OBEC PODVYSOKÁ
V Podvysokej dňa 16. 2. 2016
Zápisnica
napísaná v priebehu prvého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 16. 2. 2016 na Obecnom úrade v Podvysokej.
Prítomní:
Milan Matlák

starosta obce

Prítomní poslanci:
MUDr. Michal Malicher
Jozef Chrobák
Ing. František Kajánek
Ing. Jozef Vrábel
Ing. Daniela Vráblová
Ing. Juraj Comorek
Bc. Jozef Slíž,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 6
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. Daniela Vráblová, Ing. Juraj Comorek
Hlasovanie prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Program zasadania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Prejednanie dodatku VZN č. 11/2015
Správa o účasti časti zamestnancov ZŠ Podvysoká na štrajku učiteľov
Správa o investičných akciách obce
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

1. Otvorenie
Prvé riadne zasadanie OZ zahájil a viedol starosta obce. Poslanci predložený program
schválili.
Hlasovanie prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
2. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli určení:
Ing. Jozef Vrábel, Jozef Chrobák, Ing. František Kajánek
Hlasovanie prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
3. Kontrola plnenia uznesení
OZ berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení
Starosta obce informoval OZ:
- bol vypracovaný energetický audit a projektová dokumentácia na projekt MŠ
- úpravy rozpočtov obce, PVS a ZŠ boli zapracované do účtovníctva jednotlivých
organizácií
- Výročná správa za rok 2014 obce bola zaslaná do rissam.sk
- VZN č. 6/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky,
VZN č. 7/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Podvysoká, VZN č. 8/2015
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni, VZN č. 9/2015
o miestnej dani z nehnuteľnosti, VZN č. 10/2015 o miestnej dani za psa, VZN č.
11/2015 ktorým sa určuje postup, podmienky a výška úhrady pri poskytovaní
sociálnych služieb obce Podvysoká, Dodatok č. 1 k VZN, Zníženie miestnej dane
a poplatku za komunálne odpady o 50% na základe žiadosti a preukazu ZŤP alebo
osobám, ktoré dosiahli k 1. 1. 2016 - 70 rokov boli zavedené do praxe.
- Rozpočty obce, PVS a ZŠ na rok 2016-2018 boli zapracované do účtovníctva
organizácií.
- V súčasnej dobe dochádza k vykúpenie pozemkov pod chodníka CKN parciel č.
1630/2, 1629/2, 1636/2, 1635/2,1639/2v cene 12 €/m2 .
- Bola vyplatená sociálna výpomoc pre p. Bazgera vo výške 300 € na liečbu pre chorého
syna.
- Boli osadené stĺpy verejného osvetlenia na konci ulice u Kanálikov, u Pončkov a u
Soviarov.
- Starosta obce spolu so svojim zástupcom p. MUDr. Michalom Malicherom sa
zúčastnili rokovania OZ Olešná, kde sa dohodli na spoločnom postupe na oprave
mosta cez rieku Kysuca. Obec Olešná ako vlastník tejto stavby zabezpečí potrebné
doklady o vlastníctve na prípravu podkladov k žiadosti o dotáciu. Obce spoločne

podajú žiadosť na dopravný inšpektorát pre schválenie dopravného značenian a
zníženie tonáže prechádzajúcichvozidiel do 15 ton.
Hlasovanie prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
4. Prejednanie dodatku VZN č. 11/2015
Na základe návrhu pána starostu poslanci prerokovali a schválili návrh dodatku VZN č.
11/2015 – úprava poplatku za opatrovateľskú službu a to 1,30 € za 1 hodinu opatrovania.
Hlasovanie prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
5. Správa o účasti časti zamestnancov ZŠ Podvysoká na štrajku učiteľov
Pán starosta oboznámil prítomných o štrajku 2 učiteľov. Tieto skutočnosti oznámila obci p.
RNDr. Dagmar Dedíková, riaditeľka ZŠ Podvysoká. Pán starosta vyzval prítomných
pedagógov, ktorí sa zúčastnili štrajku, aby poslancov OZ oboznámil s dôvodmi, pre ktoré sa
rozhodli zapojiť sa do štrajku učiteľov.
P. Mgr. Viera Beleščiaková – v podstate pracujem v školstve dlhšie, pretože sa ignorovali
požiadavky pedagógov som sa z vlastného presvedčenia pridala pomôcť učiteľom, rodičom,
využila som svoje právo.
P. poslanec Ing. Juraj Comorek – Aký to má zmysel, čo tým chceme sledovať?
P. Mgr. Viera Beleščiaková – na našej ZŠ nie sú až také nedostatky, zapájame sa do
projektov, pridali sme sa k našim kolegom, ktorých sme podporili, ja voči pani riaditeľke ZŠ
nemám nič, štrajkovala som kvôli deťom a rodičom.
Starosta – p. Mgr. Beleščiaková – keď hovoríte, že na našej škole nie sú až také nedostatky,
tak to znamená, že tam nie všetko je v poriadku, pomenujte prosím povedzte konkrétne, aké
sú tam vlastne nedostatky, aby sme ich mohli riešiť.
Pán Mgr. Peter Bernát – na mnohých obciach sú zanedbané školy, to je všetko to, o čo by sa
mal štát starať, aby sme nezatvárali oči, dôvodom je navýšenie finančných prostriedkov do
školstva, nedostatky sa neriešili. Chceme akurát to, čo sľúbili a nesplnili. Štrajku sa zúčastnili
aj firmy, rodičia, združenia. Ja som štrajkoval za školstvo nie proti riaditeľke ZŠ, aby učiteľ
učil, nie aby zháňal učebné pomôcky.
Mgr. Beleščiaková – ja som s podmienkami na našej škole spokojná aj s prácou pani
riaditeľky som spokojná.
Pán starosta – nerozumiem tomu, keď podľa inštitútu INEKO bola naša škola spolu so školou
ZŠ Oščadnica vyhodnotená ako najlepšia v okrese, priemerná mzda učiteľov na našej škole
dosiahla 1146 €, podľa vyjadrenia štrajkujúcich sú spokojní s podmienkami prevádzkovania,
financovania a výučby, no aj napriek tomu sa zapojili do štrajku. Pritom samotné školské
odbory vyzývali, aby sa učitelia štrajku nezúčastnili. Aké boli potom skutočné dôvody účasti
na štrajku našich učiteľov?
Svojím konaním, že štrajkujúci učitelia počas štrajku opustili zverené triedy, čím poškodili
žiakov. Pani riaditeľka musela zabezpečiť vyučovanie suplovaním ale štrajkom boli
poškodene záujmy ale i dobré meno našej školy, nakoľko v očiach širokej verejnosti to

občania vnímali tak, že musia byť na tejto škole problémy, niečo v neporiadku, keď sa učitelia
odhodlali štrajkovať.
P. RNDr. Dagmar Dedíková, riaditeľka ZŠ – ja chcem povedať, to že bolo zabezpečené
plnohodnotné zastupovanie za účasti všetkých pedagógov. K priemernému platu chcem
povedať len toľko, že sú v tom aj projekty, ktoré sami manažujeme v rámci svojej činnosti,
robíme niečo navyše.
Ing. Korená – ekonómka ZŠ – v priebehu roka škola podala niekoľko projektov a všetky boli
úspešné bez akéhokoľvek lobingu, čím škola získala niekoľkotisícové dotácie.
Ing. František Kajánek – chodím po ZŠ v okrese, mňa to šokovalo, že jedna z najlepších škôl
štrajkovala.
Poslanci schválili návrh:
1. Informovať verejnosť o podmienkach výučby, finančného zabezpečenia prevádzky
a platových pomerochna ZŠ Podvysoká.
2. Vypočítať výšku finančných prostriedkov za nevyplatené mzdy pracovníkov zúčastnených
štrajku a potrebu úhrady za zamestnancov, ktorí mali za štrajkujúcich prácu nadčas (príplatok
za prácu nadčas) prerokuje finančná komisia.
Hlasovanie prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Poslanici OZuložiliposlancovi p. Ing. Kajánkovi, riaditeľke ZŠ a ekonómke ZŠ
vykonaťvýpočetfinančnýchnákladovzaobdobieštrajkudvochzamestnancov a predložiťtento
material narokovaniefinančnejkomisiespolu s návrhomnaúpravurozpočtu.
Hlasovanie prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
6. Správa o investičných akciách obce
P. starosta informoval prítomných poslancov o investičných akciách obce:
- PVS prevádza údržbu sociálnych zariadení v budove TJ – ihrisko, osadí sa nová sanita
- obec podala projekt kamerový systém
- obec podá projekt na rekonštrukciu MŠ- žiadosť o NFP naprojekt ”Zníženieenergetickej
náročnostibudovyMaterskejškoly, Podvysoká 354, 023 57”, kódvýzvy: OPKZP-PO4-SC4312015-6 vovýškespolufinancovania – 5 %v termíne do 16. 3. 2016
- bude pokračovať výstavba chodníka v úseku okolo p. Marčiša
Hlasovanie prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
7. Rôzne
p. starosta oboznámil prítomných so zlou finančnou situáciou detí p. Zdislavy
Slovákovej, o ktoré sa momentálne stará ich stará mama. Poslanci schválili sociálnu
finančnú výpomoc pre 3 deti p. Zdislavy Sloviakovej vo výške 210 € - 70 € na 1 dieťa.
Hlasovanie prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0

Zdržali sa: 0
8. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesol pán poslanec Ing. Jozef Vrábel.
Hlasovanie prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
10. Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie.
Zapísala: Mária Pureková

Milan Matlák
starosta obce

I. overovateľ

II. overovateľ

