OBEC PODVYSOKÁ
V Podvysokej dňa 25. 2. 2014
Zápisnica
napísaná v priebehu prvého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 25. 2. 2014 na Obecnom úrade v Podvysokej.
Prítomní:
Milan Matlák starosta obce
Prítomní poslanci:
Milan Hlušek
Jozef Chrobák
Bc. Jozef Slíţ
Ing. Daniela Vráblová
Pavol Kubiš
Ing. Juraj Comorek
Miroslav Matlák
Ospravedlnení:
MUDr. Michal Malicher, Ing. Jozef Vrábel
Predsedajúci oznámil, ţe prvé riadne OZ bolo zvolané a ţe všetci poslanci OZ
a členovia boli na toto písomne a včas pozvaní. Ďalej konštatuje, ţe z celkového počtu
9 je prítomných 7 poslancov, teda OZ je v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. O
obecnom zriadení uznášania schopné.
Zapisovateľka: Mária Pureková
Za overovateľov zápisnice menuje:
Jozef Chrobák, Milan Hlušek
Hlasovanie prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Program zasadania:
Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia opatrení
Úprava rozpočtu
Prejednanie správy inventarizačnej komisie
Prejednanie vstupu obce do OZ – Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce
Informácia o investičných a neinvestičných akciách za rok 2013 a na rok 2014
Určenie platu starostovi a hlavnému kontrolórovi obce
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkčného miesta hlavného
kontrolóra obce

9. Rôzne – prejednanie ţiadosti občanov a organizácií
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
1. Otvorenie
Prvé riadne zasadanie OZ zahájil a viedol starosta obce, navrhol zmenu programu
a to vypustenie bodu 7, nakoľko štatistický úrad SR k dátumu OZ neuverejnil
priemernú mzdu v NH a doplnenie o kotrolu plnenia uznesení. Poslanci predloţený
program schválili.
Hlasovanie prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
2. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli určení:
Ing. Daniela Vráblová, Bc. Jozef Slíţ, Ing. Juraj Comorek
3. Kontrola plnenia uznesení
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
bola odčlenená časť pozemku u Mojičkov GO plánom z parcely č. 1771, ktorá
bude slúţiť ako prístupová cesta na vzdialené pozemky. Obec odkúpila
uvedenú parcelu za symbolické 1 €.
- bola vypracovaná Kúpnu zmluva na predaj parcely č. CKN 1684/2 a návrh na
vklad p. Ivete Obrkovej bytom Predmier č. 342, 023 54 Turzovka.
- uskutočnilo sa zrušenie nájomnej zmluvy s tenisovým klubom v areáli ZŠ
o prenájme ihrísk a došlo k prevodu majetku obce a to viacúčelového ihriska a
tenisového kurtu do správy Základnej škole Podvysoká.
- Bol vyhotovený geometrický plán na odkúpenie pozemku v lokalite pri hlavnej
ceste okolo Mojíčkovského potoka a vyhlásená Verejná obchodná súťaţ č.
001/2014 na odpredaj tohto pozemku.
- Prijaté VZN nadobudli účinnosť a obec podľa nich postupuje v roku 2014.
- Bol zakúpený kolesový traktor s príslušenstvom od firmy Agra Martin na úver.
Kolesový traktor je uţ vyuţívaný, výhodou tejto firmy je, ţe je ochotná prísť na
miesto o opraviť prípadné poruchy.
Hlasovanie prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
-

4. Úprava rozpočtu
Pán starosta predniesol úpravu rozpočtu obce a základnej školy.
Hlasovanie prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdrţali sa: 0

5. Prejednanie správy inventarizačnej komisie
Pani kontrolórka predniesla Správu ústrednej inventarizačnej komisie
o inventarizácií majetku k 31. 12. 2013. ÚIK nezistila ţiadne inventarizačné rozdiely.
Hlasovanie prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
Pán starosta podal návrh na vyradenie majetku Základnej školy Podvysoká podľa
predloţeného návrhu.
Hlasovanie prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
Pán starosta dal schváliť prevod majetku obce do správy Podniku výroby a sluţieb
Podvysoká, jedná sa o prevod kolesového traktora s príslušenstvom.
Hlasovanie prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
Pán starosta dal návrh na schválenie poslancom OZ odpredaj nepojazdného
vysokozdviţného vozíka DESTA 1, 5 t na náhradné diely za cenu 700 € pre KaR Steel
s.r.o Podvysoká 200.
Hlasovanie prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
6.

Prejednanie vstupu obce do Občianského združenia – Miestna akčná
skupina Krajšie Kysuce

Pán starosta oboznámil OZ zo vstupom obce do Občianského zdruţenia-Miestna
akčná skupina za Krajšie Kysuce,v ktorom je 7 obcí Raková, Zákopčie, Dlhá nad
Kysucou, Olešná, Staškov, Klokočov a dal návrh na schválenie .
Hlasovanie prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
7. Informácia o investičných a neinvestičných akciách za rok 2013 a na
rok 2014
Pán starosta predniesol správu o investičných akciách prevedených v roku 2013
a pripravených na rok 2014.
Informoval poslancov o zhotovení geometrických plánov, projektovej dokumentácie
a zahájení výstavby a to pokračovanie chodníka cez potok u p. Perďocha po p.
Marčiša, nakoľko zo strany p. Perďocha nedošlo k dohode a to výkupu pozemku, obec
našla iné riešenie nedokončeného chodníka v rámci stavby „Rekonštrukcia a výstavba
infraštruktúry II. etapa“a to oporný múr, ktorý prekryje priepust, ďalej v tomto roku
dôjde k zahájeniu výstavby a to rekonštrukcie verejného osvetlenia, obec podala
ţiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu palubovky

v telocvični ZŠ z dôvodu havárijného stavu a ţiadosť na poskytnutie finančných
prostriedkov z MF SR na rekonštrukciu verejného rozhlasu.
Hlasovanie prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
Ďalej pán starosta oboznámil prítomných s výkupom pozemkov pod výstavbu
chodníka v časti od Pohostinstva pod Lipou po pána p. Slíţa za cenu 10 €/1 m2 .
Hlasovanie prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
9.

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkčného miesta
hlavného kontrolóra obce

Pán starosta oboznámil prítomných s vyhlásením výberového konania na obsadenie
funkčného miesta hlavného kontrolóra obce v súlade so zák. č. 369/1990 Z. z. o
obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Doterajšej hlavnej kontrolórke p.
Helene Machovčákovej končí 6 ročné funkčné obdobie. Výberové konanie sa
uskutoční 29. apríla 2014.
Hlasovanie prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
10. Rôzne – prejednanie žiadosti občanov a organizácií
Pán starosta oboznámil prítomných s výsledkom verejnej obchodnej súťaţe
vyhlásenej obcou Podvysoká na odpredaj parcely č. CKN 1793 a parcely č. CKN 1795,
ktorá bola prevedená dňa 25. 2. 2014 za účasti poslancov OZ ako výberovej komisie.
Na základe výsledkov VOS bude uzatvorená Kúpna zmluva na predaj parcely č. CKN
1793 o výmere 863 m2 a parcely č. 1795 o výmere 123 m2 p. Adriane Koniarovej
a Miroslavovi Koniarovi bytom Podvysoká č. 369, 023 57 Podvysoká za cenu 10 €/1
m2 a ostatné náklady spojené s predajom pozemku .
Hlasovanie prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
Ďalej boli prejednané ţiadosti občanov a to:
Prenájom nebytových priestorov v budove obecného úradu p. Terézii
Chovanyeczovej, a Renáte Pončkovej po ½ výmery priestorov na prevádzku
kaderníctva a nechtového štúdia za cenu doterajšieho nájmu.
Hlasovanie prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
Príspevok na dieťa vo výške 70 € na zakúpenie potravín a oblečenia pre p. Jozefu
Zbojkovú.
Hlasovanie prítomní: 7

Za: 7
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
Príspevok na zakúpenie uhlia vo výške 50 € pre p. Milenu Kajánkovú.
Hlasovanie prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
Ţiadosti p. Petra Šipulu, p. Emílie Jurčíkovej a p. Aleny Jurčíkovej z dôvodu
nedoloţenia dokladov o výške príjmu OZ neschválilo.
Ţiadosť p. Bajáka, p. Doleţala, p. Doleţalovej, p. Bajákovej, p. Kománka a p.
Bernátovej o vytvorenie príjazdovej cesty s asfaltovou povrchovou úpravou na
pozemky Baríkovej bola OZ neschválená a to z dôvodu, ţe pozemok vo vlastníctve
obce je vyuţívaný na prístup k pozemkom a rodinným domom. Stavba výstavby cesty
bude v budúcnosti realizovaná pri výstavbe infraštruktúry pre výstavbu rodinných
domov na pozemkoch Baríkovej.
Ďalej bola prejedaná ţiadosť DHZ Podvysoká o zaradenie do celoplošného
rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR na rok 2014.
Poslanci uvedenú ţiadosť odhlasovali za podmienky, ţe obci budú preplácané náklady
spojené zo zásahom a to pohoné hmoty, mzdy pre hasičov zúčastnených pri zásahu
a náklady spojené s údrţbou poškodených vecí a techniky v dôsledku zásahu.
10. Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie.
Zapísala: Mária Pureková

Milan Matlák
starosta obce
Jozef Chrobák
I. overovateľ

Milan Hlušek
II. overovateľ

Ďalej pán starosta oboznámil prítomných s polročným hospodárením PVS.
Hlasovanie prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
Pani riaditeľka ZŠ predniesla
Pán starota – je potrebné povedať, načo to treba vyuţiť. Teraz je tam sklad náradia.
Pán poslanec Milan Hlušek – treba to opraviť, aby to vyzeralo pekne z vonku.
Pán poslanec Bc. Jozef Slíţ – je potrebné to okopať z vonku, aby to nevlhlo.
Pán poslanec Ing. Jozef Vrábel – všetci vieme, ţe program škôl je dobrý. Potešili by
ste nás, keby ste sa vrátli s deťmi do prírody.
Hlasovanie prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
6. Správa o investičných a neinvestičných akciách obce
Správu o investičných a neinvestičných akciách obce predniesol starosta obce.
Boli vyasfaltované chodníky u Hroši, chodník a parkovisko pri ZŠ, cesta u Mojičkov,
u Trlíkov. Bola prevedená oprava obecných budov, domu smútku a verejného
rozhlasu.
Správu prítomní poslanci schválili.
Hlasovanie prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
Pán poslanec Milan Hlušek – bol som s p. Chrobákom pred úradom obzrieť si novú
dlaţbu. My sme urobili pre Slovacom parkovisko. Uţ tam majú balíky. Je potrebné
dať tam tabuľu , kto tam môţe parkovať.
Pán starosta – parkujú preto, lebo robia úpravu vlastného terénu-údrţbu budovy,
nadstavbu.

Pán poslanec Ing. Juraj Comorek – všimol som si, ţe nový chodník zo zámkovej
dlaţby svieti a je viac estetický ako chodník s asfaltovou alebo betónovou úpravou.
Prečo sme nerobili chodníky zo zámkovej dlaţby?
Pán starosta – preto, lebo chodník u Hroši vyuţívajú aj korčuliari a cyklisti, aj
u Trlíkov sme asfaltovali teraz chodník a rozšírili sme ho na 2,2 m, kvôli vyuţitiu pre
cyklistov.
Pán poslanec MUDr. Michal Malicher – na betónový chodník od úradu po ZŠ bolo
potrebné dať obrubníky, vyzeralo by to lepšie.
Pán poslanec Milan Hlušek – musím pochváliť pána starostu za hojdačky. Denne tam
je plno detí.
Pán poslanec Ing. Juraj Comorek – navrhujem ohradiť od hlavnej cesty park oproti
škole kvôli bezpečnosti.
7. Rôzne – prejednanie žiadosti občanov
-

p. poslanec Milan Hlušek – mám návrh, koľko robil u nás pán Bydlošák? 18 rokov.
Mali by sme mu dať finančnú odmenu alebo ďakovný list.

-

pán starosta –Ďakovný list nie je problém. Pozveme ho na ďalšie zasadnutie OZ.
Nový vedúci PVS predloţí koncepciu do konca roka.

Predloţenie ţiadosti p. Veselkovej na príspevok z dôvodu finančnej tiesne. OZ
schválilo 100 € na nákup paliva.
Hlasovanie prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
-

- Obecné zastupiteľstvo prerokovalo ţiadosť pána Miroslava Koniara o kúpu
pozemku na parcele č. EKN 4286/1 o výmere 2355 m2, ktorá je vo vlastníctve obce.
pán poslanec Milan Hlušek – my zisťujeme, ţe obecné pozemky má ohradené kde,
kto. Je potrebné urobiť audit pozemkov.
pán starosta – obec oddelí potok na uvedenej parcele geometrickým plánom. Potom
musí vyhlásiť obchodenú verejnú súťaţ na predaj parcely EKN č. 4286/1 v k.ú. obce
Podvysoká. Minimálna cena bude 10 € za 1 m2 + náklady spojené s predajom
a súťaţou.
Hlasovanie prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
-

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo ţiadosť pána Rastislava Kubiznu o kúpu
pozemku na parcele č. EKN 3056 o výmere 272 m2, ktorá je vo vlastníctve obce.

Pán poslanec Milan Hlušek – musíme myslieť aj na ľudí, ktorí tam bývajú a v zime sa
sneh odhŕňa do cesty.
Pán starosta navrhol stavebnej komisii vykonať obhliadku na tvare miesta – moţnosť
odpredaja pozemku pri Motoreste p. Rastislavovi Kubiznovi. Stavebnej komisii podať
návrh na budúce zastupiteľstvo a ďalej vykonať obhliadku pozemku na tvare miesta
– moţnosť vyuţitia pozemku na rozšírenie miestnej komunikácie, ktorý uţíva pani
Mgr. Viera Odnogová. Stavebná komisia vykoná obhliadku a podá návrh vyuţitia
pozemku na budúce
zastupiteľstvo.
Hlasovanie prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
-

V rôznom vystúpila pani Mária Jozeková, ktorá mala otázku na starostu, ako sa
budú realizovať vodovodné prípojky pre občanov.

Pán starosta jej vysvetlil, ţe na základe jej ţiadosti dostala písomnú odpoveď,
s menným zoznamom občanom, ktorým sa budú vodovodné prípojky
prostredníctvom SEVAKu realizovať aj s príslušným odôvodnením

Milan Matlák
starosta obce
I. overovateľ

II. overovateľ

