Zápisnica zo zasadania OZ 26.8.2011

Prítomní: 5
Neprítomní: 2
Predsedajúci skonštatoval, že prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, obecné
zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu.
Kontrola plnenia uznesení OZ.
Návrh VZN o sociálnych službách
Návrh VZN, pravidlá na vykonávanie zákona o prístupe k informáciám
Návrh VZN, ktorým sa upravujú podmienky držania psov
Rôzne
a. zmeny a doplnky územného plánu č. 2
b. odpredaj obecných pozemkov
9. Interpelácie.
10. Diskusia.
a. oslavy 660. výročia obce (250. kostola) – vyhodnotenie
b. podnety občanov
c. vývoz komunálneho odpadu
d. rozpočet obce 2012
11. Záver.
Rokovanie:
1/ Starosta obce privítal poslancov, kontrolórku a hosťa.
2/ Za zapisovateľku určil Marcelu Síčovú, overovatelia zápisnice Vlastimil Bielik a Ján
Bukovec.
3/ Starosta obce predniesol program rokovania. Vlastimil Bielik požiadal o doplnenie
programu
- Majetko - právne vysporiadanie majetku – PKN č. 75 pri hostinci Urbár
- Vyriešenie odstránenia objektu (maringotky) z objektu pri hasičskej zbrojnici.
Starosta toto doplnil do programu k bodu Rôzne. Takto doplnený program rokovania poslanci
schválili.
4/ Kontrola plnenia uznesení – z minulých zasadaní OZ nebolo splnené uznesenie podpísanie Zmluvy na zimnú údržbu ciest s p. Zdenom Ligasom. Starosta uviedol, že túto
zmluvu uzatvorí dodatočne, keď bude situácia aktuálna.
5/ Ďalším bodom programu bol Návrh VZN o sociálnych službách. Starosta oboznámil
poslancov o potrebe schválenia nového VZN z dôvodu zmeny zákona o sociálnych službách.
K návrhu poslanci nemali pripomienky a VZN jednohlasne schválili s účinnosťou od
1.10.2011.
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UZNESENIE č. 33/2011: OZ schvaľuje VZN obce Fačkov č. 2/2011 o podmienkach
poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrady za poskytovanie
týchto sociálnych služieb v obci Fačkov.

ZA:
4
Ján Bukovec,Vlastimil Bielik,
Marek Macko, Cyril Štefík

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

6/ Starosta ďalej predniesol návrh VZN o slobodnom prístupe k informáciám. Na žiadosť
Cyrila Štefíka vysvetlil podstatu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Toto VZN
poslanci bez pripomienok jednohlasne schválili s účinnosťou od 1.10.2011.
UZNESENIE č. 34/2011: OZ schvaľuje VZN obce Fačkov č. 3/2011 – Pravidlá na
vykonávanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
ZA:
5
Ing. Lukáš Baroš, Ján Bukovec,
Vlastimil Bielik,
Marek Macko, Cyril Štefík

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

7/ Ďalším bodom programu bolo prerokovanie návrhu VZN o podmienkach držania psov.
Poslanci diskutovali najmä o bode 3 – voľný pohyb psa. Starosta podal poslancom dva návrhy
1. Voľný pohyb psa s vôdzkou
2. Voľný pohyb psa bez vôdzky
Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať o alternatíve č. 2.
UZNESENIE č. 35/2011 : OZ schvaľuje návrh VZN obce Fačkov č. 4/2011, ktorým sa
upravujú podmienky držania psov s úpravou čl. 3 bodu 2 „voľným pohybom psa nie je
pohyb psa bez vôdzky, ak je ovládaný osobou, ktorá ho vedie.“
ZA:
4
Ing. Lukáš Baroš, Ján Bukovec,
Vlastimil Bielik, Cyril Štefík

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:
Marek Macko

1

8/ Nasledoval bod programu – Rôzne
- Starosta informoval poslancov o priebehu vykonávaných zmien a doplnkov ÚPN obce
Fačkov. Oboznámil ich so schváleným územným plánom VÚC Žilina, ktorý je
v rozpore s UP obce Fačkov, čo je dôvodom negatívnych stanovísk VÚC Žilina, KSÚ
Žilina, SSC Žilina
- K bodu odpredania obecných pozemkov starosta navrhol, aby sa toto rozhodnutie ešte
raz odložilo na najbližšie zasadanie OZ, dovtedy by sa dôslednejšie zistila trhová cena
týchto pozemkov. Týka sa to žiadostí Jaroslava Macka a manž., Ladislava Hundáka
a Bohuslava Súkeníka.
Žiadosť o odpredanie pozemku Oľge Bukovcovej najskôr prejedná komisia Verejného
poriadku, životného prostredia, stavebníctva a poľnohospodárstva, nakoľko
o odkúpenie toho istého pozemku má záujem aj Milan Paríšek.

Strana 2 z 4

-

-

Ďalšou žiadosťou o odkúpenie pozemku je žiadosť Zdenka Valíčka – túto žiadosť
rovnako prejedná komisia VP,ŽP, stavebníctva a poľnohospodárstva. V. Bielik
skonštatoval, že pozemok, o ktorého odkúpenie Z. Valíček žiada, nie je vo vlastníctve
obce, obec je uvedená iba ako užívateľ.
V. Bielik následne odovzdal správu o riešení sťažnosti P. Holbičku – oporného múru
pri Rajčanke.
Nasledovalo rokovanie o doplnenom bode programu – majetko - právne vysporiadanie
PKN 75 pri hostinci Urbár. V. Bielik pripomenul, že T-com a.s. platí nájom
Urbárskemu spolumajiteľstvu, pričom by malo platiť obci. Pripomenul starostovi, že
je potrebné uzatvoriť nájomnú zmluvu so spoločnosťou T-com a.s., tiež je potrebné
vysporiadať tento pozemok.
V ďalšom bode rokovania V. Bielik upozornil, že už na minulom zasadaní OZ
poslanci nesúhlasili s umiestnením maringotky p. Ligasa pri hasičskej zbrojnici. Žiada
preto prijať uznesenie o odstránení maringotky v termíne do 1 mesiaca.

UZNESENIE č. 36/2011 : OZ nariaďuje obecnému úradu zabezpečenie odstránenia
maringotky p. Ligasa do 1 mesiaca.
ZA:

5

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

Ing. Lukáš Baroš, Vlastimil Bielik, Ján
Bukovec, Marek Macko, Cyril Štefík
11/ Interpelácie
C. Štefík - za 20 rokov sa v obci nič nevybudovalo, starosta by mal konečne
vybudovať „ domov dôchodcov“.
Odpoveď starostu: o takýchto investíciách a stratégii obce rozhoduje OZ, nie starosta.
Ak bude možnosť nájsť alebo získať na takúto investíciu finančné prostriedky, bude sa
tým starosta vážne zaoberať a bude iniciátorom podnetov a návrhov.
12/ Diskusia
- J. Bukovec upozornil na potrebu opravy rozvádzača na verejnom osvetlení, ktorý je
poškodený a ohrozuje bezpečnosť.
- Ľ. Čerňanec upozornil na vyvezenú trávu na hornom konci, spolu s V. Bielikom
upozornili na vytváranie a potrebu odstránenia nelegálnej skládky v Dolinkách.
- Starosta oboznámil poslancov s nákladmi na oslavy obce, poďakoval všetkým
poslancom, ktorí sa podieľali na ich príprave a realizácii.
- Starosta požiadal p. Bielika, ako predsedu komisie, aby preverili podnety susedov p.
Stanislava Klinca vo veci nepresnosti GP, ktorý si dal vypracovať
- Ľ. Čerňanec predniesol žiadosť o prešetrenie svojej sťažnosti na Jozefa Mikulu, ktorá
bola riešená v Žiline na priestupkovom konaní. Starosta uviedol, že nakoľko sa daná
vec týka jeho brata, žiada o prešetrenie komisiou. Navrhol na riešenie tejto sťažnosti
komisiu – za predsedu Ing. L. Baroša, za členov J. Bukovca a M. Macka. Poslanci
túto komisiu následne schválili.
UZNESENIE č. 37/2011: OZ schvaľuje vytvorenie komisie na prešetrenie sťažnosti Ľ.
Čerňanca v zložení Ing. Lukáš Baroš, Ján Bukovec, Marek Macko
ZA:
5
Ing. Lukáš Baroš, Vlastimil
Bielik, Ján Bukovec, Marek
Macko, Cyril Štefík

PROTI:

Strana 3 z 4

0

ZDRŽAL SA:

0

-

Starosta informoval poslancov o využívaní viacúčelového ihriska pri základnej škole,
poslanci skonštatovali, že je potrebné vydať zákaz hrania futbalu na tomto ihrisku,
keďže sa tým ničia mantinely a na futbal slúži trávnaté ihrisko. Ďalej starosta navrhol
poplatok za využívanie osvetlenia na ihrisku v sume 0,30 € za hodinu. Ing. Baroš dal
protinávrh 0,50 €/hodinu. O tomto protinávrhu dal starosta hlasovať.

UZNESENIE č. 38/2011 :OZ schvaľuje poplatok za použitie osvetlenia na viacúčelovom
ihrisku pri základnej škole vo výške 0,50 €/hodinu.
ZA:
4
Ing. Lukáš Baroš, Ján Bukovec,
Marek Macko, Cyril Štefík
-

-

-

-

-

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:
Vlastimil Bielik

1

Starosta informoval o nákladoch za vývoz a likvidáciu stavebného odpadu, o systéme
vývozu PDO. Oznámil, že vstúpi do jednania so spoločnosťou T+T a.s., požiadal tiež
poslancov premýšľať o návrhoch súvisiacich s pripravovaným VZN o odpadoch.
M. Síčová informovala poslancov o rozpočte r. 2011 a pripravovanom rozpočte na rok
2012. Vyzvala poslancov, aby návrhy k rozpočtu na rok 2012 odovzdali najneskôr do
30.10.2011. Ďalej informovala poslancov o prijatých RO č. 4/2011 a 5/2011.
Starosta informoval o rokovaní s Obvodným pozemkovým úradom v Žiline a o
začiatku riešenia pozemkových úprav.
Ďalej starosta vyzval poslancov, že ak nemajú osobné dôvody, ktoré by im v tom
zabraňovali, bolo by vhodné zúčastniť sa na pripravovanej oprave kostola. Členovia
cirkevnej rady tiež príjmu pomoc pri oprave kostola.
Starosta pripomenul potrebu kladenia vencov k pomníkom padlým, avšak pre
technické a časové problémy prípadný termín oznámi dodatočne.
Ing. Baroš dal dotaz, ako prebiehajú práce pri oprave komína na zdravotnom
stredisku. Starosta ho o uvedených prácach informoval. Podotkol tiež, že doposiaľ sa
nepodarilo ambulancie obsadiť lekármi, bude potrebné inak riešiť využitie prázdnych
priestorov.
Ďalej starosta informoval o dotácii 500 €, ktorú obec získala pre MŠ z VÚC Žilina na
základe projektu, ktorý vypracovala p. Ľudmila Štefíková.
Ing. Baroš upozornil na havarijný stav mosta vyše dediny, ktorý je nutné v čo
najbližšej dobe opraviť, inak hrozí jeho zrútenie. Poukázal tiež na nutnosť riešenia
využitia budovy základnej školy, žiadal tiež starostu o zorganizovanie stretnutia
s občanmi, kde by mohli ľudia vyjadriť svoj názory. V. Bielik poukázal na možnosť
využívanie eurofondov. Starosta vysvetľoval svoj postup, priority, možnosti, aké sú,
ale aj riziká, ktoré so sebou eurofondy a realizácia projektov prinášajú.

Overovatelia zápisnice: Vlastimil Bielik

Ing. Miroslav Mikula
starosta obce

Ján Bukovec

Zapisovateľka:

Marek Macko
zástupca starostu

Marcela Síčová
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