Zápisnica zo zasadnutia OZ
03.06. 2011
Prítomní: 6
Neprítomný: 1
Predsedajúci skonštatoval, že prítomných bola nadpolovičná väčšina, obecné zastupiteľstvo
bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľa o overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu.
4. Kontrola plnenia uznesení OZ.
5. Výročná správa za rok 2010.
6. Stanovisko HKO k záverečnému účtu za rok 2010.
7. Správa audítora za rok 2010.
8. Schválenie záverečného účtu za rok 2010.
9. Oznámenie o úprave rozpočtu.
10. Rozhodnutie o plate starostu.
11. Schválenie Sadzobníka úhrad k informáciám.
12. Oslavy 660. výročia obce (250. kostola).
13. Rôzne.
14. Interpelácie.
15. Diskusia.
16. Záver.
Rokovanie:
1/ Starosta obce privítal o 19.10 hod. poslancov, hlavnú kontrolórku obce a pracovníčky OcÚ.
2/ Za zapisovateľku určil Zuzanu Michalcovú, overovatelia zápisnice: Juraj Myšiak a Marek
Macko.
3/ Starosta obce predniesol program rokovania, ktorý poslanci bez pripomienok schválili.
4. Kontrola plnení uznesení
Starosta uviedol, že zo všetkých uznesení neboli splnené nasledovné dve uznesenia, zimná
údržba ciest a zmluva s hostincom Urbár.
Návrh na uznesenie:
OZ: berie na vedomie kontrolu uznesení

5.Výročná správa za rok 2010
Účtovníčka obce Marcela Síčová im v skratke vysvetlila výročnú správu za rok 2010 a rozdiel
medzi účtovníctvom a rozpočtovníctvom.
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Návrh na uznesenie:
OZ: berie na vedomie výročnú správu za rok 2010

6. Stanovisko HKO k záverečnému účtu za rok 2010
Hlavná kontrolórka obce Marta Janigová predniesla stanovisko hlavného kontrolóra a
odporučila poslancom obecného zastupiteľstva schválenie záverečného účtu za rok 2010 bez
výhrad.
Návrh na uznesenie:
OZ: berie na vedomie Stanovisko HKO k záverečnému účtu za rok 2010
7. Správa audítora za rok 2010
Marcela Síčová prečítala poslancom obecného zastupiteľstva správu audítora.
Návrh na uznesenie:
OZ: berie na vedomie správu audítora za rok 2010

8. Schválenie záverečného účtu za rok 2010
L. Baroš sa spýtal účtovníčky obce Marcely Síčovej, na čo sa môžu použiť kapitálové
prostriedky, na čo mu ona odpovedala, že kapitálové prostriedky sa môžu použiť len na
kapitálové výdavky, prípadne na riešenie havarijného stavu. Nesmú sa použiť na bežné
výdavky.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje Záverečný účet obce Fačkov za rok 2010 a celoročné hospodárenie bez
výhrad, OZ schvaľuje použitie prebytku finančného rozpočtu vo výške 9488,29,- € na
tvorbu rezervného fondu.
Hlasovanie:
ZA: 6
Lukáš Baroš
Vlastimil Bielik
Ján Bukovec
Rastislav Hollý

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Juraj Myšiak
Marek Macko

9. Oznámenie o úprave rozpočtu
M. Síčová oboznámila poslancov s úpravou rozpočtu obce RO 2/2011 ktorú schvaľoval
starosta. Poslanci túto úpravu zobrali na vedomie.
Následne predložila návrh na úpravu rozpočtu RO 3/2011. M. Síčová navrhla, aby poslanci
pouvažovali nad oslavami obce, či by nebolo dobré ich zrušiť a peniaze vytýčené na oslavy
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použiť na iné výdavky. Podľa L. Baroša by nebolo dobré zrušiť oslavy úplne, ale možno na ne
vyčleniť menej finančných prostriedkov z rozpočtu. Poslanci následne schválili RO 3/2011.
Návrh na uznesenie:
OZ: berie na vedomie úpravu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2011
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje Úpravu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3/2011

Hlasovanie:
ZA: 6
Lukáš Baroš
Vlastimil Bielik
Ján Bukovec
Rastislav Hollý

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Juraj Myšiak
Marek Macko

10. Rozhodnutie o plate starostu
Starosta informoval poslancov OZ, že podľa zákona treba zvolať obecné zastupiteľstvo, aby
odsúhlasili zmenu výšky platu starostu obce. Po informovaní poslancov sa starosta obce
spolu s pracovníčkami OcÚ odobrali do druhej miestnosti. Počas toho sa poslanci dohodli
o výške platu starostu. Po návrate starostu a pracovníčok OcÚ, Marek Macko ako zástupca
starostu informoval, že poslanci sa dohodli, že výška doterajšieho platu starostu zostáva
nezmenená.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje plat starostu vo výške doterajšieho platu starostu, t.j. základ + 11% = 1410,- €
Hlasovanie:
ZA: 6
Lukáš Baroš
Vlastimil Bielik
Ján Bukovec
Rastislav Hollý

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Juraj Myšiak
Marek Macko

11. Schválenie Sadzobníka úhrad k informáciám
Starosta prečítal návrh cien pre sadzobník úhrad. J. Bukovec navrhol, aby sa ceny zaokrúhlili,
a poslanci s tým súhlasili.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje Sadzobník úhrad k informáciám
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Hlasovanie:
ZA: 6
Lukáš Baroš
Vlastimil Bielik
Ján Bukovec
Rastislav Hollý

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Juraj Myšiak
Marek Macko

12. Oslavy 660. výročia obce (250. kostola).
Starosta navrhol program osláv:
12.00 hod. – svätá omša
16.00 hod. – vystúpenie mažoretiek a speváckej skupiny
17.00 hod. – priateľský futbalový turnaj
18.00 hod. – zábava, Jánska vatra
Starosta podotkol, že síce ideme do rizika kvôli počasiu, ale niečo pre dedinu treba urobiť. V.
Bielik navrhol, aby vo výčape boli niektoré zo zložiek ako sú hasiči, futbalisti, turisti. Nakoniec
sa poslanci rozhodli, že na oslavy sa vyčlení 1000,-€ a ostatných 1000,-€ sa použije na
ostatné výdavky.

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre Beh do vrchu
Starosta sa spýtal M. Síčovej, koľko sa dalo minulý rok na beh do vrchu, na čo mu
odpovedala, že 350,-€. Starosta zdôraznil, že mala zasadať finančná komisia, ktorá by tento
príspevok odsúhlasila. M. Síčová reagovala na to, že zasadanie tejto komisie sa jej zdá
zbytočné, pretože na poslednom zasadnutí finančnej komisie futbalistom neschválili žiadny
príspevok a na opravu hasičského auta schválili 1000,-€ a ani jedno z toho sa nedodržalo a na
zasadaní OZ poslanci aj tak schválili vyššie výdavky.
J. Myšiak navrhol, aby sa im poskytli finančné prostriedky, keďže sa poskytli aj futbalistom
a hasičom.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov pre beh do vrchu vo výške 350,- €.

Hlasovanie:
ZA: 6
Lukáš Baroš
Vlastimil Bielik
Ján Bukovec
Rastislav Hollý

PROTI: 0
Juraj Myšiak
Marek Macko
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ZDRŽAL SA: 0

13. Rôzne
Hasičské auto – starosta by chcel v najbližšej dobe zistiť kto je zodpovedný za prasknutý blok
motora na hasičskom aute, ďalej by chcel zvolať výbor hasičského zboru a dohodnúť sa kto
bude zodpovedný za auto, určiť jedného až dvoch šoférov, aby sa na tom aute nevozil
hocikto. Starosta podotkol, že síce to stálo dosť peňazí je spokojný s tým ako sa to urobilo. J.
Bukovec navrhol, aby sa pri požiarnej zbrojnici povysekávali výrastky zo stromov.
14. Interpelácie
Na starostu obce neboli vznesené žiadne interpelácie.

15. Diskusia

J. Bukovec sa spýtal starostu, prečo nechal pri kostole kvasiť pokosenú trávu na kope a nedal
ju odviezť. Starosta povedal, že v priebehu týždňa to dá odstrániť.
V. Bielik- čo je so všetkými kosačkami, keď sa kosí len s jedným krovinorezom.
Starosta- sú tam pokazené hlavy, idú sa kúpiť nové.
Starosta informoval poslancov, že spolu z L. Balvanom by sa chceli dohodnúť s p. farárom
Balajom o odpredaj cirkevných pozemkov. Oslovili už aj farskú radu a požiadali ju
o stretnutie. Potom znova oslovia pána farára a nakoniec biskupský úrad.
Starosta dal podnet na zbúranie plota pred obecným úradom. Ďalej by chcel prekopať
povedľa cesty kanál a napojiť ho do kanálu až na hlavnej ceste. Keď sa plot zbúra bude tam aj
viac miesta a hlavne to bude krajšie vyzerať. L. Baroš sa spýtal, aké budú náklady. Starosta –
určite minimálne.
Starosta znova pripomenul, že stále hľadá správcu multifunkčného ihriska. Oslovil aj Dušana
Hollého, ale on nemá o to záujem. Vyzval poslancom, aby aj oni niekoho navrhli na správcu
ihriska, ale aj na správcu kultúrneho domu.
V ďalšom bode sa chcel starosta ospravedlniť L. Barošovi ohľadom územného plánu, pretože
si myslel, že suma za UP bola bez DPH, ale až po osobnom pohovore zistil, že firma nie je
platcom DHP. Ďalším bodom diskusie bolo zdravotné stredisko . Starosta skonštatoval, že
budova je v žalostnom stave. Informoval poslancov, že sa znova dajú ponuky do novín a na
internet o miesto doktora v našej obci. Vyzval poslancov, že ak sa to nepodarí nech do
budúceho zastupiteľstva porozmýšľajú, čo sa urobí s priestormi na prízemí, pretože tie
rodiny, ktoré tam bývajú nebudú vykurovať sami takú veľkú budovu. Ďalším problémom
strediska je komín a celé kúrenie. Starosta navrhuje vymurovať nový komín. Ten starý je
prasknutý a už vôbec sa s ním nedá kúriť. J. Myšiak navrhol, aby sa dal komín najprv vyvŕtať,
zistiť či je ešte dobrý. Poslanci nakoniec usúdili, že komín je v havarijnom stave a finančné
prostriedky na jeho opravu budú použité z rezervného fondu.

Návrh na uznesenie:
OZ konštatuje havarijný stav komína v zdravotnom stredisku a schvaľuje použitie
finančných prostriedkov z rezervného fondu na opravu komína vo výške 1000,-€.
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Hlasovanie:
ZA: 6
Lukáš Baroš
Vlastimil Bielik
Ján Bukovec
Rastislav Hollý

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Juraj Myšiak
Marek Macko

Starosta sa spýtal predsedu stavebnej komisie V. Bielika ako to vyzerá s odpredajom
pozemkov Bernarde Mackovej a Ladislavovi Hundákovi. V. Bielik informoval starostu
a poslancov, že L. Balvan mal námietky, pretože rieka je tam úzka. V. Bielik však odporúča
odpredaj pozemku Bernarde Mackovej, za podmienok, že nebudú zasahovať do koryta rieky.
M. Macko ubezpečil poslancov aj starostu, že urobia všetko preto aby boli spokojné obidve
strany. Nechcú to silou mocou, len si chránia svoj majetok. V. Bielik – necháme to do
druhého zastupiteľstva a upresníme to. M. Síčová upozornila na zákon o majetku obcí. V.
Bielik sa ponúkol sa, že osloví znalcov z dôvodu zistenia trhovej ceny pozemkov, povie im
podmienky a oni nech mu povedia svoj názor na výšku .
Ďalším pozemkom na odpredaj bol pozemok o ktorý mal záujem Ladislav Hundák. V. Bielik –
L. Hundák chcel celý pozemok, avšak stavebná komisia rozhodla, že L. Hundákovi sa predá
3,5m a zvyšok zostane Bohušovi Súkeníkovi.

V. Bielik- sa spýtal kedy sa bude meniť trafostanica, na čo mu starosta odpovedal, že je to
otázka budúceho roka. Ďalej V. Bielik podotkol, že by bolo dobré opraviť a dokončiť drevené
lavice na sedenie.
L. Baroš- zorganizovať stretnutie, kde ľudia povedia svoj názor – míting.
Starosta – ak poslanci budú mať záujem môžeme to zorganizovať v jeseni, a skôr ako
všeobecnú diskusiu.
Starosta- navrhol vydávanie informačných brožúr a letákov pre občanov.
J. Bukovec- vysekať kríky pri plote od trafostanice smerom ku škole po ľavej strane.
V. Bielik- obstrihať smreky pri základnej škole.
- napíše na pozemkový úrad žiadosť o pozemkové úpravy.
- navrhol urobiť park pri požiarnej zbrojnici
- skládka v doline Suché – zlikvidovať.

16. Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť – OZ ukončené o 21.30 hod.

Overovatelia: Marek Macko v.r.
Juraj Myšiak v.r.
Ing. Miroslav Mikula v.r.

Zapisovateľka: Zuzana Michalcová v.r.
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