Zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 07. 06. 2013
Prítomní poslanci: 5
Neprítomní: 2
Ostatní: podľa prez. listiny (príloha)
Rokovanie:
1. Predsedajúci – starosta obce privítal o 18.10 hod. poslancov a ostatných prítomných.

Skonštatoval, že prítomných poslancov je nadpolovičná väčšina, obecné zastupiteľstvo je
spôsobilé rokovať a uznášať sa.
2. Starosta za zapisovateľku určil – Zuzanu Michalcovú, za overovateľov zápisnice: Ján

Bukovec a Rastislav Hollý.
3. Starosta obce predniesol program rokovania:

Program (podľa pozvánky):
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu.
4. Kontrola plnenia uznesení OZ.
5. Záverečné správy a návrh záverečného účtu za rok 2012
a. Správa o plnení rozpočtu
b. Poznámky k 31. 12. 2012
c. Výročná správa obce Fačkov
d. Návrh záverečného účtu obce Fačkov za rok 2012
e. Správa nezávislého audítora o overení účt. závierky a súladu VS obce Fačkov
za rok 2012 s účt. závierkou
f. Odborné stanovisko HKO k záverečnému účtu
6. Oznam o zmene rozpočtu č. 2/2013
7. Financovanie CVČ
8. Správa o hospodárení prevádzky Urbár – vyhodnotenie obdobia do 30. 04. 2013
9. Informácia o projekte SR- Poľsko.
10. Rôzne.
11. Interpelácie.
12. Diskusia.
13. Záver
,ktorý poslanci bez pripomienok schválili.
4. Kontrola plnenia uznesení OZ.


Pri prechádzaní a kontrole predchádzajúcich uznesení bolo zistené, že nebolo ešte
splnené uznesenie 6/2013 - doplnenie plánu kontrolnej činnosti HKO v Horskom
hoteli Kľak- daň z ubytovania a vedenia dokladov v prevádzke Urbár.

Uznesenia OZ:
berie na vedomie
 prehľad plnenia uznesení
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5. Záverečné správy a návrh záverečného účtu za rok 2012

M. Síčová oboznámila poslancov s poznámkami, výročnou správou, správou nezávislého
audítora a záverečným účtom. Po dlhšej diskusií dal starosta hlasovať.
Návrh uznesenia OZ:
schvaľuje
 Záverečný účet obce Fačkov za rok 2012 a celoročné hospodárenie bez výhrad
a použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 25 367,39 € na tvorbu
rezervného fondu.
Hlasovanie:
ZA:5
Marek Macko
Vlastimil Bielik
Ján Bukovec
Rastislav Hollý
Cyril Štefík

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie BOLO schválené.
6. Oznam o zmene rozpočtu č. 2/2013

M. Síčová vysvetlila poslancom rozpočtové opatrenie č. 2/2013, ktoré schvaľuje starosta
obce.
Návrh uznesenia OZ:
berie na vedomie
 Oznam o zmene rozpočtu č. 2/2013
7. Financovanie CVČ.

Starosta informoval poslancov o financovaní CVČ. Vysvetlil poslancom, že príspevok zo
štátneho rozpočtu v podielových daniach na jedno dieťa je 65,15 €. Starosta predniesol
poslancom svoj návrh: schváliť príspevok na deti od 5 do 15 rokov - 50,-€ ročne s tým, že
CVČ zašľú na Obecný úrad rozhodnutia o prijatí, každé dva mesiace budú posielať správu
o účasti a potvrdenie rodičov o účastí v krúžkoch CVČ.
J. Bukovec navrhol priamu kontrolu v CVČ a presný harmonogram krúžkov. Po dlhšej
diskusií dal starosta hlasovať o poslednom návrhu.
Návrh uznesenia OZ:
schvaľuje
 Príspevky pre CVČ vo výške 35,-€ na dieťa na jeden rok za podmienok:
zaslanie rozhodnutia o prijatí do krúžku
hlásenie z CVČ každé dva mesiace – praktická návšteva
potvrdenie rodičov o účasti detí na krúžkoch v CVČ
Hlasovanie:
ZA:5
Marek Macko
Vlastimil Bielik
Ján Bukovec
Rastislav Hollý
Cyril Štefík

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0
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Uznesenie BOLO schválené.
8. Správa o hospodárení prevádzky Urbár - vyhodnotenie obdobia do 30. 04. 2013

M. Síčová informoval poslancov o hospodárení hostinca Urbár. Oboznámila ich
s príjmami a výdavkami za obdobie od februára do konca apríla. Po dlhšej diskusií
starosta navrhol, aby finančná komisia zasadla a presnejšie vyčíslila efektívnosť a
ziskovosť prevádzky. Starosta tiež navrhol zvýšenie dohody o pracovnej činnosti pre p.
Hollú z dôvodu, že pracuje na dohodu a tým jej zaniká nárok na vyplácanie stravného. Po
diskusií dal starosta hlasovať.
Návrh uznesenia OZ:
nariaďuje
 finančnej komisií vyhodnotenie hospodárenia prevádzky za obdobie marec august
Hlasovanie:
ZA:5
Marek Macko
Vlastimil Bielik
Ján Bukovec
Rastislav Hollý
Cyril Štefík

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie BOLO schválené.
Návrh uznesenia OZ:
doporučuje
 Martu Janigovú a Rastislava Hollého ku kontrole stavu zásob v hostinci Urbár
Hlasovanie:
ZA:5
Marek Macko
Vlastimil Bielik
Ján Bukovec
Rastislav Hollý
Cyril Štefík

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie BOLO schválené.
Návrh uznesenia OZ:
schvaľuje
 zvýšenie sumy dohody o pracovnej činnosti pre p. Hollú o 35,-€.
Hlasovanie:
ZA:5
Marek Macko
Vlastimil Bielik
Ján Bukovec
Rastislav Hollý
Cyril Štefík

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0
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Uznesenie BOLO schválené.
9. Informácie o priebehu projektu PL-SR

Starosta oboznámil a poprosil poslancov pri organizácií akcií, ktoré budú v rámci projektu
cezhraničnej spolupráce v najbližšom období.
10. Rôzne

J. Bukovec požiadal starostu, aby určil osobu a čas, kedy sa môže vykonať kontrola zásob
benzínu a nafty v DHZ, nakoľko sa v rámci pravidelnej inventarizácie viackrát o to
pokúšal. Ďalej poprosil starostu, aby zistil a zabezpečil osoby, ktoré môžu a majú
povolenie viesť hasičské auto.
Starosta požiadal finančnú komisiu, aby zasadla a prebrala žiadosti osvetlenia pri
rodinných domoch.
V. Bielik sa informoval, ako starosta rieši voľne pobehujúcich psov. Starosta mu vysvetlil
postup a prisľúbil zintenzívnenie zákrokov proti voľne pobehujúcim psom. Doplnil, že
dotiahnutie jednotlivých nezodpovedných majiteľov do úplného konca – udelenia sankcie
si vyžaduje získanie spoľahlivých dôkazov, čo nie je niekedy jedenoduché.
V. Bielik ďalej pripomenul staršiu diskusiu a navrhol plánované zbúranie plotu pred
obecným úradom zrealizovať.
V. Bačová poukázala na problém s motorkármi, ďalej poprosila o viac odpadových košov
v dedine.
M. Janigová poprosila starostu, aby dal vyčistiť chodníky.
11. Diskusia

Do diskusie sa nikto neprihlásil.
12. Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť – OZ ukončené o 21.00 hod.

Overovatelia zápisnice: Ján Bukovec
Rastislav Hollý
Ing. Miroslav Mikula
starosta obce
Zapisovateľka:

Zuzana Michalcová
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