ZÁPISNICA
z dvanásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Plaveckom Podhradí, konaného dňa 30.mája 2012
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ZÁPISNICA
z dvanásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Podhradí, konaného dňa
30.mája 2012
Prítomní: p.Milan Kousal, starosta obce
poslanci OZ: pp. Bc. Mária Fabianová, Ing. Anna Hrišová, Peter Kovár, Ing. Pavol
Petráš, Ladislav Dulanský, Figura František
Prítomných bolo 12 občanov.

Zahájenie zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Plavecké Podhradie previedol p.
Milan Kousal, starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov a zároveň ich oboznámil
s programom rokovania, ktorý bol nasledovný.

Program :
1.Otvorenie zasadnutia
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.Záverečný účet obce za rok 2011
4.Informácia o aktuálnej situácii s hradom
5.Rôzne
6.Diskusia
7.Záver

K uvedenému programu nebolo zo strany poslancov žiadnych pripomienok ani doplnkov.
Program bol jednohlasne schválený. Za zapisovateľku bola určená p. Hubeková Erika.
Za overovateľov zápisnice boli zvolení p. Ing. Hrišová Anna a Bc. Mária Fabianová.
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1.) Záverečný účet obce za rok 2011
Záverečný účet bol poslancom zaslaný mailom a bol vyvesený na informačnej tabuli od
5.5.2012
Starosta prečítal stanovisko hlavnej kontrolórky.
Hlasovanie: Za: 6

Zdržal sa: 1

Proti:0

Uznesenie č. 109.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Podhradí:
S c h v a ľ u j e Záverečný účet obce Plavecké Podhradie za rok 2011 a správu Ústrednej
inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie k 31.12.2011 bez výhrad.
2) Informácia o aktuálnej situácii s hradom
Starosta prečítal Rozhodnutie o schválení zámeru obnovy hradu, ktorý vydal Krajský
pamiatkový úrad (KPÚ). Na základe tohto rozhodnutia bola podaná žiadosť na ministerstvo
kultúry o grant na vypracovanie dokumentácie v súlade so zámerom. Ministerstvo kultúry
na základe projektu žiadosti vyhovelo a odsúhlasilo grant v plnej požadovanej výške
v prvej etape 5400,-€. Zmluva so spoločnosťou Abc group je stále platná a nebola zrušená.
V najbližšej dobe sa podá ďalšia žiadosť o dotáciu Ministerstvo kultúry na priamy výkon
záchranných opatrení. P. Ing. Hrišová sa pýtala či Ministerstvo vie o zmluve uzatvorenej so
spoločnosťou Abc group. Starosta odpovedal, že vedia a zmluva je platná do 9/2012. P.
Schwandtner sa informoval kto určuje presný rozsah prác. Starosta infomoval prítomných
poslancov a občanov, že rozsah prác je uvedený vo vydanom rozhodnutí KPÚ a rokovalo sa
aj so zástupcami CHKO o vyňatí alebo udelení výnimky z oblasti 5. stupňa ochrany.
Zástupca CHKO si bol pozrieť situáciu a skladbu zelene. Spolupracujeme aj so skautmi,
ktorí prisľúbili aj tento rok pomoc ohľadne čistiacih prác na hrade, ktorú robia bezplatne.
Hlasovanie: Za:7

Proti:0

Zdržal sa:0

Uznesenie č.110.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Podhradí
berie na vedomie
informáciu o aktuálnej situácii s hradom a
súhlasí
s vykonaním plánovaných činností.
3) Rôzne
A) Žiadosť spoločnosti Star dog system o umiestnenie prevádzky do Šenku pod
bubnom. Tejto žiadosti bolo vyhovené.
B) Vydané súhlasy s drobnou stavbou: spol. Caky Trans – sklad náhradných dielov, p.
Halapin – záhradný domček, p. Olšovská Alena – prístavba zádveria, p. Figura – garáž
s prístreškom. Skolaudovala sa novostavba – p. Hudec, začalo sa stavebné konanie – p.
Balucha.
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Uznesenie č.111.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Podhradí
berie na vedomie
informáciu o vydaných súhlasoch s drobnými stavbami.
C) Výber dane z nehnuteľnosti a TKO
V roku 2012 je evidovaných 319 daňovníkov ako fyzických osôb a 21 právnických osôb.
Do 30.5.2012je evidovaných 55 neplatičov z fyzických osôb s celkovou výškou nedoplatku
4.522,97€ a právnické osoby majú nedoplatok vo výške 28.416,30€, ktorý uhrádzajú
v pravidelných splátkach.
TKO: evidovaných je 233 daňovníkov (z toho 10 právnických). Do dnešného dňa je
evidovaných 31 neplatičov s celkovou výškou nedoplatku 4.565,20€
Daň za psa: evidovaných je 114 daňovníkov. Dnešného dňa je evidovaných 15 neplatičov
s celkovou výškou nedoplatku 136,-€.
Uznesenie č.112.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Podhradí
berie na vedomie
informáciu o stave výberu DzN, TKO a dane za psa za rok 2012.
D) Oprava cesty – mosta pri požiarnej zbrojnici.
Starosta obce dohodol so spol. Holcim, ze z dadaných 24 m3 betónu vyfakturuje len 12, t.j.
polovicu, a druhú polovicu dostane obec ako dar od spol. Holcim, o čom bude spísaná
zmluva. Vyfakturovaná suma za dodávku betónu je vo výške 1261,20€. Faktúra za práce
vykonané pri oprave komunikácie spoločnosťou Cormet je vo výške 1590,-€.
Hlasovanie: Za:7

Proti.0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.113.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Podhradí
súhlasí
s preplatením faktúry vo výške 1.261,20€ spoločnosti Holcim a.s. za dodávku betónu na
opravu komunikácie a faktúry vo výške 1.590,-€ a spoločnosti Cormet spol. s r.o. za
vykonanie prác pri oprave komunikácie.
E) Overenie a ciachovanie meradla na ČOV
Podľa § 15 zákona 142/2000 v znení neskorších predpisov, je prevádzkovateľ ČOV
povinný robiť overenie meradla a následnú aproximáciu pravidelne každé 2 roky. Platnosť
doterajšieho certifikátu uplynula 18.5.2012 preto sme dali vykonať overenie meradla
spoločnosti Hymes s.r.o., ktorá je ako jediná oprávnená vykonávať overenia meradiel
použitých v našej ČOV. Z pôvodne navrhnutej ceny 876,-€ sa podarilo starostovi zjednať
na sumu 669,-€.
Hlasovanie: Za:7

Proti.0

Zdržal sa: 0
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Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Podhradí
súhlasí
s preplatením faktúry vo výške 669,-€ spoločnosti Hymes s.r.o. za vykonanie overenia
a aproximácie primárneho a sekundárneho meradla na ČOV v Plaveckom Podhradí.
F) Detské ihrisko
Nakoľko obec odstúpila od pojektu revitalizácie centrálnej časti obce, ktorého súčasťou malo
byť aj detské ihrisko, starosta navrhuje zriadiť detské ihrisko v dolnej časti futbalového
štadióna. Areál sa dá uzamknúť, je oplotený a tým je zaručená bezpečnosť detí. Slovenský
výrobca Maquita Educational Materials Distribution, Nitrianske Pravno má v ponuke typ
MORENA o rozmere 7x7 m (12,5 x 9 metrov bezpečnostná zóna) vo výške 3.399,-€ vrátane
DPH. Financovanie vo výške 2.000,-€ je od spoločnosti BCF, od ktorej máme elektrinu, takže
rozpočet by sme zaťažili sumou vo výške cca 2200,-€. Táto zostava sa dá získať aj na splátky
50% po realizácii a zvyšok do konca roka v splátkach bez navýšenia. K tejto zostave by sa
mali umiestniť 4 ks lavičiek. O cenovú ponuku lavičiek požiadame aj p. Leskovského a na
základe ďalších ponúk na internete by sa vybralo najvýhodnejšie riešenie. Poslanci M.
Schwandtner a Ing. A. Hrišová sa pýtali či by sa k ihrisku mohli namontovať aj smetné koše,
pieskovisko a či bude určený aj správca ihriska. Taktiež súhlasili so zdvihnutím zostavy do
výšky na pozinkované konzoly. Týmto by sa cena navýšila o 550,-€. Pieskovisko by mohlo byť
vybudované aj svojpomocne občanmi. Starosta odpovedal, že p. Surovič by bol ochotný robiť
správcu a dohodla by sa s ním výška odmeny. Pieskovisko aj smetné koše by boli
namontované spolu s preliezkami. Poslanci navrhovali umiestniť aj tabuľu s nápisom „Zákaz
vodenia psov a Zákaz fajčiť!“
Hlasovanie: Za:7

Proti.0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.115.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Podhradí
súhlasí
s umiestnením detského ihriska v priestoroch pod futbalovým štadiónom
schvaľuje
zakúpenie zostavy MORENA od výrobcu Maquita – Educational Materials Distribution,
Nitrianske Pravno za cenu 3.399,-€ + 550.-€ za konzoly.
4) Diskusia
P. Fabianová sa pýtala kedy sa budú robiť chodníky, na ktoré bola podaná žiadosť o dotáciu.
Starosta odpovedal, že dotácia bola zamietnutá pre nedostatok finančných prostriedkov. Ak
bude vyhlásená ďalšia výzva, podá sa projekt znova.
P. Schwandtner hovoril o probléme s potrubím a vodou, ktorá tečie po miestnej komunikácii
pri rodinných domoch v hornej časti obce. Ak by sa robil chodník bolo by potrebné potrubie
opraviť, aby sa už hotové chodníky nemuseli rozoberať.
P. Figura – aká je situácia s kostolom. Podklad je zabetónovaný a môže sa ukladať dlažba.

P. Kovár a p. Fabiánová - organizácia MDD a založenie kultúrnej komisie. Zorganizovať
súťaže na MDD sa nestíha a do najbližšieho zasadnutia OZ by bolo vhodné navrhnúť ľudí do
kultúrnej komisie, ktorí by súhlasili s menovaním.
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hlučným autám, autobusmi a nákladnými autami sa nesmie prechádzať cez lipky, mali by sa
sledovať aj kamióny pri „fínskych domoch“, ktoré prekračujú max. povolenú rýchlosť.

Na záver obecného zastupiteľstva poďakoval p. Milan Kousal, starosta obce prítomným
za účasť a zasadnutie ukončil

overovatelia

Zapisovateľ: Erika Hubeková

Milan Kousal
starosta obce

