zreteľ – cena 10,52 €/ m² v prospech Oľgy
Bukovcovej, bytom V. Clementisa 1, Trnava.
Zvýšenie členského príspevku do SORR
UZNESENIE OZ č. 25/2012:
I. Schvaľuje
Aby obec Fačkov, ako člen Skládky odpadov rajeckého regiónu, združenie so sídlom
v Rajci, platilo v nadväznosti na Uznesenie č. 2 členskej schôdze zo dňa 04.05.2012
príspevok na výstavbu novej kazety na skládke PDO Rajec – Šuja (ktorý bol
schválený dňa 17.07.2009) s účinnosťou od splatnosti príspevku za rok 2012 (jún
2012) príspevok vo výške 60,35 € na jeden hlas ročne, čo u obce Fačkov predstavuje
pri počte hlasov 19 peňažný príspevok vo výške 1146,65 € ročne, a to počas celej
doby platnosti Dohody o čerpaní finančných prostriedkov z úveru a prevzatí záväzku
podieľať sa na splatení úveru, ktorá bola uzatvorená dňa 08.09.2008 medzi Mestom
Rajec na strane jednej ako veriteľom a Skládkou odpadov rajeckého regiónu,
združenie ako dlžníkom na strane druhej, až do úplného splatenia úveru.
Prideľovanie dotácii pre občianske združenia.
UZNESENIE OZ č. 26/2012:
I. Schvaľuje
Rozdelenie dotácií záujmovým organizáciám – TJ Fačkov 1.000,- €, Klub slovenských
turistov Kosodrevina 200,- €, DHZ Fačkov v rámci rozpočtu obce 200,- €.

Vo Fačkove 08. 06. 2012

Ing. Miroslav Mikula v. r.
starosta obce
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