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Zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 27.01.2022 

 

Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: 2 ospravedlnení 

Ostatní: podľa prez. listiny (príloha) 

 

Rokovanie: 

 

Predsedajúci – starosta obce privítal o 18:20 hod. poslancov. Skonštatoval, že prítomných poslancov 

je nadpolovičná väčšina, obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

 

Starosta určil za zapisovateľku Ing. Marcelu Síčovú, overovatelia zápisnice: Tomáš Ligas a Patrik 

Kašjak. 

 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba hlavného kontrolóra obce Fačkov v zmysle §18 ods. 2 zákona 369/1990 Z.z. 

o obecnom zriadení. 

4. Žiadosť o finančný finančný príspevok Kofola a. s. 

5. Návrh realizačných investícií na rok 2022. 

6. Rozpočtové opatrenia. 

7. Rôzne.  

8. Diskusia. 

9. Záver.  

 

Poslanci program jednohlasne schválili. 

 

Návrh uznesenia OZ: 

OZ schvaľuje program rokovania OZ. 

       

 

Hlasovanie: 

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

Rastislav Hollý 

Patrik Kašjak 

Tomáš Ligas 

Ing.Miroslav Mikula 

Ing. Pavol Záň   

 

  

 

 Uznesenie BOLO schválené. 

 

 

3. Voľba hlavného kontrolóra obce Fačkov v zmysle §18 ods. 2 zákona 369/1990 Z.z. o obecnom 

zriadení. 

 
Predseda komisie Rastislav Gabaj sa nezúčastnil rokovania obecného zastupiteľstva, starosta preto 
určil za predsedu komisie Rastislava Hollého. Starosta a zapisovateľka Marcela Síčová podali 
informáciu, že v určenom termíne do 26.01.2022 do 12:00h bola na obecný úrad Fačkov doručená 
jedna obálka, podacie číslo 45/2022. Menovaní pred komisiou - obecným zastupiteľstvom otvorili 
obálku - prihlášku. Do volieb na funkciu hlavného kontrolóra obce Fačkov bola postúpená prihláška 
pani Marty Janigovej, trvale bytom Fačkov č. 246, 01315. Po kontrole vyžadovaných dokladov bolo 
skonštatované, že sú splnené všetky stanovené podmienky a pristúpilo sa k voľbe. 
 

Počet prítomných poslancov: 5 

Rastislav Hollý, Patrik Kašjak, Tomáš Ligas, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Pavol Záň 

Počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky: 5 
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Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 5 

Počet platných hlasovacích lístkov: 5 

Počet hlasov odovzdaných pre kandidáta Martu Janigovú : 5 

Výsledok voľby hlavného kontrolóra obce Fačkov: 
Na základe hlasovania členov komisie - poslancov OZ Fačkov bola za hlavného kontrolóra obce 
Fačkov zvolená pani Marta Janigová. 
 

Bol daný návrh na: 
Uznesenie č. /2022 z 2. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 3.: Voľba hlavného 
kontrolóra obce Fačkov, v zmysle §18 ods. 2 zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p., 
ktorým obecné zastupiteľstvo vo Fačkove 

I. schvaľuje voľbu hlavného kontrolóra obce Fačkov - Martu Janigovú, trvale bytom Fačkov č. 
246, 01315, na obdobie s nástupom od 01.02.2022. 

II.schvaľuje na funkčné obdobie 6 rokov a pracovný úväzok 0,07, t.j. 2,625 hodiny týždenne . 

 

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

Rastislav Hollý 

Patrik Kašjak 

Tomáš Ligas 

Ing.Miroslav Mikula 

Ing. Pavol Záň   

 

  

 

 

4.  Žiadosť o finančný príspevok Kofola a.s. 

 

 

Starosta navrhol poslancom podať žiadosť spoločnosti Kofola a.s. o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku. Navrhuje ak budeme úspešný za príspevok  upraviť priestranstvo pri základnej 

škole, od autobusovej zastávky po školskú bránu, prípadne aj chodník k budove základnej školy, 

osadenie lavičiek, drevín, osvetlenia. Alebo poukázal na možnosť použiť príspevok na odstránenie 

závad v základnej škole a školskej jedálni, ktoré vytkla kontrola hygieny. 

Tomáš Ligas navrhol úpravu priestranstva spojiť s obnovou trávnatej plochy v areáli školy. 

Poslanci navrhli do žiadosti uviesť aj údržbu interiéru školy aj priestranstva školského dvora, resp. 

oplotenia školského areálu od hlavnej cesty. 

 

Návrh uznesenia OZ: 

OZ schvaľuje: Podanie žiadosti o NFP spoločnosti Kofola a.s. na obnovu zariadenia školy 

a školského areálu. 

 

 

Hlasovanie: 

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

Rastislav Hollý 

Patrik Kašjak 

Tomáš Ligas 

Ing.Miroslav Mikula 

Ing. Pavol Záň   

 

  

 

 Uznesenie BOLO schválené. 
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5.  Návrh realizačných investícií na rok 2022. 

 

Starosta pripomenul poslancom jeho návrhy na realizáciu akcií prednesené na minulom zasadaní OZ. 

Vyzval poslancov o predloženie ich návrhov. 

Ing. Pavol Záň navrhol obnovu cintorína a zhotovenie projektových dokumentácií na rekonštrukciu 

miestnych komunikácií.  

Následne poslanci diskutovali o vybudovaní cesty na cintoríne.  Ing. Mikula navrhol urobiť pasporty 

miestnych komunikácií a verejných priestranstiev a tiež aplikáciu a zmapovanie hrobov na cintoríne, 

tiež upozornil na sledovanie výziev, či by niečo nebolo možné realizovať v rámci projektov. 

Rastislav Hollý navrhol možnosť odkúpenia pozemku vedľa chodníka v areáli základnej školy – 

parcela č. EKN 2410 a EKN 2409. Poslanci odporučili starostovi osloviť známych vlastníkov 

a oznámiť poslancom, či súhlasia s odpredajom. 

Tomáš Ligas navrhol opravu fasády na školskej jedálni. 

Predovšetkým sa poslanci zhodli na zhotovení projektovej dokumentácie na vybudovanie cesty na 

cintoríne, projektovej dokumentácie na miestne komunikácie – parc. CKN 1184 a CKN 1185 a CKN 

1152/3.  

6. Rozpočtové opatrenia. 

 

 

O zmene rozpočtu informovala poslancov účtovníčka p. Síčová. Od posledného zasadania OZ bol 

rozpočet zmenený starostom obce a to rozpočtovými opatreniami č. 12-15/2021. Posledné 

rozpočtové opatrenie bolo schválené starostom 22.12.2021. Poslanci boli oboznámení s ich obsahom 

a bez pripomienok uvedené zobrali na vedomie. 

 

Návrh uznesenia OZ:  

Berie na vedomie rozpočtové opatrenia č.12,13,14 a 15/2021. 

 

 

7. Rôzne 

 

- Tomáš Ligas odporučil starostovi zriadiť dopravné ihrisko v areáli základnej školy.  

- Starosta dostal ponuku na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu 

elektroinštalácie v základnej škole od firmy Urbanix, osloví ešte ďalšie firmy na predloženie 

ponúk. 

8. Diskusia 

 

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 

9. Záver 

 

 

Starosta poďakoval prítomným za účasť – OZ ukončené o 20:00 hod.  

 

Overovatelia zápisnice:   

                                                                               

 

Miroslav Čerňanec 

                                                                                                            starosta obce, v.r. 

 

Zapisovateľka: Ing. Marcela Síčová   


