Zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 01. 06. 2012
Prítomní poslanci: 7
Neprítomní: 0
Ostatní: podľa prez. listiny (príloha)
Rokovanie:
1. Predsedajúci – starosta obce privítal o 18.15 hod. poslancov, hlavnú kontrolórku
a ostatných prítomných. Skonštatoval, že prítomných poslancov je nadpolovičná väčšina,
obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
2. Starosta za zapisovateľku určil Marcelu Síčovú, za overovateľov zápisnice Rastislava
Hollého a Jána Bukovca.
3. Starosta obce predniesol program rokovania. Upozornil, že pôvodná pozvánka zverejnená
dňa 25.5.2012 bola doplnená, program rokovania je teda nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu.
Kontrola plnenia uznesení OZ.
Dodatok VZN o sociálnych službách.
Poznámky k 31. 12. 2011 (k účtovnej závierke).
Výročná správa Obce Fačkov za rok 2011.
Správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu Obce Fačkov za r. 2011.
Záverečný účet Obce Fačkov za rok 2011 a odborné stanovisko hlavného kontrolóra
obce k návrhu záverečného účtu.
10. Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2012.
11. Oznámenie o úprave rozpočtu – RO 1/2012.
12. Plat starostu.
13. Schválenie vypracovania projektu a podania žiadosti o NFP cezhraničná spolupráca
PL-SR – vytvorenie komisie
14. Schválenie používania súkromného cestného motorového vozidla pri SC starostu
a schválenie osoby na formálne povoľovanie SC a schvaľovanie vyúčtovania SC.
15. Inventarizácia – schválenie inventarizačných komisií.
16. Rozhodnutie o použití RF - havarijný stav plynového kotla v budove OcÚ, havarijný
stav strechy ZŠ.
17. Vytvorenie komisie pre vyhodnotenie ponúk opravy strechy na budove ZŠ.
18. Rôzne:
a. zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce
b. predaj pozemku – Bukovcová, Paríšek
c. sťažnosť – včely Pavol Holbička
d. zvýšenie členského príspevku do SORR
e. prideľovanie dotácii pre občianske združenia.
19. Interpelácie.
20. Diskusia.
a. prechod pre chodcov oproti Šupolke.
21. Záver.
Program poslanci bez pripomienok schválili.
4. Kontrola plnenia uznesení.

Pri prechádzaní a kontrole predchádzajúcich uznesení bolo zistené, že neboli ešte uzatvorené
zmluvy o odpredaji pozemkov, ktorý bol schválený.

Návrh uznesenia OZ:
I. berie na vedomie
- prehľad plnenia uznesení

5. Dodatok VZN o sociálnych službách
Starosta obce informoval poslancov o potrebe schválenia dodatku VZN o sociálnych službách
z dôvodu úpravy výšky úhrad za poskytované sociálne služby v súlade s novelou č. 50/2012
Z. z. zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktorá je platná od 1.3.
2012. Návrh dodatku VZN bol v zákonnej lehote zverejnený na úradnej tabuli obce, poslanci
tento dodatok po krátkej diskusii schválili.
Návrh uznesenia OZ:
I. Schvaľuje
Dodatok č.1 k VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe
a výške úhrad za tieto služby vo Fačkove.
Hlasovanie:
ZA: 7
Lukáš Baroš
Vlastimil Bielik
Ján Bukovec
Rastislav Hollý

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Marek Macko
Juraj Myšiak
Cyril Štefík

Uznesenie BOLO schválené.

6. Poznámky k 31.12.2011
Marcela Síčová oboznámila poslancov s obsahom Poznámok za rok 2011. Do diskusie sa
nikto neprihlásil, starosta predniesol návrh uznesenia.
Návrh uznesenia OZ:
I. Berie na vedomie
Poznámky k 31.12.2011.

7. Výročná správa Obce Fačkov za rok 2011
K výročnej správe Obce Fačkov poslanci nemali pripomienky.
Návrh uznesenia OZ:
I. Berie na vedomie
Výročnú správu Obce Fačkov za rok 2011.
8. Správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu Obce Fačkov za r. 2011.
Marcela Síčová predložila poslancom správu o plnení rozpočtu a programového rozpočtu
Obce Fačkov za r. 2011, ku ktorej poslanci nemali pripomienky.
Návrh uznesenia OZ:
I. Berie na vedomie

Správu o plnení rozpočtu a programového rozpočtu Obce Fačkov za r. 2011.
9. Návrh záverečného účtu za rok 2011
Hlavná kontrolórka predniesla poslancom odborné stanovisko k záverečnému účtu obce
Fačkov za rok 2011, ktoré predložila aj písomne. Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta
predniesol návrh uznesenia:
Návrh uznesenia OZ:
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.
Hlasovanie:
ZA: 7
Lukáš Baroš
Vlastimil Bielik
Ján Bukovec
Rastislav Hollý

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Marek Macko
Juraj Myšiak
Cyril Štefík

Uznesenie BOLO schválené.
10. Plán činnosti HKO
Hl. kontrolórka predniesla plán činnosti na rok 2012. Poslanci k plánu nemali výhrady a do
diskusie sa neprihlásili.
Návrh uznesenia OZ:
I.
Schvaľuje
plán kontrolnej činnosti HKO.
Hlasovanie:
ZA: 7
Lukáš Baroš
Vlastimil Bielik
Ján Bukovec
Rastislav Hollý

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Marek Macko
Juraj Myšiak
Cyril Štefík

Uznesenie BOLO schválené.
11. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2012
M. Síčová oboznámila poslancov so zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2012
schválené starostom obce v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Fačkov.
Návrh uznesenia OZ:
I. Berie na vedomie
zmenu rozpočtu a programového rozpočtu RO č. 1/2012.
12. Plat starostu obce

Starosta oboznámil poslancov s povinnosťou OZ každoročne prehodnotiť plat starostu obce.
Slovo odovzdal zástupcovi starostu Marekovi Mackovi, ktorý predniesol podmienky úpravy
platu starostu. Po krátkej diskusii dal zástupca o plate hlasovať.
Návrh uznesenia OZ:
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
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.
II.

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 €.
Hlasovanie:
ZA: 7
Lukáš Baroš
Vlastimil Bielik
Ján Bukovec
Rastislav Hollý

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Marek Macko
Juraj Myšiak
Cyril Štefík

13. Schválenie vypracovania projektu a podania žiadosti o NFP cezhraničná spolupráca
PL-SR – vytvorenie komisie
Starosta informoval poslancov o možnosti vypracovania projektu,v spolupráci s p.
Gondžárom, a následnej možnosti žiadať o nenávratný finančný príspevok na cezhraničnú
spoluprácu PL – SR. Oboznámil poslancov s potrebou financovania spoluúčasti, ktorú
predpokladá vo výške 5% z nákladov na realizáciu projektu. Poukázal na potrebu vytvorenia
komisie, ktorá by projekt usmerňovala a rozhodla, ktorým smerom bude projekt orientovaný.
Vyzval poslancov do diskusie a pripomienkovania tohto bodu programu a tiež ich požiadal
o prihlásenie sa, kto by mal záujem byť vo vytvorenej komisii.
Do diskusie sa pripojil Marek Macko, ktorý poukázal na skutočnosť, že na VÚC pôsobí
organizácia, ktorá vypracúva podobné projekty, či by nebolo vhodné využiť služby tejto
organizácie. Keďže do tejto komisie sa dobrovoľne prihlásili všetci poslanci, starosta usúdil,
že nakoniec nie je potrebné ju vytvárať, projekt sa rozpracuje so všetkými poslancami obce.
Návrh uznesenia OZ:
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.
Hlasovanie:
ZA: 7
Lukáš Baroš
Vlastimil Bielik
Ján Bukovec
Rastislav Hollý

PROTI: 0
Marek Macko
Juraj Myšiak
Cyril Štefík

Uznesenie BOLO schválené.

ZDRŽAL SA: 0

14. Schválenie používania súkromného cestného motorového vozidla pri SC starostu
a schválenie osoby na formálne povoľovanie SC a schvaľovanie vyúčtovania SC.
Starosta predložil poslancom dôvodovú správu k potrebe schválenia používania súkromného
cestného motorového vozidla pri pracovných cestách spojených s výkonom funkcie starostu
a k potrebe formálneho povoľovania a schvaľovania cestovných príkazov pri pracovných
cestách starostu zástupcom starostu. Poslanci na túto tému diskutovali, V. Bielik poukázal na
skutočnosť, či by nebolo pre obec výhodnejšie zakúpiť obecné motorové vozidlo. Poslanci sa
po krátkej diskusii dohodli, že dočasne bude starosta využívať súkromné motorové vozidlo.
Tiež sa vyčíslia priemerné ročné náklady na služobné cesty uskutočnené súkromným
motorovým vozidlom, na základe ktorých sa neskôr rozhodne o tom, či obec kúpi vlastné
vozidlo alebo nie. Na to následne starosta vyzval HKO k spolupráci a následne dal hlasovať.
Návrh uznesenia OZ:
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.
Hlasovanie:
ZA: 7
Lukáš Baroš
Vlastimil Bielik
Ján Bukovec
Rastislav Hollý

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Marek Macko
Juraj Myšiak
Cyril Štefík

Uznesenie BOLO schválené.

15. Inventarizácia – schválenie inventarizačných komisií.
Marcela Síčová predložila návrh na zloženie inventarizačných komisií. K návrhu poslanci
nemali pripomienky.
Návrh uznesenia OZ:
I. Berie na vedomie
zloženie inventarizačných komisií (príloha).

16. Rozhodnutie o použití RF - havarijný stav plynového kotla v budove OcÚ, havarijný
stav strechy ZŠ.
Starosta upozornil poslancov na problém zatekajúcej strechy na budove ZŠ, keď na jar
zatekajúca strecha spôsobila škody v triedach a knižnici. Poukázal na potrebu riešenia
havarijného stavu strechy, aby sa predišlo ďalším škodám. Tiež poukázal na skutočnosť, že na
opravu bude potrebné použiť prostriedky z rezervného fondu, nakoľko s touto situáciou sa
nepočítalo a v rozpočte obce nie sú na tento účel vyčlenené finančné prostriedky. Po ukončení
diskusie dal starosta návrh na uznesenie.
Návrh uznesenia OZ:
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 €.
Hlasovanie:
ZA: 7
Lukáš Baroš
Vlastimil Bielik
Ján Bukovec
Rastislav Hollý

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Marek Macko
Juraj Myšiak
Cyril Štefík

Uznesenie BOLO schválené.
17. Vytvorenie komisie pre vyhodnotenie ponúk opravy strechy na budove ZŠ.
Starosta odporučil poslancom vytvoriť komisiu, ktorá by vyhodnotila ponuky na opravu
strechy. Do komisie sa prihlásili poslanci J. Bukovec, Ing. L.Baroš a C. Štefík.
Návrh na uznesenie:
I. Schvaľuje
vytvorenie komisie na vyhodnotenie ponúk na opravu strechy ZŠ v zložení Ján
Bukovec, Ing. Lukáš Baroš, Cyril Štefík.
Hlasovanie:
ZA: 7
Lukáš Baroš
Vlastimil Bielik
Ján Bukovec
Rastislav Hollý

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Marek Macko
Juraj Myšiak
Cyril Štefík

Uznesenie BOLO schválené.
18. Rôzne
a.

zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce

Starosta dal poslancom návrh na zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce, na konanie navrhol
termín 24.06.2012 o 14.30 hod. Poslanci tento návrh prijali. Cyril Štefík tiež navrhol, aby
pred zhromaždením bolo umožnené občanom písomne vyjadriť návrhy, pripomienky
a podnety. Starosta súhlasil a oznámil, že na tento účel môže slúžiť poštová schránka na
budove OcÚ.
Návrh na uznesenie OZ:
I. Zvoláva
zhromaždenie obyvateľov obce na riešenie aktuálnych problémov obce na deň
24.06.2012 o 14.30 hod v Kultúrnom dome vo Fačkove.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Lukáš Baroš
Marek Macko
Vlastimil Bielik
Juraj Myšiak
Ján Bukovec
Cyril Štefík
Rastislav Hollý
Uznesenie BOLO schválené.

b.

predaj pozemku – Bukovcová, Paríšek

Starosta oznámil poslancom, že uznesenie č. 6/2012 zo dňa 02.03.2012 je neúčinné, nakoľko
Milan Paríšek vzal späť žiadosť o odkúpenie pozemku – parc. č. 1214/30 vo výmere 52 m².
O kúpu uvedeného pozemku má naďalej záujem Oľga Bukovcová, preto starosta dal hlasovať
o odpredaji tohto pozemku.
Návrh na uznesenie OZ:
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.
Hlasovanie:
ZA: 6
Lukáš Baroš
Vlastimil Bielik
Rastislav Hollý

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Marek Macko
Juraj Myšiak
Cyril Štefík

Uznesenie BOLO schválené.
c.
sťažnosť – včely Pavol Holbička
Starosta oboznámil poslancov so sťažnosťou na včely Pavla Holbičku, ktoré má umiestnené
v blízkosti rodinných domov. Podľa starostu je to súčasť občiansko – právneho konania
a sťažnosť sa bude riešiť prostredníctvom OcÚ.

d.
zvýšenie členského príspevku do SORR
Starosta informoval poslancov o spôsobe splácania úveru Združenia Skládka odpadov
Rajeckého regiónu a predniesol Zdôvodnenie navýšenia príspevku na splácanie úveru.
Následne podal návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie OZ:
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.
Hlasovanie:
ZA: 7
Lukáš Baroš
Vlastimil Bielik
Ján Bukove
Rastislav Hollý

PROTI: 0
Marek Macko
Juraj Myšiak
Cyril Štefík

Uznesenie BOLO schválené.

ZDRŽAL SA: 0

e.

prideľovanie dotácii pre občianske združenia.

K bodu prideľovania dotácií sa vyjadril V. Bielik, ktorý uviedol, že náklady na činnosť
futbalového oddielu TJ Fačkov predstavujú sumu 3 600 € ročne. Okrem toho poukázal na
nutnosť zlepšenia podmienok pre fungovanie futbalového oddielu v obci.
Starosta podal návrh na rozdelenie dotácií pre futbalový oddiel 1 000 €, Klub slovenských
turistov 200 € a príspevok pre DHZ vo výške 200 €, ktorý je súčasťou rozpočtu obce.
Návrh na uznesenie OZ:
I. Schvaľuje
rozdelenie dotácií záujmovým organizáciám – TJ Fačkov 1 000 €, Klub slovenských
turistov Kosodrevina 200 €, DHZ Fačkov v rámci rozpočtu obce 200 €.
Hlasovanie:
ZA: 7
Lukáš Baroš
Vlastimil Bielik
Ján Bukovec
Rastislav Hollý

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Marek Macko
Juraj Myšiak
Cyril Štefík

Uznesenie BOLO schválené.

19. Interpelácie
Neboli vznesené žiadne interpelácie – otázky na starostu, HKO a prac. obce.
20. Diskusia
• Prechod pre chodcov oproti Šupolke - starosta informoval poslancov o potrebe
vyznačenia prechodu pre chodcov, na ktorý dal vypracovať projekt.
• J. Bukovec upozornil starostu na potrebu zrezania topoľa vyše dediny, ktorý
ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky. Tiež sa pýtal, prečo sa nerealizuje
stavba detského ihriska, ktoré obec vyhrala v súťaži MY Žilinské noviny.
• V. Bielik – počul, že sa má zatvoriť OZS a že M. Vríčanovi starosta oznámil,
že s ním obec ukončí nájomnú zmluvu. Starosta považuje správu za lož vyzval
M. Vríčana, aby sa k situácii vyjadril. Ten uviedol, že s ním o ukončení
nájomnej zmluvy starosta nehovoril a že pokiaľ by obec v spolupráci
s Urbárskym spolumajiteľstvom zabezpečila drevo na kúrenie, on by kúpil
uhlie a staral by sa o správu OZS.

21. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť – OZ ukončené o 21.55 hod.
Overovatelia zápisnice:
Rastislav Hollý ....................
Ján Bukovec

....................
Ing. Miroslav Mikula
starosta obce

Zapísala Marcela Síčová

