
O Z N Á M E N I E 

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 16.09.2020 

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

Obecného zastupiteľstva  

 

Program rokovania 

1. Otvorenie  

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za II. štvrťrok 2020 

4. Návratná finančná výpomoc (NFP) 

5. Zmeny v zákone o odpadoch a zmeny v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1.1.2021 

6. Oplotenie ZŠ s MŠ 

7. Informácia o vývoji financovania samosprávy 

8. Informácia o ZŠ s MŠ 

9. Úprava plochy Areál 

10. Rozpočtové opatrenia 02/2020 

11. Rôzne: Hasiči, Regionálna rada partnerstva pre Turiec, Cyklochodník Valča  - 

Príbovce, ... 

12.  

13. Interpelácie 

14. Návrh na doplnenie uznesení 

15. Záver 

 

 

 

 

Vyvesené: 11.09.2020 

 

 

Zvesené: 

 

 

 



Zápisnica z konania Obecného zastupiteľstva 

konaného 16.09.2020 o 18,00 hodine 

 

1. Otvorenie 
Otvorenie vykonal starosta obce. Ospravedlnil Janku Jesenskú hlavného kontrolóra obce, ktorá sa 

nemôže zúčastniť z titulu karantény salmonely v MŠ v ich obci. 

Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní všetci poslanci obecného 

zastupiteľstva. 

Za zapisovateľa bola určená Mgr. Ivana Brozmanová, za overovateľov zápisnice Milan Levický 

a Rastislav Romančík.   

Poslanci obecného zastupiteľstva nedoplnili program rokovania obecného zastupiteľstva 

a schválili navrhnutý. 

 
2. Kontrola plnenia uznesení 
V tomto bode starosta obce uviedol, že uznesenia sa plnia priebežne. Ostatné bude vyplývať 

priebežne. 

 
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za II. štvrťrok 2020 
Hlavný kontrolór obce Janka Jesenská predložila „Správu o kontrolnej činnosti za II. štvrťrok 

2020. 

Poslanci obecného zastupiteľstva ju zobrali na vedomie bez pripomienok. 

 
4. Návratná finančná výpomoc (NFV) 
K tomuto bodu rokovania starosta obce uviedol, že vláda SR poskytne Návratnú finančnú 

výpomoc, ďalej len NFV, ktorej výška je stanovená rozdielom v prognóze príjmov z podielových 

daní november 2019 a jún 2020 na riešenie výpadku podielových daní z titulu COVID 19. Pre našu 

obec tento rozdiel činí 15074,- €. 

Finančná výpomoc je použiteľná na nehospodárske účely – splátka úveru, refundácia faktúr za 

vykonané práce, riešenie miezd, na školstvo... 

Predpoklad na získanie výpomoci majú obce, ktoré nie sú v ozdravnom režime alebo v nútenej 

správe. Ich dlh nepresiahne 50% zadlženosti obce. My máme celkovú zadlženosť k 31.8.2020 

5,57% a ročné splátky 25%, čo činí 6,93% zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. 

Žiadosť sa podáva prostredníctvom aplikácie RIS SAM elektronickou metódou spolu  so 

stanoviskom hlavného kontrolóra obce do 31.10.2020. NFV je splatná v štyroch rovnakých 

splátkach, pričom prvá splátka je do 31.10.2024. Vláda SR môže NFV zmeniť na dotáciu 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili NFV. 

 
5. Zmeny v zákone o odpadoch a zmeny v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1.1.2021 
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že prostredníctvom médií je prezentovaný zber biologicky 

rozložiteľného kuchynského odpadu, ďalej len BRKO. Celé stáročia, tisícročia sa „pomyjami“ 

kŕmili domáce zvieratá, ale od 1.1.2021 sa tento odpad má zbierať a odovzdávať do určených 

bioplynových staníc!? Ponuku na zber BRKO pri „kýblikovej“ metóde by bol cca 7,- tis. €, pri 

sudovom zbere asi 3,- tis. € za rok. V prvom prípade by to bol nárast na platbe cca o 20 € na osobu 

a pri druhom cca 9 €. Ako tomu predísť, tak len získať čestné prehlásenia, že kompostuje 100% 

domácnosti. Za veľa peňazí, veľmi malý podiel separácie. 

ISOH – informačný systém odpadového hospodárstva od 1.1.2021, ale dnes vyšla tlačová správa, 

že sa posúva od 1.1.2022. 

Úprava zmesového komunálneho odpadu od 1.1.2021, ale ako, kto to bude robiť? Zberovka 

(Brantner), obec , za koľko? Ešte to nie je vyriešené a odpovedať je predčasne. Bude stretnutie 

s Brantnerom. 



Obaly od 1.7.2020 právnické osoby odovzdávajú prostredníctvom systému separovaného zberu 

obce. 

Kovové odpady pôjdu do systému zberu na účely triedenia môžu ísť do štatistiky až od 1.1.2021, 

pričom evidencia, kto dovezie, koľko dovezie, koľko dostane peňazí je všetko evidované. 

Aký bude konečný poplatok za odvoz odpadu v roku 2021 je ešte predčasne určiť, lebo je veľa 

neznámych. 

Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali informácie o odpadoch na vedomie. 

 

6. Oplotenie ZŠ s MŠ 
K tomuto bodu rokovania starosta obce uviedol, že žiadosť na dotáciu na oplotenie išla v marci na 

ministerstvo financií. Vzhľadom na situáciu s COVID 19 je pravdepodobné, že dotácia nebude 

poskytnutá. Podľa vyjadrenia ministra, dotácie dostanú obce, ktoré nemajú rezervy, čiže mi máme 

rezervu vysokú, ale to ministerstvo neberie do úvahy. 

Základná škola dostane na MŠ sumu cca 8,9 tis.,- € prostredníctvom ministerstva práce. Z tejto 

sumy má ZŠ vrátiť obci cca 5,- tis. € a z tejto sumy by sa mal čiastočne financovať dokončenie 

oplotenia, čo je podľa zmluvy 8111,- €. 5,- tis. zo školy a zbytok z obce. 

Poslanci neodsúhlasili použitie sumu 5,- tis. € na oplotenie. Návrh bol, aby sa finančné prostriedky 

použili na chodníky Nová IBV. Starosta uviedol, že ak začneme míňať finančné prostriedky, ktoré 

majú byť použité z MAS-ky, tak keď konečne budú k použitiu, tak ich nebudeme mať na čo minúť. 

Ďalší návrh bol použiť na chodník popri Valčianke. Ešte nie je vypracovaný projekt a je tam 

problém z brehovými svahmi, ktoré stále nie sú zviazané. Starosta dá žiadosť na Povodie Váhu na 

reguláciu vtoku Valčianky do Turca, aby brehy boli stabilné pri chodníku aj priľahlých 

nehnuteľnostiach. 

Použitie na opravu asfaltových povrchov komunikácií. Je to málo. 

Posledné určenie bolo na úpravu plochy rampa ŠJ. 

Poslanci odsúhlasili použitie 5,- tis. € spolu s dofinancovím na úpravu plochy na rampe ŠJ. Treba 

dať urobiť projekt na realizáciu. 

 
7. Informácia o vývoji financovania samosprávy 
Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že prognóza plnenia príjmu z podielových daní je 

nasledovná: november 2019 – 279899 €, apríl 2020 – 260843 €, jún 2020 – 264815 €. Podľa 

júnovej prognózy je plnenie k septembru 20200 na úrovni 76,93 %, čo je  1,93 % viac. Zatiaľ je 

plnenie v poriadku, ale ako bude pokračovať vývoj v poslednom štvrťroku je otázne. 

Budúci rok 2021 je zatiaľ prognóza plnenia na úrovni 262633 €. Môže to byť na úrovni 250 tis. 

alebo aj na úrovni 280 tis. €, ale ešte je o tom predčasné hovoriť. 

 
8. Informácia o ZŠ s MŠ 
Počet zapísaných detí do ZŠ je 286, z toho 20 detí je v zahraničí. Počet detí v MŠ 24.  

Opatrenia v súvislosti COVID 19 sú určené príslušnými vyhláškami. Bolo dohodovacie konanie 

na prísun finančných prostriedkov na obstaranie ochranných pomôcok na COVID 19. aká to bude 

suma, určí ministerstvo. 

Dohodovacie konanie máj 2020 – sme mali požiadavku na 151,- tis. €. Koncom augusta po urgencii 

na ministerstve školstva došlo 100,- tis. €, stým že doplatok 51,- tis. € bude v dohodovacom konaní 

vyplatené v novembri – decembri. 5. septembra prišlo na účet  ďalších 100,- tis. € ako úprava 

rozpočtu V_7. Konečne dobrá správa, ale na koľko došlo k omylu, tak obec v mesiacoch október, 

november 2020 nedostane žiadne normatívy a v mesiaci december 2020 alikvotnú čiastku. 

Ako bude prebiehať financovanie v roku 2021, či sa siahne na podielové dane, koľko sa zoberie, 

koľko sa zodvihnú platy zamestnancom škôl... je ešte predčasne určovať, pretože finančné 

prostriedky nie sú a asi ani nebudú. 

Nakoniec starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva na ponuku vybudovania 

workoutového ihriska v areáli školy na sumu cca 3200,- €. Či sa vybuduje v tomto roku je otázne. 

Riaditeľ môže použiť finančné zdroje z vrátených zdrojov z ministerstva práce sociálnych vecí 

alebo bude nejaká výzva. Je to na ňom. 

 



9. Úprava plochy Areál 
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že vyrovnávanie plochy je momentálne v realizácií. Potom 

sa poseje tráva.  

Najväčší problém je však osadená rampa, ktorá keď sa osadila v máji, tak vznikol problém, čo si 

to starosta dovoľuje? Nebude sa dať chodiť s traktorom, lebo podpera je v strede cesty.... 

Rampa je osadená tak, aby sa do areálu dalo chodiť, ak je priestor úzky, tak sa dá podpera zložiť. 

Je osadená, aby sa obmedzila premávka motorovými vozidlami, štvorkolkami. Aby sa cez tento 

priestor nevykonávalo zásobovanie, neničili vysadené stromky, trávnaté plochy, neničila lavica 

štvorkolkami. Osadia sa tabule s označením „Areálu pre hry a deti, urobia sa obmedzováky na 

lavici, tak aby sa dalo chodiť s kočíkmi, dvojkolesovou károu, na bicykloch... 

Obec tak, ako hociktorý vlastník si bude na svojich pozemkoch určovať podmienky, ako obmedzí 

užívanie a používanie. Nebude starostu posielať do p... a nadávať mu Ján Plaštiak do k...., pretože 

on nemá žiadne právo užívať tieto pozemky na zásobovanie a na žiadnu činnosť, ktorá nesúvisí 

s činnosťou na ktorú je areál určený. Nebude prikazovať, čo má obec na svojom majetku robiť, 

ako ho má spravovať. 

Rampa je umiestnená aj preto, lebo chodia tam kadejaké indivíduá na autách, ktorí fetujú... Ak 

budú musieť mať odstavené auto pred rampou, už nebudú v takej anonymite. Lavica sa opravovala 

v rokoch 2009, 2012, 2014 a nebudeme ju neustále reparovať, lebo je štvorkolkári budú ničiť. 

Možno sa rampa zamkne, pokiaľ sa po upravenej ploche budú preháňať nezodpovední ľudia na 

dopravných prostriedkoch a tráva nebude vzídená. 

 
10. Rozpočtové opatrenia 02/2020 
Starosta ozrejmil rozpočtové opatrenia poslancom obecného zastupiteľstva, presuny v 

kapitálových výdavkoch. Rozpočet V_8 – úprava normatívov na školstvo. 

Poslanci schválili rozpočtové opatrenia. 

 
11. Rôzne: 

Hasiči:  

Starosta sa poďakoval predsedovi hasičov Rastislavovi Romančíkovi, ktorý zabezpečoval hasičov 

na kosenie verejných priestorov počas sezóny. Ten sa poďakoval Jánovi Stráňayovi, ktorý to 

organizoval. 

Oprava strechy na zbrojnici sa uskutoční na budúci rok, ale má prísť ju zmerať a dať ponuku. 

6. októbra sa má ísť s povodňovým vozíkom na kontrolu – inventarizáciu. 

Odskúšanie čerpadiel na vyčistenie šachty na Valčianke na cintoríne. 

Bola vykonaná kontrola z okresného riaditeľstva pripravenosti DHZO na dodanie motorového 

vozidla. 

Regionálna rada partnerstva pre Turiec, Cyklochodník Valča  - Príbovce, ...: 

V tomto bode starosta vysvetlil, že bol požiadaný starostkou obce Valča, aby zastupiteľstvo 

schválilo spolufinancovanie cyklochodníka Valča – Benice – Príbovce. Starosta jej vysvetlil, že 

naša obec nemá finančné prostriedky na tento projekt. 

Nakoľko cyklochodníky na cyklodopravu, cykloturistiku sú aj predmetom budovania 

v nasledujúcom programovacom období, tak zastupiteľstvo neodsúhlasilo tento projekt – 

spolufinancovanie. 

Budovanie cyklochodníkov je pod gesciou VÚC Žilina. 

Obecná polícia: 

Starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva, že zriadiť obecnú políciu malo v pláne 

obec Košťany nad Turcom v spolupráci s okolitými obcami, ktoré sú združené pod spoločnou 

úradovňou. Aby bol príspevok na obyvateľa na jej činnosť, čo najmenší, tak uvažovali aj 

o okolitých obciach ako Príbovce, Benice, Valča... Zatiaľ vychádza na obyvateľa bez priľahlých 

obcí cca 7,- €. Keby bolo viac obcí, tak tento príspevok by sa znižoval. 

V marci však prišiel COVID 19, tak tento projekt zatiaľ zostal v polohe nabudúce, keď sa situácia 

uvoľní a budú priaznivejšie finančné podmienky. 

Lavičky cintorín a areál: 

Tento problém sa rieši už dlhšiu dobu. Poslanci obecného zastupiteľstva dostali ponukový list na 

lavičky. Tri ks sa majú umiestniť na cintorín a dva ks do areálu na detské ihrisko. 



Poslanci po dohode určili umiestnenie aj na cintorína zo severnej, západnej a južnej strany aj na 

detské ihrisko medzi kyvadlové hojdačky a šmýkačku. 

Beh na Hôrky 

Starosta vyhodnotil akciu, ktorá mala úspech, tak po športovej stránke, ako aj spoločenskej. Ľudia 

sú v momentálnej dobe „hladní“ po takýchto stretnutiach. Už je 11 dní po akcia a našťastie sa 

neobjavili žiadne príznaky na COVID, tak aj po tejto stránke to malo úspech. 

Nátery lavičiek 

Zuzana Révayová navrhla opravu lavice cez Turiec a nátery aj na ostatných. Lavica cez Turiec sa 

opraví, keď sa budú zvárať obmedzováky. Nátery sa urobia na budúci rok na všetkých lávkach aj 

na šmýkačke na Pastierisku a altánku a chatke v areáli. 

 

12. Interpelácie 

Neboli vznesené. 

 

13. Návrh na doplnenie uznesení 

Neboli podané. 

 

14. Záver 

Starosta sa poďakoval za účasť. 

 

 

 

 

Zapísal:      Ivana Brozmanová 

 

 

Overovatelia:    Milan Levický     ........................................................ 

   

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

 

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

 

 

 

 

Vyvesené: 22.09.2020 

 

 

 

Zvesené: 


