OBEC PODVYSOKÁ
V Podvysokej dňa 10. 9. 2015
Zápisnica
napísaná v priebehu mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10. 9.
2015 na Obecnom úrade v Podvysokej.
Prítomní:
Milan Matlák

starosta obce

Prítomní poslanci:
MUDr. Michal Malicher
Ing. František Kajánek
Ing. Jozef Vrábel
Ing. Daniela Vráblová
Ing. Milan Kožák
Miroslav Koniar
Bc. Jozef Slíž
Ospravedlnení: Jozef Chrobák, Ing. Juraj Comorek
Predsedajúci oznámil, že mimoraidne 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:
Ing. František Kajánek, Bc. Jozef Slíž
Hlasovanie prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Prerokovanie návrhu na schválenie vypracovania pozemkových úprav, usporiadaní
pozemkového vlastíctva v katastrálnom území Podvysoká
4. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov miestnosti v budove OcÚ

5. Petícia na zachovanie vodovodov
6. Návrh na uznesenie
7. Záver

1. Otvorenie
Mimoriadne zasadanie OZ zahájil a viedol starosta obce. Poslanci predložený program
schválili.
Hlasovanie prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
2. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli určení:
Ing. Milan Kožák, Ing. Jozef Vrábel, Ing. Daniela Vráblová
Hlasovanie prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
3. Prerokovanie návrhu na schválenie vypracovania pozemkových úprav, usporiadaní
pozemkového vlastíctva v katastrálnom území Podvysoká
- pán starosta informoval poslancov a prítomných občanov o vybraní obce Podvysoká
do projektu vykonania pozemkových úprav v katastrálom území Podvysoká podľa
zákona č. 330/1991 Zb. Zceľovaním pozemkov sa vytvoria nové parcely
a vysporiadajú sa vlastnícke vzťahy k pozemkom v extraviláne. Všetky náklady na
spracovanie projektu vrátane vyhotovenia geometrického zamerania hradí štát.
V súčasnej dobe zabezpečuje Okresný úrad Žilina výber spracovateľa projektu pre
vybraté obce Podvysoká a Svrčinovec
-

pán poslanec Ing. Milan Kožák – je to dobrá vec

-

pani poslankyňa Ing. Daniela Vráblová – ide o to, aby prebehlo verejné obstarávanie,
budú uvoľnené finančné prostriedky štátu, je to bezplatné vysporiadanie pozemkov

-

pán poslanec Ing. Jozef Vrábel – celý priebeh bude riadiť komisia zložená zo
zástupcov štátu, vlastníkov pozemkov a OcÚ Podvysoká a Svrčinovec.
Hlasovanie prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0

4. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov miestnosti v budove OcÚ
- pán starosta obce informoval prítomných o podaní žiadosti MUDr. Marca o prenájom
miestnosti v budove obecného úradu. Jednolo by sa o predaj kníh, starožitností
a umeleckých diel, hlavne pre mladých začínajúcich umelcov. Organizovanie rôznych besied
pre rôzne vekové skupiny od starých ľudí po malých školákov na rôzne témy, pozývanie
zaujímavých ľudí, chcel by vytvoriť kultúrne centrum pod názvom Bimaček, ktoré by
propagovalo hlavne prácu kysuckých autorov, kysuckú prírodu, reáli a kysucký život – minulý
aj súčasný.
-

pán poslanec Ing. Kožák – ja si myslím, že je to v poriadku pokiaľ je teto priestor
nevyužitý
Hlasovanie prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0

5. Petícia na zachovanie vodovodov
-

pán starosta prečítal petíciu občanov na zachovanie vododovov Stred a Mojíčkov,
v ktorom občania žiadajú o zvolanie mimoriadneho zasadnutia OZ
pán Šperka – z akého dôvodu ste navrhli uzatvoriť obecné vodovody?
pán starosta – informoval občanov - sme Vás o tom informovali listom, ozrejmil
v krátkosti o tom, ako sa budovali vodovody na návrh občanov od Soviarov sa začalo
s ich výstavbou, potom sa do toho zapojila obec, ako akcia „Z“. Správca vodovodu p.
Zajac musel z dôvodu nedostatku vody v osemdesiatých rokoch pravidelne ráno
zastavovať vodu, aby večer mali domácnosti vodu, ktorá sa cez ceň naakumulovala
v rezervoári. Po zriadení prepojovacieho potrubia na doplňovanie vody z vodovodu
SeVaK do vodovodu Stred sa problém nedostatku vody vyriešil. Zákonom č. 442/2002
Z.z. sa zakazuje zmiešavanie vody z iného zdroja. Obec pristúpila k uzavretiu prevádzky
45-ročného vodovodu Stred z dôvodu nedostatočného prítoku vody z vlastných
vyschýnajúcich žriediel, ktoré už nedokážu celoročne pokryť potrebu množstva vody
napojených odberateľov. Cena za paušálny odber vody 0,33 € za 1 m3 vody, dokáže
pokryť len náklady na nákup vody od SeVaKu, ktorej objem nákupu každoročne
narastá. Ostatné náklady nutné na prevádzkovanie vodovodu Stred dotuje obec. Obec
v spolupraci so SeVaKom vybudovala vodovodnú sieť s prípojkou do každého
rodinného domu, ten kto prípojku nemá, SeVaK po vykonaní zemných prác a
podpísaní zmluvy prípojku bezplatne vyhotoví. Je preto nevyhnutné, aby sa doterajší
odberatelia vody s vodovodom Stred a Mojičkov urýchlene vo vlastnom záujme
pripojili na vodovod SeVaK, nakoľko tieto vodovody budú v režime doplňovania vody
prevázdkované do konca septembra a od tohto termínu do konca roka 2015 len
s objemom vody z vlastných žriediel a od 1. 1. 2016 budú vodovody uzavreté. V okrese
Čadca okrem Podvysokej a Novej Bystrice už žiadna obec z dôvodu nedostatku vody
a vysokých nákladov na prevázdku neprevádzkuje obecný vodovod.
- pán Grečmal – z akého dôvodu sa nemôže zmiešavať voda z iného zdroja
- pán starosta obce – voda z iného zdroja sa nemôže zmiešavať preto, že keď vznikne
náhodou infekcia, nebude sa dať dokázať, ktorý zdroj vodu znehodnotil

-

-

-

pán Marťák – za 45 rokov sa infekcia nevyskytla, obec bola investorom vodovodu
a financoval to štát
pán poslanec MUDr. Malicher – je potrebné zriadiť komisiu, ktorá posúdi výdatnosť
žriediel
pán starosta – vyschýnajúce žriedla už nedokážu zásobovať vodovody vodou, počas
leta nebude voda, obec musí každý rok dokupovať viac ako 2 tisíc m3 vody
z vodovodu SeVaK. Cena, za ktorú účtujeme vodu je 0,33 €.
pani Jozeková – každý nech má vodomer
pán starosta – vodomery je veľká investícia , keď nie je voda, nebude čo merať
pán Šperka – tu sú ľudia, ktorí sú ochotní dať si merač, zistíme prítok, koľko je výdaj.
pán starosta – komisia sa sama na mieste presvedčí, že výdatosť žriediel je
nevyhovujúca a v prípade, že sú občania presvedčení, že tento vodovod je schopný
prevádzky, ponúkneme týmto občanom vodovod do bezplatného prenájmu. Po
splnení zákonných požiadaviek na prevádzkovanie vodovodu však cena za 1 m3
odobratej vody vyjde minimálne na 2 €. Od roku 2016 už nebudeme vodu chlorovať,
kto si urobí šachtu môže ju používať na polievanie záhrad , u Mojíčkov je vodovod tak
slabo výdatný, že sme dočasne urobili prepoj od p. Janečka, ktorý im to nechá do
konca septembra. Vodovody sa zachovajú pre prípad havárie vodovodu SeVaK na
dočasné zásobovanie vodou.
pán poslanec Ing. Kajánek – navrhujem zriadiť komisiu, ktorá preskúma výdatnosť
žriediel.

Návrh komisie na posúdenie prevádzkovania vodovodu “Stred a Mojíčkov”, posúdenie
výdatnosti vodného zdroja (stavebná komisia a zástupcovia občanov p. Tomáš Grečmal, p.
Michal Mozolík, p. Mária Jozeková, p. Šperka a p. Martin Šupola).
Hlasovanie prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
-

ďalej bola prejedná žiadosť pán Papíka a p. Papíkovej na rozkopávkové povolenia vo
vodovodnú prípojku r. d. č. 204, investor zavezpečí MK do pôvodného stavu.
Hlasovanie prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0

7. Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie.
Zapísala: Mária Pureková

Milan Matlák
starosta obce
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