Zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 25. 02. 2016
Prítomní poslanci: 5
Neprítomní: 2
Ostatní: podľa prez. listiny (príloha)
Rokovanie:
Predsedajúci – starosta obce privítal o 18.15 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 Ing.
Lukáša Baroša a Tomáša Ligasa.
1. Starosta skonštatoval, že pôvodne predložený programu rokovania je potrebné zmeniť
a doplniť. Preto poslancom navrhol nasledovný program rokovania:
Program:
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu.
3. Informácia k Žiadosti na vypracovanie doplnkov a zmien ÚPN obce Fačkov.
4. Kontrola plnenia uznesení OZ.
5. Schválenie harmonogramu kultúrnych a športových akcií v roku 2016.
6. Plán kontrolnej činnosti HKO Fačkov na 1. polrok 2016.
7. Rozpočtové opatrenia 1 a 2/2016 - informácia.
8. Dodatok č. 1 k VZN 01/2015 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd
a zneškodňovania obsahu žúmp a náhradného zásobovania vodou na území Obce
Fačkov.
9. Správa finančnej komisie o komunálnom odpade.
10. Plán stavebných aktivít v roku 2016.
11. Žiadosti.
12. Rôzne.
13. Diskusia.
14. Záver.
Poslanci s programom súhlasili a bez pripomienok jednohlasne 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. Informácia k žiadosti o vypracovanie zmien a doplnkov ÚPN Obce Fačkov.
Starosta oboznámil poslancov s priebehom Žiadosti o vypracovanie zmien a doplnkov
k Územnému plánu obce, rozšírenie ÚPN. Informoval o ponuke Róberta Kollára na
spolufinancovanie vypracovania zmien a doplnkov ÚPN, ktorý ponúka 2000,- EUR formou
spolufinancovania s podmienkou ústretovosti pri vybavovaní stavebného povolenia. V. Bielik
rovnako prisľúbil spolufinancovať spracovanie zmien a doplnkov podľa výšky podielu jeho
pozemkov, cca 500 €. Poslanci dlhšie diskutovali o potrebe vypracovania zmien a doplnkov
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k ÚPN, rovnako o predloženej žiadosti. Oproti návrhu z minulého OZ by sa rekreačná zóna
v lokalite suché riešila od Brezinkového jarku po Košariskov jarek.
4. Kontrola plnenia uznesení
O plnení uznesení informoval poslancov starosta. Starosta skonštatoval, že nie sú nesplnené
uznesenia. Vyjadril sa bližšie k uzneseniu č. 03/2016 – p. Úradníkovi bola na jeho žiadosť
podaná písomná odpoveď, ktorý s podmienkami OZ nesúhlasí. Verejné osvetlenie na
križovatke – starosta informoval, že ak by sa malo verejné osvetlenie riešiť ako rozšírenie ver.
osvetlenia cez projekt, tak obec by to stálo cca 450 Eur a každý mesiac platiť nájom za
elektromer a preto starosta navrhol druhú alternatívu o predpokladaných nákladoch na
zabezpečenie jedného svetelného zdroja vo výške cca 50 eura svetlo by bolo napojené na
elektromer p. Tužinčina.
Návrh uznesenia OZ:
Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
5. Schválenie harmonogramu kultúrnych a športových akcií v roku 2016.
Rastislav Gabaj, predseda kultúrnej komisie oznámil, že členstva v kultúrnej komisii sa vzdali
traja členovia. Navrhol preto troch nových členov - Peter Čerňanec, Marek Beňovský, Michal
Čerňanec, ktorí mu dali súhlas s ich členstvom. Ďalej informoval o plánovaných kultúrnych
podujatiach v roku 2016:
február – divadlo,
apríl – Deň Zeme,
apríl – máj – stavanie mája,
máj – Deň matiek,
jún – Deň detí,
koniec júna – hody,
júl – august – Fačkovská vareška,
október – deň úcty k starším,
december – Mikuláš.
O plánovaných športových aktivitách informoval Tomáš Ligas:
- nohejbalový turnaj pri organizovaní Fačkovskej varešky,
- jar – 100 jarných km,
- jún – beh do vrchu,
- august – hasičská súťaž,
- jeseň – turistická akcia, tenisový (hokejbalový) turnaj,
- december – šachový a stolnotenisový turnaj.
Návrh uznesenia OZ:
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nových členov kultúrnej komisie: Peter Čerňanec,
Marek Beňovský, Michal Čerňanec,
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje harmonogram kultúrnych a športových akcií v roku
2016.
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Ing. Lukáš Baroš
Tomáš Ligas
Rastislav Gabaj
Marek Macko
Miroslav Gazdík
Uznesenie BOLO schválené.
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6. Plán kontrolnej činnosti HKO Fačkov na 1. polrok 2016.
HKO Fačkov Marta Janigová predniesla poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti na rok
2016. Poslanci plán bez pripomienok schválili.
Návrh uznesenia OZ:
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti HKO Fačkov na rok 2016.
Hlasovanie:
ZA: 5
Ing. Lukáš Baroš
Rastislav Gabaj
Miroslav Gazdík

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Tomáš Ligas
Marek Macko

Uznesenie BOLO schválené.
7. Rozpočtové opatrenia č. 1 a 2/2016 – informácia.
M. Síčová oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami č. 1 a 2/2016, ktoré boli
v mesiacoch január a február 2016 schválené starostom obce Fačkov.
Návrh uznesenia OZ: Obecné zastupiteľstvo
o rozpočtových opatreniach č. 1 a 2/2016.

berie

na

vedomie

informáciu

8. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd
a zneškodňovania obsahu žúmp a náhradného zásobovania vodou na území Obce
Fačkov.
Starosta oboznámil poslancov o prijatom proteste prokurátora k schválenému VZN č. 1/2015.
Poslanci skonštatovali, že bude lepšie pôvodné VZN zrušiť a následne vypracovať a schváliť
nové VZN, ktoré bude v súlade s legislatívou.
Návrh uznesenia OZ: Obecné zastupiteľstvo ruší platnosť VZN č. 1/2015 o spôsobe
náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp a náhradného
zásobovania vodou na území Obce Fačkov.
Hlasovanie:
ZA: 5
Ing. Lukáš Baroš
Rastislav Gabaj
Miroslav Gazdík

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Tomáš Ligas
Marek Macko

Uznesenie BOLO schválené.
9. Správa finančnej komisie o komunálnom odpade.
Predseda finančnej komisie Ing. Baroš informoval o prepočte nákladov na vývoz KO a DSO
pri výmene 110 l nádob na 1100 l. Skonštatoval, že úspora nie je tak významná, aby sa menil
systém likvidácie odpadu.
Návrh uznesenia OZ:
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje výmenu smetných nádob z 110 l na 1100 l.
Hlasovanie:
Strana 3 z 4

ZA: 5
Ing. Lukáš Baroš
Tomáš Ligas
Rastislav Gabaj
Marek Macko
Miroslav Gazdík
Uznesenie BOLO schválené.

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

10. Plán stavebných aktivít v roku 2016.
Informáciu o pláne stavebných aktivít podal starosta:
 projekty, ktoré sa budú realizovať v prípade získania finančných prostriedkov:
- kamerový systém,
- rekonštrukcia starého chodníka v obci
- kultúrny dom,
 projekty, ktoré by sa mali zrealizovať v roku 2016:
- rekonštrukcia domu smútku,
-opláštenie a výmena okien na ZŠ
- vypracovanie projektu na ČOV v základnej škole a školskej jedálne
- asanácia „cirkevnej školy“ a následné vypracovanie projektu na vybudovanie námestia na
tomto pozemku,
- vypracovanie projektu na opláštenie a výmenu okien v školskej jedálni,
- vypracovanie projektu na vybudovanie ulice nad základnou školou,
- zrealizovanie zasadacej miestnosti v budove OcÚ.
Starosta tiež oboznámil poslancov so zámerom vymeniť časť svietidiel na verejnom osvetlení.
Po dlhej diskusii OZ odporučilo starostovi zistiť cenovú ponuku na rôzne typy svietidiel na
VO.
11. Žiadosti
 Žiadosť Milana Baroša a manželky o odkúpenie obecného pozemku - z dôvodu, že
poslanci už nie sú uznášaniaschopní 3/5 väčšinou (T. Ligas odišiel zo zasadania OZ),
rokovanie k tomuto bodu bolo odložené.
12. Rôzne.
Starosta:
- informoval o prerušení prevádzky MŠ počas jarných prázdnin, keďže sa záujem o prevádzku
neprejavili rodičia aspoň 10 detí,
- požiadal poslancov, resp. vyraďovaciu a likvidačnú komisiu, aby vypracovala návrhy na
vyradenie nepotrebného a poškodeného majetku,
- predložil poslancom potrebu riešiť spodnú vodu v pivnici v dome č. s. 336, ktorá sa tam
dostáva z dôvodu realizácie rekonštrukcie chodníka.
Ing. Baroš sa zaujímal o finančný stav podnikateľskej činnosti, v nadväznosti na to Ing.
Síčová informovala o výsledku hospodárenia za rok 2015 a január 2016.
13. Diskusia
 Do diskusie sa nikto neprihlásil.
14. Záver.
Starosta poďakoval prítomným za účasť – OZ ukončené o 21.55 hod.
Tomáš Ligas ukončil účasť o 21.10.
Overovatelia zápisnice: Ing. Lukáš Baroš
Tomáš Ligas
Zapisovateľka:

Miroslav Čerňanec
starosta obce

Ing. Marcela Síčová
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