OBEC PODVYSOKÁ
V Podvysokej dňa 29. 4. 2014
Zápisnica
napísaná v priebehu druhého riadneho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 29. 4. 2014 na Obecnom úrade v Podvysokej.
Prítomní:
Milan Matlák starosta obce
Prítomní poslanci:
MUDr. Michal Malicher
Ing. Jozef Vrábel
Milan Hlušek
Jozef Chrobák
Bc. Jozef Slíž
Ing. Daniela Vráblová
Pavol Kubiš
Miroslav Matlák
Ospravedlnení:
Ing. Juraj Comorek
Predsedajúci oznámil, že druhé riadne OZ bolo zvolané a že všetci poslanci OZ
a členovia boli na toto písomne a včas pozvaní. Ďalej konštatuje, že 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
Zdržali sa: 0
Program zasadania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Prejednanie zníženia poplatkov pre držiteľov preukazov ZŤP
Vyhodnotenie výberového konania na hlavného kontrolóra obce
Informácia o investičných akciách obce

7.
8.
9.
10.

Prejednanie platu starostu a hlavného kontrolóra
Rôzne – prejednanie žiadosti občanov a organizácií
Návrh na uznesenie
Záver

1. Otvorenie
Druhé riadne zasadanie OZ zahájil
program schválili.
Hlasovanie prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0

a viedol starosta obce. Poslanci predložený

2. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli určení:
Bc. Jozef Slíž, Pavol Kubiš, Ing. Jozef Vrábel
Hlasovanie prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
3. Kontrola plnenia uznesení
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
-

-

-

bol prevedený prevod majetku obce kolesového traktora s príslušenstvom PVS
Podvysoká, odpredaj vysokozdvižného vozíka zatiaľ nebol prevedený, bol
vyradený majetok Základnej školy Podvysoká podľa predloženého návrhu.
obec sa stala členom akčnej skupiny - Miestna akčná skupina za Krajšie Kysuce
bola uzatvorená nájomná zmluva s pani Renátou Pončkovou na prevádzku
kvetinárstva,
bol vyplatený príspevok na dieťa vo výške 70 € na zakúpenie potravín
a oblečenia pre p. Jozefu Zbojkovú,
bola prevedená úpravu rozpočtu obce a základnej školy
boli vypracované - Dodatok k projektu k výstavbe chodníka objekt SO 04 úseku
3 k stavbe Rekonštrukcia a výstavba infraštruktúry v obci Podvysoká II. etapa.
a Dodatok projektu k výstavbe chodníka stavebný objekt 09 v náväznosti na
objekt 06 k stavbe Rekonštrukcia a výstavba infraštruktúry v obci Podvysoká,
bol prevedený výkup pozemkov pod výstavbu chodníka za cenu obvyklú 10 €
bolo vyhlásené výberového konania na obsadenie funkčného miesta hlavného
kontrolóra obce
bola vypracovaná kúpna zmluva na predaj parcely č. CKN 1793 a č. 1795 p.
Adele Koniarovej a Miroslavovi Koniarovi bytom Podvysoká č. 369, za cenu 10
€/1 m2 a ostatné náklady spojené s predajom pozemku .

4. Prejednanie zníženia poplatkov pre držiteľov preukazov ZŤP
Pán starosta navrhol prijať:
- uznesenie k úľavám na miestnom poplatku za TKO, daní z nehnuteľnosti a
dani za psa to:
a) zníženie poplatkov na základe žiadosti o 50 % za TKO a dane – z nehnuteľnosti,
pre držiteľov preukazu ZŤP a ZŤP/S a občanov nad 70 rokov.
b) zníženie dane za psa o 50 % pre nevidiacu osobu.
Hlasovanie prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
5. Vyhodnotenie výberového konania na hlavného kontrolóra obce
Pán starosta informoval prítomných, že boli zverejnené podmienky výberového
konania na funkciu hlavného kontrolóra obce.
Člen navrhovej komisie Ing. Jozef Vrábel otvoril obálky a prečítal doklady.
Do výberového konania sa prihlásili dvaja uchádzači a to:
1. Helena Machovčáková
2. JUDr. Ján Opial
Navrhová komisia po kontrole požadovaných dokladov konštatuje, že všetky
požadované kritéria v zmysle požiadaviek boli splnené u oboch kandidátov a je
možné hlasovať o voľbe hlavného kontrolóra obce na obdobie 6 rokov od 1. 5. 2014 do
30. 4. 2020.
Pán poslanec Milan Hlušek navrhol, aby voľba prebehla verejne.
Hlasovanie prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ďalej prebehlo hlasovanie o voľbe hlavného kontrolóra obce.
1. Helena Machovčáková:
Hlasovanie prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Za hlavného kontrolóra obce bola zvolená pani Helena Machovčáková, hlasmi
všetkých prítomných poslancov na obodbie 6 rokov.
6.

Informácia o investičných akciách obce

Pán starosta oboznámil OZ o plánovaných investičných akciách obce a to:
- s návrhom zmluvy na dodávku stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia
a výstavba infraštruktúry v obci Podvysoká objekt 09“ a zmluvy na stavbe
„Rekonštrukcia a výstavba infraštruktúry v obci Podvysoká II. etapa objekt SO 04
úsek 3.
OZ poverilo starostu a vedúceho Podniku výroby a služieb Podvysoká ich podpisom
s dodatkom.

Pred podpisom zmluvy p. poslanec Milan Hlušek posúdi výhodnosť prípadne
nevýhodnosť zmlúv s vybraným dodávateľom.
Hlasovanie prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
7. Prejednanie platu starostu a hlavného kontrolóra
- OZ schvaľuje plat starostu v zmysle zákona č. 154/2011 Z. z. o priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca za rok 2013 vo výške 824 € a jeho násobku príslušným
koeficientom 1,98 zvýšeným o 60%.
Hlasovanie prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
- OZ schvaľuje plat hlavného kontrolóra v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. o
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca za rok 2013 vo výške 824 € a jeho násobku
príslušným koeficientom 1,54 zvýšeným o 23%.
Hlasovanie prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
8. Rôzne – prejednanie žiadosti občanov a organizácií
- bola prerokovaná žiadosť p. Františka Turiaka a manž. Terézie Turiakovej na predaj
pozemku parcely č. CKN 1684/3 o výmere 115 m² , CKN 2399/3 o výmere 27 m²,
CKN 1690 o výmere 40 m², ktorých vlastníkom je obec.
Bol schválený zámer na odpredaj majetku obce - pozemok parcely č. CKN 1684/3
o výmere 115 m² , CKN 2399/3 o výmere 27 m², CKN 1690 o výmere 40 m², ktorých
vlastníkom je obec formou osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e, zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dôvodom hodného
osobitného zreteľa je , že tieto horeuvedené parcely užíva už 25 rokov p. František
Turiak a manž. Terézia Turiaková a uvedené parcely sú priamo susediace s
pozemkom, ktorých vlastníkom sú uvedení manželia. Cena predmetných parciel bude
stanovená po vyhotovení znaleckého posudku a nesmie byť nižia ako minimálna cena
určená znalcom.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
- ďalej bola prerokovaná žiadosť p. Petra Šipulu o sociálnu výpomoc a to 70 € na
jedno dieťa v prípade,že tieto majú v obci Podvysoká trvalý pobyt.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
- bola prerokovaná žiadosť p. Dušana Šavela o zníženie poplatku za TKO, nakoľko
manželka je držiteľka preukazu ZŤP poplatok na manželku v zmysle VZN bude
znížený o 50 %.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
- pán poslanec Hlušek na základe žiadosti pána Róberta Bajáka navrhol, aby obec
požiadala pozemkový úrad o zmeny kultúry CKN parcel č. 437/11 a 437/12 z
TPP na zastavanú plohu. Starosta informoval OZ, že tieto pozemky obec vykúpila od
občanov za účelom zriadenia prístupovej cesty na pozemky honu Baríkovej. Výstavbu
cesty môže obec realizovať po prevedení pozemkových úprav, kde je naša obec
zaradená a v súčasnosti prebieha výber dodávateľa na spracovanie porjektu. V rámci
tohto projektu sa na náklady štátu prevedie rozpalcelovanie celého honu na
Baríkovej na parcely stavebnýh pozemkov a prístupovej cesty podľa požiadaviek
tamojších vlastníkov pozemkov teda aj obce. Obec môže podať žiadosť na zmenu
kultúry obecných parciel ešte pred týmito pozemkovými úpravami, ale je otázne, či
pozemkový úrad bude túto žiadosť akceptovať, nakoľko projektová dokumentácia
cesty bude vyhotovená po prevedení pozemkových úprav.
- OZ schvaľuje žiadosť pán Róberta Bajáka a manž. o zmenu kultúry pracely CKN č.
437/11 a 437/12 . Obecný úrad listom požiada Okresný úrad pozemkový a lesný odbor
na zmenu kultúry uvedených parciel - druh pozemku zastavaná plocha.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
- pán poslanec Hlušek vzniesol na starostu dotaz, z akého dôvodu zamietol vydať
povolenie rozkopávky asfaltovej cesty pri zástavbe rodinných domov pri motoreste na
zavedenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky pre novostavbu kvetinárstva p.
Obrkovej.
Starosta oboznámil poslancov, že pri výstavbe kanalizácie si p Obrková mohla dať
zaviesť vodovodnú aj kanalizačnú prípojku do kvetinárstva a to bezplatne, na
požiadanie, ale túto možnosť nevyužila. Pri terajšej výstavbe nového obchodu
kvetinárstva mohla mať už prípojky pripravené. Podľa predloženej žiadosti a projektu
by mali byť prípojky zaústené do potrubia rozkopaním upravenej cesty asfaltovým
kobercom, čo by narušilo stabilitu krytu a dochádzalo by k postupnému devastovaniu

komunikácie. Vzhľadom na to, starosta navrhol p. Obrkovej, aby vodovodnú aj
kanalizačnú prípojku zaústili mimo cesty.
OZ schválilo žiadosť na rozkopávku cesty podľa pôvodného návrhu žiadosti
zaústením vodovodnej a kanalizačnej prípojky v ceste. Spätne úpravu ryhy
rozkopanej cesty má posúdiť p. Ing. Juraj Comorek, predseda stavebnej komisie.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
- boli prerokované žiadosti p. Emílie Jurčíkovej a p. Aleny Jurčíkovej o sociálnu
výpomoc, nakoľko poberajú príspevky v hmotnej núdzi, ktoré by im boli následne
krátené žiadosti neboli schválené.
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

