
O Z N Á M E N I E 

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 13.11.2019 

o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zasadnutie  

Obecného zastupiteľstva  

 

Program rokovania 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Správa o kontrolnej činnosti 

4. Audit účtovnej závierky k 31.12.2018 

5. Plnenie rozpočtu 

6. MAS Turiec a chodníky IBV, chodník E519 pravá strana 

7. Oprava chodníka 

8. Hasičská zbrojnica  

9. Konvektomat a panvica jedáleň ZŠ 

10. Územný plán 

11. Rozpočtové opatrenia č. 05/2019 

12. Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2018 - návrh 

13. Rôzne: Hasiči, Jubilanti, Mikuláš, Príspevok na liečbu 

14. Interpelácie 

15. Návrh na doplnenie uznesení 

16. Záver 

 

Vyvesené: 08.11.2019 

 

Zvesené: 

 

 

 

 

 

 

 



Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva 

 konaného 13.11.2019 o 18,00 hodine 

 

1. Otvorenie 

Otvorenie vykonal starosta obce. Ospravedlnil poslanca Milana Levického, ktorý musel 

mimoriadne zastúpiť kolegu v práci a musel ísť na pracovnú cestu do Maďarska. Janka Jesenská 

sa ospravedlnila z dôvodu zahraničnej cesty a dnes cestovala do Bratislavy, lebo ráno odlieta do 

Írska. 

Zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny. Boli určení overovatelia 

zápisnice Viliam Hajný a Rastislav Romančík a zapisovateľ zápisnice Ivana Brozmanová. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili predložený program rokovania. 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

V tomto bode starosta obce uviedol, že uznesenia sa plnia priebežne. Ostatné budú vyplývať 

z rokovania. 

 

3. Správa o kontrolnej činnosti 

V tomto bode rokovania starosta obce uviedol, že správa bola predložená na rokovanie. Poslanci 

obecného zastupiteľstva nemali pripomienky a zobrali ju na vedomie. 

 

4. Audit účtovnej závierky k 31.12.2018 

Starosta obce predložil správy audítora účtovnej a a konsolidovanej účtovnej závierky obecnému 

zastupiteľstvu. V správach sa konštatuje, že obec účtovala, nakladala a hospodárila v roku 2017 

s finančnými prostriedkami v zmysle príslušných platných právnych noriem. 

Poslanci zobrali výroky audítora na vedomie. 

 

5. Plnenie rozpočtu. 

Starosta obce predložil poslancom tabuľky príjmov a výdavkov v ktorých je zaznamenané 

hospodárenie obce za desať mesiacov.  

Podľa údajov je hospodárenie v poriadku, ale bude treba v rozpočtových opatreniach navŕšiť 

výdavky na finančnú oblasť – splátku úveru. Rozdiel medzi príjmami za poplatok za komunálny 

odpad od FO a PO a platbami Brantneru je cca 2 tis. €. Ešte budeme platiť cca tisíc €. Na základe 

tohto nemusíme zvyšovať poplatok za KO v roku 2020. 

Čo sa týka čerpania kapitálových príjmov a výdavkov, toto budeme rokovať v ďalších bodoch 

programu. 

Poslanci zobrali tento bod rokovania na vedomie. 

 

6. MAS Turiec a chodníky IBV, chodník E519 pravá strana 

Starosta obce uviedol, že je konečne rozhodnuté o finančných prostriedkoch, ktoré majú byť 

uvoľnené na výstavbu chodníkov. Tento rok sme plánovali príjem cca 24,- tis. € z MAS-ky, ale 

nebude a preto musia byť z položky kapitálový príjem škrtnuté. Naša obec pôjde do čerpania 

finančných prostriedkov cez IROP a nie cez PPA podopatrenie 7.2 PRV.  

Financovanie cez IROP je so spoluúčasťou obce 5%. výzva bude vyhlásená v marci 2020. Cez túto 

výzvu dokončíme chodníky IBV a vybudujeme chodník pravá strana E519, ktorý sa odkladá od 

roku 2014. 

Keďže sme chceli dokončiť chodníky IBV tento rok z vlastných zdrojov, tak to presúvame na 

financovanie z MAS-ky, plus chodník pravá strana E519 na rok 2020. 

Predbežný rozpočet na dokončenie chodníkov IBV je už na svete s dvomi variantami. Jedná je 

zámková dlažba a druhá asfalt. Rozdiel je cca 4,2 tis.,- €.  V chodníkoch IBV, by mal byť 

inštalovaný aj optokábel, ale zatiaľ nie je firma, ktorá by osadila aspoň chráničku. My budem 

budovať chodníky určite zo zámkovej dlažby, lebo v prípade poruchy, pokládky inžinierskych sietí 

je to určite lepší systém ako s asfaltovým krytom. 



Presunuté prostriedky na budúci rok a časť z nich použijeme na konvektomat a panvicu do školskej 

jedálne, ktoré sme chceli zakúpiť z rozpočtu budúceho roku. 

Poslanci schválili financovanie chodníkov IBV a chodníka E519 pravá strana z rozpočtu príjmov 

budúceho roku. 

 

7. Oprava chodníka 

Tento chodník sme mali opraviť z vlastných zdrojov. Momentálne je vyhlásená súťaž na 

dodávateľa prác, ktorá sa uzatvára v pondelok na budúci týždeň. Opravovať sa začne až v budúcom 

roku na jar, pokiaľ to dovolia poveternostné podmienky. Pokiaľ bude možné, tak v tomto roku by 

sa opravila časť od lavičky cez Valčianku, po vyústenie chodníka na asfalt. To je cca 80 m. Takto 

je vypracovaný aj rozpočet. 

 

8. Hasičská zbrojnica 

Oprava sa v tomto roku nezačala z dôvodu nedostatku výrobných kapacít dodávateľov prác. Zatiaľ 

je najväčší problém s klampiarmi, lebo strecha má byť urobená z medeného plechu. Podľa zmluvy 

dotácia z prezídia hasičského zboru má byť vyčerpaná do konca roka 2022 a nie 2021, ako si 

myslel starosta.  

Starosta obce je dohodnutý s majiteľkou pozemku o prípojke na vodu do hasičskej zbrojnice z jej 

vodovodu. Spíše sa zmluva o vecnom bremene, prívod vody do šachty bude z jej prípojky. Zároveň 

obec pripojí jej nehnuteľnosť na kanalizáciu. 

Vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte na tento rok (45,- tis. €) sa presúvajú do rozpočtu 

budúceho roka.  

 

9. Konvektomat a panvica jedáleň ZŠ 

Tento bod rokovania sa spomenul pri bode rokovania č. 6. Tieto finančné prostriedky v objeme 

cca 11-12,- tis. budú presunuté do základnej školy. Najprv sa však musí uskutočniť výberové 

konanie na nákup týchto zariadení. Toto vykoná škola. 

Poslanci odsúhlasili navŕšenie finančných prostriedkov do rozpočtu tohto roka. 

 

10. Územný plán 

K tomuto bodu rokovania starosta obce uviedol, že sa uskutočnili výberové konania na 

dodávateľov zadania a spracovateľa územného plánu. Zadanie bude stáť 9090,- € a spracovanie 

20095,- €. V tomto roku sa bude fakturovať zadanie 2500,- € a spracovania cca 5500,- €. Za 

spracovanie územného plánu je možné požiadať dotáciu, ktorá bude až do výšky 80%, ale všetky 

podklady musia byť pripravené do 28.2.2020. 

Navŕšil sa rozpočet na strane výdavkov v tomto roku o sumu 8,- tis € 

 

11. Rozpočtové opatrenia č. 05/2019 

V rozpočtových opatreniach sú zahrnuté všetky príjmy a výdavky, ktoré vyplynuli z rokovania 

jednotlivých bodov zastupiteľstva (úprava rozpočtu na základe plnenia, kapitálový príjem VÚC 

Žilina, presuny na budúci rok, financovanie tohto roka ...). 

Poslanci schválili rozpočtové opatrenia. 

 

12. Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2018 – návrh 

K tomuto bodu rokovania starosta obce uviedol, že sa menili sadzby za pozemky smerom nahor. 

Táto sadzba nesmie presiahnuť 1,25 %.  

Sadzby za stavby sa menili tiež smerom nahor, hlavne za domy. Taktiež sa zmenili sadzby za byty. 

Aj je zvýšenie sadzieb dosť vysoké, tak celkový príjem – výnos z dane z nehnuteľností nebude  

vysoký cca 1,5 tis. € 

K zvýšenie poplatku za komunálny odpad nedôjde, lebo máme prebytok. Poplatok za uloženie na 

skládku sa bude zvyšovať, ale obec má dostatočnú rezervu, z ktorej to bude môcť uhrádzať. 

Poslanci zobrali na vedomie tento bod rokovania.  

Tento doplnok bude vyvesený na úradnú tabuľu s navrhnutými sadzbami na pripomienkovanie 

verejnosti. 

 



13. Rôzne:  

Jubilanti 

Tak ako každý rok obec pozýva občanov, ktorí dovŕšia v roku 65, 70, 75.... rokov. Opäť sa toto 

stretnutie bude konať v školskej jedálni. Termín konania sa určí pod dohode s vedúcou školskej 

jedálne. 

Mikuláš 

Uskutoční sa v piatok 6.12.2019 o 17,00 hodine na obecnom úrade. Pokiaľ to počasie dovolí, tak 

sa bude podávať aj Mikulášsky punč. 

Hasiči 

V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov, že sa uskutočnilo cvičenie MTC 2.11.2019 

v areáli spolu s DHZ Príbovce a Rakovo. Odskúšali sa všetky zariadenia aj z protipovodňového 

vozíka. Zariadenia sa zároveň zazimovali. 

Na MTC sme zároveň našli poruchu na PS 12, ktorá je už odstránená – poškodený chladič. 

Ďalej starosta uviedol, že v sobotu 9.10.2019 sa uskutočnil aj hasičský deň, kde sa grilovalo. 

Hlavný účel tejto grilovačky bolo životné jubileum Františka Harazina, ktorý dovŕšil 60 rokov. 

Bolo celkom milé a dojímavé stretnutie, ktoré spolu s obcou pripravili hasiči. 

Príspevok na liečbu 

Starosta informoval zastupiteľstvo, že istá organizácia požiadala príspevok na liečbu chorého 

chlapca. Vo všeobecnosti obec nemá takéto príspevky poskytovať, pretože nemá na to fondy, ktoré 

by mohli legálne vyhovieť týmto žiadostiam. 

 

14. Interpelácie 

Neboli vznesené. 

 

15. Návrh na doplnenie uznesení 

Neboli doplnené. 

 

16. Záver 

Starosta sa poďakoval za účasť. 

 

 

 

Zapísal:    Ivana Brozmanová 

 

 

Overovatelia:    Viliam Hajný   ........................................................ 

   

     Rastislav Romančík   ........................................................ 

 

 

Podpis starostu obce      ........................................................ 

 

 

 

Vyvesené: 16.11.2019 

 

Zvesené: 


