OBEC PODVYSOKÁ
V Podvysokej dňa 17. 4. 2019
Zápisnica
napísaná v priebehu prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 19. 2. 2019 na Obecnom úrade v Podvysokej.
Prítomní:
JUDr. Ján Opial,starosta obce
Prítomní poslanci:
Ing. Peter Pončka
Ing. Jozef Vrábel
Ing. Juraj Comorek
Ing. Milan Koţák
Ing. Beáta Jurgová
Ing. Eva Korená
Miroslav Koniar
Ospravedlnení: Milan Matlák, Bc. Jozef Slíţ
Predsedajúci oznámil, ţe druhé riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 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.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
19.02.2019 a 20.03.2019
4. Správa o činnosti od posledného zasadnutie obecného zastupiteľstva
5. „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi“– návrh dodatku
k zmluve o dielo
6. Správa o hospodárení ZŠ Podvysoká za rok 2018, Organizácia školského roka
2019/2020
7. Úprava rozpočtov obce, PVS
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie

10. Záver

1. Otvorenie
Prvé riadne zasadanie OZ zahájil a viedol starosta obce. Poslanci predloţený program
schválili.
Hlasovanie:
ZA

7

PROTI
ZDRŢAL SA
HLASOVANIA

0
0

Ing. Juraj Comorek, Ing. Beáta Jurgová, Miroslav Koniar, Ing. Eva
Korená, Ing. Milan Koţák, Ing. Peter Pončka

2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Zapisovateľku bola určená: Mária Pureková
Za overovateľov zápisnice boli zvolení:
Ing. Peter Pončka, Ing. Beáta Jurgová
Hlasovanie:
ZA

7

PROTI
ZDRŢAL SA
HLASOVANIA

0
0

Ing. Juraj Comorek, Ing. Beáta Jurgová, Miroslav Koniar, Ing. Eva
Korená, Ing. Milan Koţák, Ing. Peter Pončka

Do návrhovej komisie boli zvolení:
Ing. Jozef Vrábel, Ing. Juraj Comorek, Ing. Milan Koţák
Hlasovanie:
ZA

7

PROTI
ZDRŢAL SA
HLASOVANIA

0
0

Ing. Juraj Comorek, Ing. Beáta Jurgová, Miroslav Koniar, Ing. Eva
Korená, Ing. Milan Koţák, Ing. Peter Pončka

3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 19. 2.
2019 a 20. 3. 2019
OZ berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Starosta obce informoval OZ:
- pracovné stretnutie s firmou Tempros.r. o Čadca na dokončenie stavby „Rekonštrukcia
poţiarnej zbrojnice obce Podvysoká“ bolo zvolané dňa 21. 2. 2019 za účasti členov stavebnej
komisie Ing. Jurgovej a Ing. Comorka, následnedňa 5. 4. 2019 bola prevedená obhliadka
stavby, kde prítomní zistili, ţe všetky nedostatky boli odstránené okrem šikmín, firma
predloţila Dodatok č. 1, ktorým, sa zvyšuje suma o 2242 €. Ing. Koţák, zástupca starostu, to
je v poriadku, predchádzajúca suma sa níţila o 55 %. Poslanci schválili zrušenie pôvodného

uznesenia o neschválení Dodatku č. 1 o navýšení sumy na rekonštrukciu poţiarnej zbrojnice
firmou TEMPRO, s.r.o Čadca a schválenie Dodatku č. 1 – faktúra na sumu 2242,18 €.
Hlasovanie:
ZA

7

PROTI
ZDRŢAL SA
HLASOVANIA

0
0

-

-

-

-

Ing. Juraj Comorek, Ing. Beáta Jurgová, Miroslav Koniar, Ing. Eva
Korená, Ing. Milan Koţák, Ing. Peter Pončka

ďalej pán starosta informoval prítomných o zabezpečení makety policajta
a podmienkach vyriešiť lepšie dopravné značenie, na základe informácie s dopravného
inšpektorátu by maketa policajta odpútavala pozornosť, dopravné značenie ako je
označenie prechodu pre chodcov bolo zrealizované,
pán starosta informoval o tom, ţe zvolá jednanie s dopravným inţinierom, ktorému dá
zhotoviť dopravný projekt a tak riešiť dopravnú situáciu v parku pri ZŠ a pri
bytovkách,
Ing. Jurgová– povie nám pán Pisárik, ako v rámci dopravného projektu, keď mu to
zamietnu budeme hľadať iné moţnosti,
Ing. Comorek – bolo by dobre zapracovať do projektu aj chodník ku Kostolu,
ďalej pán starosta informoval prítomných o lokalite pre umiestnenie zberného dvora –
sú dve a to pri ČOV (SeVaK) a na ihrisku TJ Slovan, miera separácie je v súčasnosti
17,5 % potrebujeme separovať 31 %, aby sme nemuseli dvíhať poplatok za odvoz
TKO pre občanov, je k tomu potrebné mať komplexne vysporiadanú kompostáreň
a zberný dvor, čo sa týka zberného dvora, ktorý by bol postavený v lokalite pri ihrisku,
je treba tam vysporiadať pozemok, ktorý by slúţil ako cesta k zbernému dvoru –
uvedené zobrali poslanci na vedomie. Plnenie úlohy pokračuje
Ing. Comorek – je potrebné zistiť, či by nám SeVaK nemohol prenajať na tento účel
pozemok,
pán starosta – s projektantom mám stretnutie na budúci týţdeň stým, ţe môţem
osloviť SeVaK – úloha bude pokračovať,
pán starosta informoval poslancov – oslovili sme ŢSR ohľadom rozšírenia
ţelezničného priecestia a úpravu chodníka, do budúcnosti sa tomu nebránia keď si to
sami zafinancujeme, v súčasnosti nevedia zapracovať prekládku stĺpa poslanci zobrali
na vedomie informáciu a berú na vedomie rokovanie so ŢSR vo veci
spolufinancovania ţelezničného priecestia v závislosti na chodník vedúci okolo štátnej
cesty II. triedy a ukončenia jestvujúceho chodníka.
zasadala športová komisia, ktorá predniesla správu o činnosti – Ing. Peter Pončka, čítal
som ju v júli by mala vystúpiť hudobná skupina Vidiek
pán starosta – mal som stretnutie so starostom obce Olešná ohľadom mostu cez rieku
Kysuca do obce Olešná – plánujeme základnú údrţbu, úloha je i naďalej v trvaní,
pán starosta – bola vykonaná kontrola detských hojdačiek v parkoch, ktorá by sa mala
robiť kaţdé 2 roky, dali sme vyrobiť novú drevenú guľatinu, ktorú osadia zamestnanci
PVS Podvysoká
pán starosta informoval o vysporiadaní pozemkov na Baríkovej – úloha naďalej trvá
pán starosta ďalej informoval o zaslaní dotácie pre Farský úrad Podvysoká a Bimaček,
zmluva o vecnom bremene so SeVaK Čadca bola uzatvorená, taktieţ zmluvy s firmou
Kross Turzovka, Sport Service Diaková a Dodatok č. l k zmluve Advokátska
kancelária JUDr. Strapáč Čadca, uvedené zobrali poslanci na vedomie.

Hlasovanie:

ZA

7

PROTI
ZDRŢAL SA
HLASOVANIA

0
0

Ing. Juraj Comorek, Ing. Beáta Jurgová, Miroslav Koniar, Ing. Eva
Korená, Ing. Milan Koţák, Ing. Peter Pončka

4. Správa o činnosti od posledného zasadnutie obecného zastupiteľstva
Pán starosta informoval poslancov o činnosti obecného úradu od posledného OZ:
Pán starosta informoval poslancov o činnosti obecného úradu od posledného OZ:
- dňa 6. Marca bola uskutočnenákontrola projektu „Zníţenie energetickej náročnosti budovy
MŠ Podvysoká 354“ SIEA Bratislava,
- obec Podvysoká podala na Úrad vlády SR ţiadosť o dotáciu z projektu Podpora rozvoja
športu a to vybudovanie detského ihriska v areáli MŠ Podvysoká,
- obec Podvysoká podala ţiadosť o dotáciu projektu Podpora rozvoja športu poskytnutie
dotácie z Úradu vlády SR na nákup športového vybavenia do ZŠ,
- obec Podvysoká podala ţiadosť o dotáciu z prostriedkov VÚC Ţilina na kultúrne podujatie
Podvysocké športovo-kultúrne leto 2019,
- obec Podvysoká podala ţiadosť o dotáciu z prostriedkov MF SR na rekonštrukciu
elektroinštalácieškolskejjedálnepri ZŠ Podvysoká.
obec
Podvysoká
poţiadalaMinisterrstvoškolstva
SR
o dotáciuriešeniahavarijnéhostavuelektroinštalácie
v učebnompavilóne
a
telovcičniZákladnejškoly Podvysoká,
- obec Podvysoká podalaţiadosť o poskytnutiedotáciefirmou KIA – šport v regióne – park pri
ZŠ,
- obec Podvysoká dalavypracovaťprojektopravyelektroinštalácie pre ŠJ Podvysoká ten
bolvypracovanýa odovzdanýprojektantomp. Holubom,
- do MŠ Podvysoká bolidodanéţalúzienaokná.
vydanéKolaudačnérozhodnutie
zo
dňa
12.3.2019nastavbu
“Zníţenieenergetickejnáročnostibudovy MŠ Podvysoká 354,
- vydanéStavebnépovolenie
zo
dňa
20.03.2019nanovostavbu
“Detskéihriskopri
MŠPodvysoká”
Uvedenéposlancizobralinavedomie.
5

.

„Výstavbamultifunkčnéhoihriska

s

umelýmtrávnikom

a

mantinelmi“–

návrhdodatku k zmluve o dielo
Pán starosta oboznámil prítomných poslancov
-

s Dodatkom ku Zmluve o dielo – navýšenie finančných prostriedkov pri realizácií
Výstavby multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi firma SPORT
SERVISE s.r.oDiakova, pán zástupca starostu Ing. Koţák – navrhol som systém, dali
sa stĺpiky, čím došlo k navýšeniu ceny stavby,

s Dodatkom ku Zmluve o dielo – navýšenie finančných prostriedkov pri zemných
prácach pri realizácií Výstavby multifunkčného ihriska s umelým trávnikom
a mantinelmi firma KROSS Podvysoká.
Uvedené dodatky poslanci schválili.
-

Hlasovanie:
ZA

7

PROTI
ZDRŢAL SA
HLASOVANIA

0
0

Ing. Juraj Comorek, Ing. Beáta Jurgová, Miroslav Koniar, Ing. Eva
Korená, Ing. Milan Koţák, Ing. Peter Pončka

6.Správa o hospodárení ZŠ Podvysoká za rok 2018, Organizácia školského roka
2019/2020
Paniriaditeľka ZŠ RNDr. Dagmar Dedíkováprednieslasprávu o hosodárení ZŠ za rok 2018 a
následneinformovalaposlancovo predbeţnejorganizácií ZŠ Podvysoká naškolskýrok
2019/2020, ZŠ navštevuje 214 ţiakov, z tohosú 2 v zahraničí, ZŠ
budemaťajbudúcomškolskomroku 2 triedy 9. ročníka, tútoposlancischválili.
Hlasovanie:
ZA

7

PROTI
ZDRŢAL SA
HLASOVANIA

0
0

Ing. Juraj Comorek, Ing. Beáta Jurgová, Miroslav Koniar, Ing. Eva
Korená, Ing. Milan Koţák, Ing. Peter Pončka

7. Úprava rozpočtov obce, PVS
Pán predseda finančnej komisie Ing. Jozef Vrábel informoval prítomných o zasadnutí FK,
ktorá zasadala 10. 4. 2019, kde
bola prejednané úprava rozpočtov, ktoré
komisiaodporučilaschváliť.
Ďalej oboznámil prítomných s ďalšími informáciami, ktoré boli prerokované na FK jedná sa
o potrebu rozšírenia náplne práce správcu areálu ihriska TJ Slovan, nakoľko sa buduje nové
multifunkčné ihrisko a potrebe náteru strechy budovy obecného úradu, na ktorej je farba
značne opotrebovaná. Takisto komisia navrhla zber šatstva prostredníctvom kontajnerov,
ktoré by boli pri Potravinách – COOP Jednota a pri obecnom úrade.
Pani poslanci úpravy rozpočtov obce a PVS schválili.
Hlasovanie:
ZA

7

PROTI
ZDRŢAL SA
HLASOVANIA

0
0

Ing. Juraj Comorek, Ing. Beáta Jurgová, Miroslav Koniar, Ing. Eva
Korená, Ing. Milan Koţák, Ing. Peter Pončka

8. Rôzne
V bode rôzne pán starosta predloţil poslancom ţiadosť pána Miroslava Perďocha o spevnenie
plochy pri ţelezničnej stanici a oprave verejného osvetlenia.

Pán starosta – verejné osvetlenie by som riešil komplexne, je potrebné prejsť celú dedinu,
nastaviť a poriešiť údrţbu VO.
Poslanci OZ uloţili pánovi starostovi, aby oslovil listom Železnice Slovenskej republiky
upraviť plochy pred železničnou stanicou.

9. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesol pán poslanec Ing. Jozef Vrábel.
Hlasovanie:
ZA

7

PROTI
ZDRŢAL SA
HLASOVANIA

0
0

Ing. Juraj Comorek, Ing. Beáta Jurgová, Miroslav Koniar, Ing. Eva
Korená, Ing. Milan Koţák, Ing. Peter Pončka

10. Záver
Na záverstarostaobcepoďakovalprítomným za účasť a ukončilzasadanie.

Zapísala: Mária Pureková

JUDr. JánOpial
starosta obce

Ing. Peter Pončka

Ing. BeátaJurgová

I. overovateľ

II. overovateľ

