Zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 22. 10. 2015
Prítomní poslanci: 6
Neprítomný: 1
Ostatní: podľa prez. listiny (príloha)
Rokovanie:
Predsedajúci – starosta obce privítal o 18.10 hod. poslancov. Skonštatoval, že prítomných
poslancov je nadpolovičná väčšina, obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať
sa.
Starosta za zapisovateľku určil Ing. Marcelu Síčovú, za overovateľov zápisnice Tomáša
Ligasa a Ing. Lukáša Baroša.
1. Starosta obce predniesol program rokovania:
Program (podľa pozvánky):
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu.
3. Kontrola plnenia uznesení OZ.
4. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014.
Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.
5. Informácia o rozpočtovom opatrení.
6. Cirkevná budova - asanácia.
7. Verejné osvetlenie.
8. Žiadosti.
9. Rôzne.
10. Diskusia.
11. Záver.
Program poslanci bez pripomienok schválili.
Návrh uznesenia OZ:
OZ schvaľuje program rokovania OZ.
Hlasovanie:
ZA: 5
Ing. Lukáš Baroš
Rastislav Gabaj
Miroslav Gazdík

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Tomáš Ligas
Marek Macko

Uznesenie BOLO schválené.
3. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolórka obce, p. Marta Janigová sa ospravedlnila z dôvodu PN, správu o kontrole
plnenia uznesení preto poslancom predniesol starosta obce. Informoval ich hlavne o priebehu
plnenia uznesenia č. 38/2015 (spor Súkeník – Bartek – Hundák). Poinformoval tiež o priebehu
realizácie projektov, rekonštrukcia chodníka a oddychovej zóny „Pod lipami“ prebieha,
rekonštrukcia Domu smútku sa bude realizovať až v roku 2016.
Návrh uznesenia OZ:
Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
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4. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014.
Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.
Pracovníčka Ing. Marcela Síčová informovala poslancov o vykonaní auditu za rok 2014,
správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a dodatok správy audítora o overení
súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2014 bola poslancom doručená týždeň
pred konaním zasadania OZ. Poslanci k tomuto bodu nemali pripomienky.
Návrh uznesenia OZ:
- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení
účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014 a Dodatok správy audítora o overení súladu
výročnej správy s účtovnou závierkou.
5. Informácia o rozpočtovom opatrení.
Ing. Marcela Síčová informovala poslancov o rozpočtovom opatrení č. 13/2015, čo poslanci
zobrali na vedomie. Rozpočtové opatrenie tvorí prílohu zápisnice.
Návrh uznesenia OZ:
- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenia 13/2015.
6. Cirkevná budova - asanácia.
Starosta upozornil poslancov na havarijný stav budovy č. 352 pri hlavnej ceste poniže kostola,
ktorá je vo vlastníctve cirkvi, a na potrebu jej asanácie. Oboznámil ich so svojím návrhom na
spôsob uskutočnenia asanácie a následnej potrebe úpravy pozemku. Vyzval tiež poslancov, že
rád príjme návrhy na riešenie tejto situácie, keďže budova stojí pri hlavnej ceste a môže
ohroziť bezpečnosť. Po krátkej diskusii poslanci súhlasili s asanáciou.
Návrh uznesenia OZ: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje asanáciu budovy č. 352 (bývalá
cirkevná škola).
Hlasovanie:
ZA: 6
Ing. Lukáš Baroš
Miroslav Gazdík
Tomáš Ligas

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Milan Michalec
Marek Macko
Rastislav Gabaj

Uznesenie BOLO schválené.
7. Verejné osvetlenie.
Starosta zdôvodnil poslancom dôvod nevyužitia výzvy na získanie dotácie na rekonštrukciu
verejného osvetlenia. Poslanci dlhšie diskutovali o možných alternatívach a ponukách na
rekonštrukciu verejného osvetlenia a zabezpečení úspornosti svietenia.
Návrh uznesenia OZ:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o ponukách na rekonštrukciu
verejného osvetlenia.
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8. Žiadosti.
 Žiadosť Pavla Holbičku o dokončenie kanalizácie zvodu dažďovej vody. Starosta
odhadol náklady na dokončenie kanalizácie vo výške cca 550 Eur. Poslanci
o probléme diskutovali. Navrhli urobiť kanalizáciu s použitím plastových
nekorogovaných rúr o priemere 300 mm, prípadne betónových rúr. Nakoľko bolo v r.
2009 p. Holbičkovi doručené rozhodnutie Obvodného úradu ŽP v Žiline, v ktorom bol
vyzvaný na odstránenie zistených nedostatkov pri výstavbe oporného múru Rajčanky,
poslanci apelovali na jeho splnenie.
Návrh uznesenia OZ:
a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dobudovanie kanalizácie v dĺžke cca 20 m so
spoluúčasťou p. Holbičku.
b) Obecné zastupiteľstvo vyzýva p. Holbičku aby splnil rozhodnutie vydané Obvodným
úradom životného prostredia v Žiline z r. 2009.
Hlasovanie:
ZA: 6
Ing. Lukáš Baroš
Miroslav Gazdík
Tomáš Ligas

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Milan Michalec
Marek Macko
Rastislav Gabaj

Uznesenie BOLO schválené.
 Žiadosť Baneko, s. r. o. – prenájom stĺpov obecného rozhlasu z dôvodu umiestnenia
optickej siete. Ing. Baroš bližšie oboznámil so žiadosťou poslancov, ktorí o tejto
požiadavke dlhšie diskutovali a navrhli, že o nej budú ďalej rokovať na najbližšom
zasadaní OZ. Starosta navrhol Ing. Barošovi, aby žiadosť rozšíril o návrh podmienok
prenájmu.
Návrh uznesenia OZ:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti Baneko, s. r. o.
9. Rôzne
 Starosta poinformoval poslancov o chode Združenia Rajecká dolina (zberný dvor).
Dal na vedomie uznesenie Združenia RD, že sa zvyšuje príspevok o 0,50 Eur na
obyvateľa.
Návrh uznesenia OZ:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti Združenia Rajecká dolina.
 Starosta oboznámil poslancov so sťažnosťami občanov na voľne sa pohybujúcich
psov. Vyzval komisiu na ochranu verejného poriadku aby pomohla riešiť vzniknutú
situáciu.
Návrh uznesenia OZ:
Obecné zastupiteľstvo nariaďuje komisii na ochranu verejného poriadku predvolať
majiteľov psov, na ktorých sú sťažnosti od občanov.
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10. Diskusia.
 Ing. Baroš – snehové zábrany na strechách – starosta ho informoval, že už oslovil
niekoľkých majiteľov dotknutých domov. Zvyšných majiteľov domov, ktorí majú
strechy do ulíc vyzve na namontovanie snehových zábran.
11. Záver.
Starosta poďakoval prítomným za účasť – OZ ukončené o 21.10 hod.
.
Overovatelia zápisnice: Ing. Lukáš Baroš
Tomáš Ligas
Miroslav Čerňanec
starosta obce
Zapisovateľka:

Ing. Marcela Síčová
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