OBEC PODVYSOKÁ
V Podvysokej dňa 10. 3. 2015
Zápisnica
napísaná v priebehu prvého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.
3. 2015 na Obecnom úrade v Podvysokej.
Prítomní:
Milan Matlák

starosta obce

Prítomní poslanci:
Jozef Chrobák
MUDr. Michal Malicher
Ing. František Kajánek
Bc. Jozef Slíž
Ing. Jozef Vrábel
Ing. Juraj Comorek
Ing. Daniela Vráblová
Ing. Milan Kožák
Miroslav Koniar
Predsedajúci oznámil, že prvé 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 9
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, Ing. Milan Kožák
Hlasovanie prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Prejednanie výstavby optickej siete

5. Prejednanie

upozornenia

prokurátora

na

prijatie

VZN

o zabezpečení

vody

a odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.
6. Úprava rozpočtu ZŠ
7. Prejednanie VZN 1-3
8. Správa ústrednej inventarizačnej komisie o majetku obce
9. Delegovanie členov do Správnej rady a Dozornej rady Združenie TKO Semeteš n. o
10. Informácia o realizácií investičných akcií v obci
11. Schválenie nadstavby budovy MŠ a zmlúv na výstavbu chodníka, osvetlenia
prechodov pre chodcov a vyhotovenie projektovej dokumentácie na III. etapu
výstavby chodníkov
12. Prejednanie platu starostovi obce v zmysle príslušného zákona
13. Rôzne
14. Návrh na uznesenie
15. Záver
1. Otvorenie
Prvé riadne zasadanie OZ zahájil a viedol starosta obce. Poslanci predložený program
schválili.
Hlasovanie prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
2. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli určení:
Bc. Jozef Slíž, Ing. Juraj Comorek, Ing. Jozef Vrábel
Hlasovanie prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
3. Kontrola plnenia uznesení

-

OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení:
boli odovzdané nebytové priestory v budove č. 26 p. Andreou Heglasovou, obec
podala inzerát na prenájom, zatiaľ sa nikto neprihlásil,
boli výrubané topole v areáli futbalového ihriska,
stavebná komisia posúdila žiadosti pána Petra Kajánka na odkúpenie pozemku od
obce,
starostu obce informoval okresnú volebnú komisiu o neprítomnosti predsedu a
podpredsedu na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva,

-

-

starosta obce, aby písomne informoval politické strany a okresný úrad, aby už
nedelegovali za členov do volebnej komisie jedenástich členov, ktorí odmietali
vyžrebovať predsedu a podpredsedu v zmysle Zápisnice z 1. zasadnutia okrskovej
volebnej komisie dňa 25. 9. 2014,týmto konaním nielen porušovali zákon, ale robili
zlé meno našej obci,
starosta obce pripravil podklady na OZ vo veci výherných hracích automatov,
boli zapracované úpravy do rozpočtov OcÚ, PVS, ZŠ,
DIK a UIK vykonali inventarizáciu majetku k 31. 12. 2014 v OcÚ, MŠ, ZŠ, PVS.

4. Prejednanie výstavby optickej siete
OZ informoval zástupca spoločnosti TES MEDIA s. r. o. p. Ing. Pilatik o zámere výstavby
optickej siete v obci Podvysoká na prenos televízneho signálu a internetu. OZ schválilo súhlas
na výstavbu.
Hlasovanie prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
5. Prejednanie upozornenia prokurátora na prijatie VZN o zabezpečení vody
a odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.
Bolo prejednané upozornenie prokurátora na prijatie všeobecne záväzneho nariadenia
o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadovej vody verejnou
kanalizáciou na území obce Podvysoká. Na zasadnutí OZ bola prítomná prokurátorka p.
JUDr. Stopková. Obec na najbližšie zasadnutie pripraví návrh všeobecne záväzného
nariadenia na schválenie.
Hlasovanie prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
6 . Úprava rozpočtu obce a ZŠ
Pán starosta informoval OZ o úpravách rozpočtu obce a rozpočtu ZŠ. Poslanci predložené
návrhy schválili.
Hlasovanie prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Pán starosta predniesol návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku ŠJ pri ZŠ Podvysoká.
Poslanci predložené návrhy schválili.
Hlasovanie prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
7 . Prejednanie VZN

Pán starosta informoval prítomných o návrhu VZN.
Počas vyvesenia návrhov VZN číslo 1 – 2/2015 neboli vznesené žiadne pripomienky od
občanov. Boli prejednané nasledovné VZN:
Všeobecné záväzne nariadenie obce č. 1/2015
o zákaze podávania a používania
alkoholických nápojov na území obce Podvysoká a Všeobecné záväzne nariadenie obce č.
2/2015, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok obce Podvysoká. Poslanci OZ uvedené VZN
schválili.
Hlasovanie prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
8. Správa ústrednej inventarizačnej komisie o majetku obce
Pán poslanec Ing. Jozef Vrábel, predseda UIK predniesol Správu Ústrednej inventarizačnej
komisie o výsledku inventarizácie, majetku a záväzkov k 31. 12. 2014 za obec Podvysoká.
Hlasovanie prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
9. Delegovanie členov do Správnej rady a Dozornej rady Združenie TKO Semeteš n. o
Na návrh pán poslanca Jozefa Chrobáka poslanci OZ delegovali starostu obce Podvysoká p.
Milana Matláka ako zástupcu obce Podvysoká do Správnej rady Združenia TKO Semeteš n.
o pre volebné obdobie 2015-2018.
Hlasovanie prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
10. Informácia o realizácií investičných akcií v obci
Správu o ukončených a pripravovaných investičných akciách obce Podvysoká predniesol
starosta obce. Informoval poslancov o kontrole, ktorá prebehla minulý týždeň, bola zameraná
na dodržiavanie podmienok v súvislosti s ukončením realizácie projektu
„ Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Podvysoká“. Ďalej informoval
poslancov o pripravovaných investičných akciách – výstavby osvetlenie prechodov pre
chodcov, rekonštrukcii a výstavbe infraštruktúry – pokračovanie výstavby chodníka od p.
Marčiša po železničný prejazd a o podaní výzvy na poskytnutie príspevku na nadstavbu MŠ
a tým zvýšenie kapacity MŠ. Poslanci uvedenú správu zobrali na vedomie.
Hlasovanie prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
11. Schválenie nadstavby budovy MŠ a zmlúv na výstavbu chodníka, osvetlenia
prechodov pre chodcov a vyhotovenie projektovej dokumentácie na III. etapu výstavby
chodníkov
Pán starosta predniesol návrh na schválenie zmlúv:

-

Zmluvu na výstavbu osvetlenia prechodov pre chodcov

-

Zmluvu na “Rekonštrukciu a výstavbu infraštruktúry v obci Podvysoká II. etapa”
Objekt SO 02 výstavba chodníka a SO 03 výstavba dažďovej kanalizácie

-

Nadstavbu Materskej školy za účelom zvýšenia terajšej kapacity

-

Vyhotovenie projektovej dokumentácia na stavbu “Rekonštrukcia a výstavba
infraštruktúry v obci Povysoká – III. etapa”

Hlasovanie prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
12. Určenie platu starostovi obce
Bol prerokovaný a schválený plat starostu obce znížením pohyblivej zložky platu zo 60 % na
53,65 % tak, aby sa celkový plat starostu obce nezvyšoval a ostal na doterajšej úrovni v
súlade so zákonom č.154/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.253/1994 Z.z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2015.
Hlasovanie prítomní: 9
Za: 6
Proti: 3
Zdržali sa: 0
Bol prerokovaný a schválený plat hlavného kontrolóra obce znížením pohyblivej zložky
platu z 23 % na 17 % tak, aby sa celkový plat kontrolórky obce nezvyšoval a ostal na
doterajšej úrovni v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 1.2015
Hlasovanie prítomní: 9
Za: 9
Proti:0
Zdržali sa: 0

13. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo odpredaj prebytočného majetku obce - pozemku
nachádzajúceho sa v k.ú. Podvysoká na parcele č. CKN 1658/2 trvalé trávnaté porasty
o výmere 227 m² , ktorej vlastníkom je obec formou osobitného zreteľa v zmysle § 9 a ods. 8
písm. e, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov p.
Milanovi Comorkovi a manželke Mgr. Ivete Comorkovej, rod. Kubaškovej, bytom Podvysoká
č. 362 za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 72/2014 vo výške 10,27 €/1m2, v cene
2331,29 € a náklady súvisiace s vypracovaním znaleckého posudku č. 72/2014 vo výške
115,80 €, celková cena pozemku je 2447,09 €. Dôvodom hodného osobitného zreteľa je , že
túto horeuvedenú parcelu užíva už 25 rokov p. Milanovi Comorkovi a manželke Mgr. Ivete
Comorkovej, rod. Kubaškovej a uvedená parcela je priamo susediaca s pozemkom, ktorých

vlastníkom sú uvedení manželia.
poslancov:
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Za predaj hlasovala troj pätinová väčšina všetkých

Na základe žiadosti p. Rastislava Kubiznu a doporučenia stavebnej komisie bol prerokovaný
zámer odpredať časti ½ pozemku č. EKN 3056 o výmere 272 m² , ktorej 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
táto horeuvedená parcela sa nachádza v záhrade kupujúceho p. Rastislava Kubiznu, ktorú
obhospodaruje. Parcela bude oddelená geometrickým plánom v šírke ½. Cena predmetnej
parcely bude stanovená po vyhotovení znaleckého posudku a nesmie byť nižia ako minimálna
cena určená znalcom.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ schválilo sobášiacich: p. Milana Matláka, starostu obce a p. Ing. Františka Kajánka
poslanca OZ.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ schválilo komisiu v súlade so zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných fukcionárov predseda – Ing. Jozef Vrábel, členovia . Jozef
Chrobák, Bc. Jozef Slíž.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Pán starosta informoval poslancov o podaní žiadosti na ukončenie prenájmu nebytových
priestorov - miestnosti v budove požiarnej zbrojnice a pozemku časti dvora k termínu 30. 4.
2015 so spoločnosťou Slovacom s.r.o Podvysoká.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

OZ prerokovalo žiadosť o sociálnu výpomoc p. Ševčíkovej , ktorá doložila požadované
doklady a poslanci schválili príspevok vo výške 100 € na materiálové výdavky pre deti.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ďalej bola prerokovaná žiadosť o schválenie príspevku na opravu strechy kostola v obci na
základe žiadosti farského úradu Turzovka. Na návrh poslancov bol schválený príspevok vo
výške 1000 €.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Poslanci na návrh pani riaditeľky materskej školy schválili usmernenie pre prijímanie detí do
MŠ príslušného školského roka a prerušenie alebo obmedzenie prevádzky MŠ.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Poslanci zrušili uznesenie č. 29/2013 zo dňa 9. 12.2013 z dôvodu navýšenia členského
príspevku organizáciou cestovného ruchu.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nebola schválená žiadosť p. Mgr. Koniarovej o schválenie finančnej odmeny 500 €
v prospech ZŠ v rámci organizovania osláv Dňa matiek. Usporiadanie oslavy sviatku Dňa
matiek každoročne organizuje obec v spolupráci so Základnou školou a Materskou školou
a nie je dôvod, aby sa výlučným organizátorom oslavy tohto sviatku stala ZŠ, ktorá však sa
môže vo väčšej miere podieľať na príprave scénara osláv.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 1
Proti: 8
Zdržali sa: 0
Na doporučenie stavebnej komisie poslanci nechválili odpredaj časti pozemku č. CKN 1858
p. Petrovi Kajánkovi z dôvodu zachovania šírky prístupovej cesty na pozemky.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9

Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ uložilo starostovi obce vypracovať kritéria v zmysle zákona na určenie stavebného
pozemku, na ktorý možno povoliť výstavbu rodinného domu.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ uložilo starostovi obce zabezpečiť povinnosť odstrániť oplotenie z obecného pozemku p.
Petrovi Kajánkovi.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
OZ poverilo predsedu stavebnej komisie Ing. Kožáka o prejednanie odkúpenia časti pozemku
od p. Romanovej a p. Jozekovej pod výstavbu chodníka.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
14. Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie.
Zapísala: Mária Pureková

Milan Matlák
starosta obce

.....................................
Jozef Chrobák
I. overovateľ

.........................................
Ing. Milan Kožák
II. overovateľ

