Zápisnica a Uznesenia
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stankovany
konaného dňa 25. februára 2016
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
A./ Určenie a schválenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
B./ Schválenie programu rokovania
3. Vyhodnotenie uznesení OZ
4. Správa o výsledku vykonaných kontrol
5. Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2015
6. Analýza hospodárenia spoločnosti Obecné lesy Stankovany s.r.o.
7. Vyhodnotenie činností komisií za II. polrok 2015
8. Príprava volieb do NR SR 2016
9. Informácia o štvrtom Obecnom plese
10. Rôzne
A./ Informácia starostu obce o vypracovanom PHSR od MAS Dolný Liptov – schválenie
B./ Príprava projektu na rozšírenie kapacity MŠ v Stankovanoch a rekonštrukcie telocvične
C./Informácia starostu obce o obsahu listu a jednania s COOP Jednota Liptovský Mikuláš,
spotrebné družstvo vo veci revitalizácie okolia budovy predajne COOP Jednota v obci
Stankovany
- Žiadosť zo dňa 16.12.2015
D./ Informácia starostu obce o obsahu listov so Železnicami SR, oblastné riaditeľstvo Žilina
vo veci revitalizácie okolia budovy železničnej zastávky Stankovany
- Žiadosť zo dňa 16.12.2015, Obec Stankovany
- Žiadosť – odpoveď, sp. zn. 589/2015/SŽB/2a.16 zo dňa 13.01.2016, ŽSR, OR Žilina
E./ Vyhodnotenie ankety uverejnenej v novinách Stankovské zvesti
F./ Preventívna protipožiarna skupina obce Stankovany – miestna časť Rojkov
G./ Informácia o žiadosti Miroslava Gašpera o povolenie výstavby rozhľadne na Federovskej
skale
H./ Informácia starostu obce o ponuke vydavateľstva CBS o možnosti vydania knižnej
publikácie leteckých záberov na Liptov pod názvom Liptov z neba
I./ Informácia starostu obce o projekte, vyhlásenom spoločnosťou DM drogerie, s.r.o.
J./ Žiadosť o odkúpenie ¾-ín pozemkov: parcelné číslo C-KN 60 o výmere 73 m2, parcelné
číslo C-KN 61 zastavané plochy o výmere 49 m2, parcelné číslo C-KN 62 o výmere 113 m2 –
Mária Donovalová, Ema Bohúňa 2059/4, Ružomberok – zámer predaja majetku obce z
dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. §9a ods. 2 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov
K./ Žiadosť Obce Stankovany o vydanie nového rozhodnutia na vypúšťanie a opravu vodnej
nádrže – jazierka Prírodnej pamiatky Rojkovská travertínová kopa v k. ú. Stankovany,
adresovaná Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie
11. Diskusia
12. Záver

Priebeh zasadania:
1. Otvorenie
Starosta privítal prítomných poslancov a hostí a uviedol, že je prítomných 8 poslancov z 9, to
znamená, že OZ jej uznášaniaschopné. Neprítomný je poslanec Ing. Juraj Chyla, ktorý svoju
neúčasť do začatia rokovania OZ neospravedlnil.

2. A./ Určenie a schválenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
Starosta určil za zapisovateľa JUDr. Vladimíra Urbana, za predsedu návrhovej komisie Ing.
Petera Tomáňa a za členov Jána Lacka a Michala Straku a za overovateľov zápisnice Milana
Matejíka a Ľudmilu Malchovú.
Uznesenie č.: 01/2016/01
OZ obce Stankovany
sc h vaľ uj e
za zapisovateľa JUDr. Vladimíra Urbana, za
predsedu návrhovej komisie Ing. Petra Tomáňa a za členov Jána Lacka a Michala Straku. Za
overovateľov zápisnice Milana Matejíka a Ľudmilu Malchovú.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:
Zdržali sa:

9
8
8
Joachim Fúra, Ing. Ján Lacko, Mgr. Peter
Lacko, Ľudmila
Malchová, Milan
Matejík, Michal Straka, Ing. Peter Tomáň,
JUDr. Vladimír Urban
0
0

2. B./ Schválenie programu rokovania
Starosta predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky a bod
č. 10 Rôzne doplnil podľa obsahu prejednávaných materiálov pod označením A./ až K./
Uznesenie č.: 02/2016/01
OZ obce Stankovany
sc h vaľ uj e
v predloženom znení.

program rokovania obecného zastupiteľstva

Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:
Zdržali sa:

9
8
8
Joachim Fúra, Ing. , Ján Lacko, Mgr. Peter
Lacko, Ľudmila Malchová, Milan Matejík,
Michal Straka, Ing. Peter Tomáň, JUDr.
Vladimír Urban
0
0

3. Vyhodnotenie uznesení OZ
Správu o plnení uznesení OZ predniesla hl. kontrolórka obce Ing. M. Straková – príloha č. 1.
Uznesenie č.: 03/2016/01
OZ obce Stankovany b e r i e
zastupiteľstva.

n a

ve d om ie

správu o plnení uznesení obecného

Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:
Zdržali sa:

9
8
8
Joachim Fúra, Ján Lacko, Mgr. Peter
Lacko, Ľudmila
Malchová, Milan
Matejík, Michal Straka, Ing. Peter Tomáň,
JUDr. Vladimír Urban
0
0

4. Správa o výsledku vykonanej kontroly
Správu o výsledku vykonanej kontroly (NFK 13-2015) predniesla hl. kontrolórka obce Ing.
M. Straková – príloha č. 2
Uznesenie č.: 04/2016/01
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e správu o výsledku vykonanej kontroly.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:
Zdržali sa:

9
8
8
Joachim Fúra, Ján Lacko, Mgr. Peter
Lacko, Ľudmila
Malchová, Milan
Matejík, Michal Straka, Ing. Peter Tomáň,
JUDr. Vladimír Urban
0
0

5. Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2015
Správu o kontrolnej činnosti za II. polrok 2015 predniesla hl. kontrolórka obce Ing. M.
Straková – príloha č. 3
Uznesenie č.: 05/2016/01
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e správu o kontrolnej činnosti za II. polrok
2015.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:

9
8
8
Joachim Fúra, Ján Lacko, Mgr. Peter
Lacko, Ľudmila
Malchová, Milan
Matejík, Michal Straka, Ing. Peter Tomáň,
JUDr. Vladimír Urban
0

Zdržali sa:

0

6. Analýza hospodárenia spoločnosti Obecné lesy Stankovany s.r.o.
Starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo o vypracovanej Analýze o hospodárení
spoločnosti Obecné lesy Stankovany, s.r.o. Ďalej starosta obce pripomenul, že tento materiál
bude podrobne prerokovaný na Valnom zhromaždení spoločnosti Obecné lesy Stankovany
s.r.o., za účasti bývalých funkcionárov Obecných lesov pri príležitosti 20. výročia založenia
tejto spoločnosti - príloha č. 4.
Uznesenie č.: 06/2016/01
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e Analýzu o hospodárení spoločnosti Obecné
lesy Stankovany, s.r.o., ktorá bude prerokovaná na Valnom zhromaždení spoločnosti v apríli
2016.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:
Zdržali sa:

9
8
8
Joachim Fúra, Ján Lacko, Mgr. Peter
Lacko, Ľudmila
Malchová, Milan
Matejík, Michal Straka, Ing. Peter Tomáň,
JUDr. Vladimír Urban
0
0

7. Vyhodnotenie činností komisií za II. polrok 2015
Správy činností komisií za II. polrok 2015 predniesli jednotliví predsedovia komisií pri OZ
Stankovany.
Uznesenie č.: 07/2016/01
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e správy činností komisií pri OZ Stankovany
za II. polrok 2015. Správy predsedov jednotlivých komisií tvoria prílohy tejto zápisnice.
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu obce o obsahu zápisnice č.
1/2016 Komisie pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie z 22.01.2016.
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e pripomienky a doplnenia starostu obce
k uvedenej zápisnici Komisie pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie.
OZ obce Stankovany s c h v a ľ u j e a p o d p o r u j e iniciatívy Komisie pre projekty,
eurofondy a strategické plánovanie.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

9
8
8
Joachim Fúra, Ján Lacko, Mgr. Peter
Lacko, Ľudmila
Malchová, Milan

Matejík, Michal Straka, Ing. Peter Tomáň,
JUDr. Vladimír Urban
0
0

Proti:
Zdržali sa:

8. Príprava volieb do NR SR 2016
Starosta obce a zapisovateľka miestnej volebnej komisie Ing. Slávka Belková informovali
o príprave volieb do NR SR 2016 v našej obci. Za volebnú miestnosť je určená spoločenská
miestnosť v prístavbe obecného úradu. Poznamenali, že práce prebiehajú podľa schváleného
programu.
Uznesenie č.: 08/2016/01
OZ obce Stankovany b e r i e n a
2016 v našej obci.

v e d o m i e informáciu o príprave volieb do NR SR

Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:
Zdržali sa:

9
8
8
Joachim Fúra, Ján Lacko, Mgr. Peter
Lacko, Ľudmila
Malchová, Milan
Matejík, Michal Straka, Ing. Peter Tomáň,
JUDr. Vladimír Urban
0
0

9. Informácia o štvrtom Obecnom plese
Starosta obce a pracovníčka obecného úradu Ing. Slávka Belková informovali o priebehu
štvrtého Obecného plesu.
Uznesenie č.: 09/2016/01
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e informáciu o priebehu štvrtého Obecného
plesu.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:
Zdržali sa:

9
8
8
Joachim Fúra, Ján Lacko, Mgr. Peter
Lacko, Ľudmila
Malchová, Milan
Matejík, Michal Straka, Ing. Peter Tomáň,
JUDr. Vladimír Urban
0
0

10. Rôzne
A./ Informácia starostu obce o vypracovanom PHSR od MAS Dolný Liptov - schválenie

Starosta obce informoval, že MAS Dolný Liptov vypracoval PHSR obce Stankovany na roky
2016 - 2020.
Uznesenie č.: 10/2016/01
OZ obce Stankovany s ch v a ľ u j e obsah PHSR obce Stankovany na roky 2016 – 2020.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:
Zdržali sa:

9
8
8
Joachim Fúra, Ján Lacko, Mgr. Peter
Lacko, Ľudmila
Malchová, Milan
Matejík, Michal Straka, Ing. Peter Tomáň,
JUDr. Vladimír Urban
0
0

B./ Príprava projektu na rozšírenie kapacity MŠ v Stankovanoch a rekonštrukcie
telocvične
Starosta obce informoval o priebehu príprav projektu na rozšírenie kapacity MŠ
v Stankovanoch. Taktiež informoval o podanom projekte o rekonštrukcii telocvične ZŠ s MŠ
Stankovany.
Uznesenie č.: 11/2016/01
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu obce o priebehu príprav
projektu na rozšírenie kapacity MŠ v Stankovanoch a o rekonštrukcii telocvične ZŠ s MŠ
Stankovany.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:
Zdržali sa:

9
8
8
Joachim Fúra, Ján Lacko, Mgr. Peter
Lacko, Ľudmila
Malchová, Milan
Matejík, Michal Straka, Ing. Peter Tomáň,
JUDr. Vladimír Urban
0
0

C./ Informácia starostu obce o obsahu listu a jednania s COOP Jednota Liptovský
Mikuláš, spotrebné družstvo vo veci revitalizácie okolia budovy predajne COOP
Jednota v obci Stankovany
Starosta obce informoval o obsahu listu zo dňa 16.12.2015 vo veci revitalizácie okolia budovy
predajne COOP Jednota v Stankovanoch. Taktiež informoval o stanovisku vlastníka budovy,
COOP Jednota, spotrebné družstvo.

Uznesenie č.: 12/2016/01
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e obsah listu a informácie starostu vo veci
revitalizácie okolia budovy predajne COOP Jednota, spotrebné družstvo.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:
Zdržali sa:

9
8
8
Joachim Fúra, Ján Lacko, Mgr. Peter
Lacko, Ľudmila
Malchová, Milan
Matejík, Michal Straka, Ing. Peter Tomáň,
JUDr. Vladimír Urban
0
0

D./ Informácia starostu obce o obsahu listov so Železnicami SR, oblastné riaditeľstvo
Žilina, vo veci revitalizácie okolia budovy železničnej zastávky Stankovany
Starosta obce informoval o obsahu listu zo dňa 16.12.2015 a odpovede zo dňa 13.01.2016 vo
veci revitalizácie budovy železničnej zastávky Stankovany.
Uznesenie č.: 13/2016/01
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e obsah listov a informácie starostu vo veci
revitalizácie budovy železničnej zastávky Stankovany.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
8
Za:
8
Joachim Fúra, , Ján Lacko, Mgr. Peter
Lacko, Ľudmila
Malchová, Milan
Matejík, Michal Straka, Ing. Peter Tomáň,
JUDr. Vladimír Urban
Proti:
0
Zdržali sa:
0
E./ Vyhodnotenie ankety uverejnenej v novinách Stankovské zvesti
Pracovníčka obecného úradu Ing. Slávka Belková informovala o výsledkoch ankety
o názvoch ulíc a o možnosti zasielania oznamov miestneho rozhlasu formou SMS správ,
uverejnenej v obecných novinách Stankovské zvesti. Distribuovaných bolo cca 400
hlasovacích lístkov. Vrátilo sa len 48 lístkov. Čo sa týka zasielania správ
SMS 31 bolo proti, 17 za. Čo sa týka názvov ulíc, hlasujúci sa vyslovili za zachovanie
historických názvov.
Uznesenie č.: 14/2016/01
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e výsledok ankety, o ktorej podala
informáciu pracovníčka obecného úradu Ing. Slávka Belková o názvoch ulíc a o možnosti

zasielania oznamov miestneho rozhlasu formou SMS správ, uverejnenej v obecných novinách
Stankovské zvesti.
OZ obce Stankovany o d p o r ú č a starostovi obce preveriť skúsenosti so zasielaním
správ miestneho rozhlasu formou SMS v obci Hubová.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:
Zdržali sa:

9
8
8
Joachim Fúra, Ján Lacko, Mgr. Peter
Lacko, Ľudmila
Malchová, Milan
Matejík, Michal Straka, Ing. Peter Tomáň,
JUDr. Vladimír Urban
0
0

F./ Preventívna protipožiarna skupina obce Stankovany – miestna časť Rojkov
Starosta obce informoval o povinnosti obce vytvoriť preventívne protipožiarne skupiny v obci
Stankovany a miestnej časti Rojkov. Bližšie informácie poslancom podal Michal Straka,
predseda DHZ Rojkov.
Uznesenie č.: 15/2016/01
OZ obce Stankovany b e r i e
n a v e d o m i e informáciu starostu obce a predsedu
DHZ Rojkov Michala Straku o potrebe vytvorenia preventívnych protipožiarnych skupín
v obci Stankovany a miestnej v časti Rojkov.
OZ obce Stankovany s c h v a ľ u j e zloženie preventívnej protipožiarnej skupiny obce
Stankovany - miestna časť Rojkov, príloha č. 5.
OZ obce Stankovany p o v e r u j e predsedu DHZ Stankovany predložiť na schválenie
zloženie preventívnej protipožiarnej skupiny obce Stankovany na aprílové zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:
Zdržali sa:

9
8
8
Joachim Fúra, Ján Lacko, Mgr. Peter
Lacko, Ľudmila
Malchová, Milan
Matejík, Michal Straka, Ing. Peter Tomáň,
JUDr. Vladimír Urban
0
0

G./ Informácia o žiadosti Miroslava Gašpera o povolení výstavby rozhľadne na
Federovskej skale

Starosta obce informoval o obsahu žiadosti Miroslava Gašpera, bytom Stankovany 255 vo
veci výstavby rozhľadne na Federovskej skale. Starosta informoval, že prerokuje uvedenú
záležitosť so spoločnosťou Obecné lesy spol. s.r.o. Stankovany a na ďalšom zasadnutí bude
poslancov informovať.
Uznesenie č.: 16/2016/01
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e obsah žiadosti Miroslava Gašpera a o dp o r ú č a starostovi obce prejednať možnosť výstavby rozhľadne so zástupcami spoločnosti
Obecné lesy Stankovany, s.r.o. a Poľovným združením Stankovany s tým, že s výsledkom
jednaní bude informovať starosta obce poslancov na aprílovom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:
Zdržali sa:

9
8
8
Joachim Fúra, Ján Lacko, Mgr. Peter
Lacko, Ľudmila
Malchová, Milan
Matejík, Michal Straka, Ing. Peter Tomáň,
JUDr. Vladimír Urban
0
0

H./ Informácia starostu obce o ponuke vydavateľstva CBS o možnosti vydania knižnej
publikácie leteckých záberov na Liptov pod názvom Liptov z neba
Starosta obce informoval OZ o možnosti vydania knižnej publikácie, obsahujúcej letecké
zábery na Liptov, kde by boli zobrazené aj snímky obce Stankovany.
Uznesenie č.: 17/2016/01
OZ obce Stankovany n e s ú h l a s í so spolufinancovaním vydania knižnej publikácie.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:
Zdržali sa:

9
8
8
Joachim Fúra, Ján Lacko, Mgr. Peter
Lacko, Ľudmila
Malchová, Milan
Matejík, Michal Straka, Ing. Peter Tomáň,
JUDr. Vladimír Urban
0
0

I./ Informácia starostu obce o projekte, vyhlásenom spoločnosťou DM drogerie markt,
s.r.o.

Starosta obce informoval o iniciatíve DM drogerie markt, s.r.o. Obec sa do iniciatívy zapojila,
ale vzhľadom na upozornenie od uvedenej spoločnosti, že iniciatívou nebolo možné získať
finančné prostriedky, ale iba podporu vo forme dobrovoľníkov, odstúpila od podania projektu.
Uznesenie č.: 18/2016/01
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu obce o projekte
vyhlásenom spoločnosťou DM drogerie markt, s.r.o.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:
Zdržali sa:

9
8
8
Joachim Fúra, Ján Lacko, Mgr. Peter
Lacko, Ľudmila
Malchová, Milan
Matejík, Michal Straka, Ing. Peter Tomáň,
JUDr. Vladimír Urban
0
0

J./ Žiadosť o odkúpenie ¾-ín pozemkov: parcelné číslo C-KN 60 o výmere 73 m2,
parcelné číslo C-KN 61 zastavané plochy o výmere 49 m2, parcelné číslo C-KN 62
o výmere 113 m2 – Mária Donovalová, Ema Bohúňa 2059/4, Ružomberok podľa LV č.
2402
Na základe žiadosti Márie Donovalovej, Ema Bohúňa 2059/4, Ružomberok o predaj pozemku
predkladá žiadosť na odpredaj ¾-ín pozemkov v majetku obce a to: parcelné číslo C-KN 60 o
výmere 73 m2, parcelné číslo C-KN 61 zastavané plochy o výmere 49 m2, parcelné číslo CKN 62 o výmere 113 m2 – Mária Donovalová, Ema Bohúňa 2059/4, Ružomberok
evidovaných na LV č. 2402, nakoľko menovaná uvedený pozemok dlhodobo užíva, stará sa
oň, na parcele č. C-KN 60 má postavený rodinný dom, na parcele č. C-KN 61 má postavenú
garáž a parcelu č. C-KN 62 využíva ako záhradu.
Uznesenie č. 19/2016/01
Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch s ch v a ľ u j e odpredaj ¾-ín pozemkov: reg. C-KN
parcelné číslo 60 z výmery 73 m2, z toho ¾ predstavuje 54,75 m2, parcelné číslo C-KN 61
zastavané plochy z výmery 49 m2, z toho ¾ predstavuje 36,75 m2, parcelné číslo C-KN 62
z výmery 113 m2, z toho ¾ predstavuje 84,75 m2 – evidovaných na LV č. 2402 podľa § 9
a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov vysporiadanie pozemkov
pod stavbou a priľahlých pozemkov vo vlastníctve Márie Donovalovej, rod. Zrníkovej, nar.
10.04.1951, rod. č. 5154108/117, bytom Ema Bohúňa 2059/4, Ružomberok v cene 1,00
EUR/m2. Žiadateľka je už na LV č. 2402 v k. ú. Stankovany vedená ako podielový
spoluvlastník v spoluvlastníckom podiele ¼.
OZ obce Stankovany o d p o r ú č a starostovi obce alebo poverenému zamestnancovi obce
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj ¾-ín pozemkov: reg. C-KN parcelné číslo
60 z výmery 73 m2, z toho ¾ predstavuje 54,75 m2, parcelné číslo C-KN 61 zastavané plochy
z výmery 49 m2, z toho ¾ predstavuje 36,75 m2, parcelné číslo C-KN 62 z výmery 113 m2,
z toho ¾ predstavuje 84,75 m2 – evidovaných na LV č. 2402 podľa § 9 a ods. 8 písm. b) zák.
č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov vysporiadanie pozemkov pod stavbou

a priľahlých pozemkov vo vlastníctve Márie Donovalovej, rod. Zrníkovej, nar. 10.04.1951,
rod. č. 5154108/117, bytom Ema Bohúňa 2059/4, Ružomberok v cene 1,00 EUR/m2.
OZ obce Stankovany u k l a d á poverenému pracovníkovi obce zverejniť kúpnu zmluvu na
odpredaj pozemkov na webovej stránke obce po podpise zmluvy medzi kupujúcim
a odpredávajúcim.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:
Zdržali sa:

9
8
8
Joachim Fúra, Ján Lacko, Mgr. Peter
Lacko, Ľudmila
Malchová, Milan
Matejík, Michal Straka, Ing. Peter Tomáň,
JUDr. Vladimír Urban
0
0

K./ Žiadosť Obce Stankovany o vydanie nového rozhodnutia na vypúšťanie a opravu
vodnej nádrže – jazierka Prírodnej pamiatky Rojkovská travertínová kopa v k. ú.
Stankovany, adresovaná Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné
prostredie
Starosta obce a poslanec OZ Michal Straka informovali o zahájení vypúšťania a opravy
jazierka Prírodnej pamiatky Rojkovská travertínová kopa v k. ú. Stankovany a komplikáciách,
ktoré pri týchto prácach nastali. Na tomto základe obec adresovala žiadosť o vydania nového
rozhodnutia na vypúšťanie a opravu tejto vodnej nádrže. Starosta obce informoval o potrebe
finančných nákladov na zabezpečenie reziva, režijného materiálu, prác a dopravu vo výške do
2500,- EUR na realizáciu tejto opravy.
Starosta ďalej informoval, že spoločnosť Obecné lesy spol. s.r.o. dá na novú výdrevu 25
kubíkov ihličnatého dreva, obec bude hradiť len náklady za ťažbu a porez tohto dreva.
Uznesenie č.: 20/2016/01
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e informáciu o zahájení prác na vypúšťaní
a oprave jazierka Prírodnej pamiatky Rojkovská travertínová kopa.
OZ obce Stankovany s ú h l a s í s financovaním nákladov na zabezpečenie reziva, režijného
materiálu, prác a dopravu na realizáciu opravy jazierka Prírodná travertínová kopa do výšky
2500,- EUR z rozpočtu obce.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

9
8
8
Joachim Fúra, Ján Lacko, Mgr. Peter
Lacko, Ľudmila
Malchová, Milan

Proti:
Zdržali sa:

Matejík, Michal Straka, Ing. Peter Tomáň,
JUDr. Vladimír Urban
0
0

11. Diskusia
Starosta obce otvoril diskusiu k prejednávaným bodom programu. V úvode diskusie sa
vyjadril k zápisu Komisie pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie a upozornil
Obecné zastupiteľstvo, že uvažovať s vybudovaním parkoviska za kostolom nie je možné,
nakoľko sa jedná o súkromný pozemok. Ďalej pripomenul, že zmluva medzi
Lyžiarskoturistickým klubom Stankovany-Rojkov a Obcou Kraľovany je už od roku 2013
neplatná. Záujemca o prevádzkovanie tohto vleku musí jednať so súkromnými vlastníkmi
pozemkov. Starosta ďalej informoval, že obec v minulých rokoch poskytla financie na režijný
materiál, školenie vlekárov, revízne správy a príspevok na zakúpenie oceľového lana na tento
vlek. Pozemkové spoločenstvo Urbár Stankovany financovalo náklady na el. prípojku a obec
dala bezplatne LTK Stankovany-Rojkov krovinorez, ktorý zakúpili Obecné lesy Stankovany,
s.r.o.
Ing. Peter Tomáň informoval, že je záujem o odkúpenie tohto vleku.
JUDr. Vladimír Urban pripomenul, že spomínaná zmluva medzi LTK Stankovany-Rojkov
a obcou Kraľovany riešila len rozdelenie zisku, nie rozdelenie majetku, preto veci
nadobudnuté z prostriedkov obce, sú naďalej majetkom obce Stankovany. Hosť Ing. Peter
Straka informoval o histórii vzniku Lyžiarskoturistického klubu Rojkov. Informoval, že bude
žiadať pána Kachúta o zvolanie členskej schôdze.
JUDr. Vladimír Urban informoval o žiadostiach na vydanie povolení na umiestnenie
turistických značiek na turistické chodníky na Šíp a do Federova. Požiadal obec o súhlas o ich
umiestnenie. Zároveň starostovi odovzdal žiadosti a mapové podklady pre umiestnenie týchto
značiek.
Poslanec Milan Matejík informoval, že je potrebné zakúpiť do KACR ozvučenie, finančne by
sa jednalo o náklady vo výške cca 500 až 600 eur. Starosta obce prisľúbil, že ozvučenie do
KACR zabezpečí.
Poslanec Mgr. Peter Lacko sa opýtal na možnosť prenajatia objektu bývalej materskej školy v
Stankovanoch pre Poľovnícke združenie Stankovany. Starosta odpovedal, že tento prenájom
by uvítal. Obec si ponechá pre svoje potreby zadnú časť materskej školy pre potreby
skladovania majetku obce, podobne aj hospodársku časť.
Ing. Mária Straková hlavná kontrolórka obce uviedla, že budova sa dá využívať. Časť budovy
sa už využíva na uskladnenie materiálu pre aktivačných pracovníkov. Polovica budovy by sa
po vzájomnej dohode s obcou dala využiť, treba však inštalovať nové okapové rúry,
zrekonštruovať soc. zariadenia a urobiť v budove poriadok. Bolo by vhodné, keby sa niekto
ujal, staral sa o to a tak by tento majetok obce niekto ochránil.
Starosta uviedol, že sa opravila strecha, lebo zatekala v mieste, kde sa zbúral komín. Prisľúbil,
že zabezpečí aj opravu okapových rúr. Je však potrebné opraviť aj zatekajúcu strechu na

hasičskej zbrojnici v Rojkove. Ďalej uviedol, že je ochotný s Poľovným združením
Stankovany uzavrieť nájomnú zmluvu.
JUDr. Vladimír Urban informoval, že ho oslovil občan František Zrník, či by sa nedala
vyhlásiť verejná zbierka na kúpu plastových okien do Základnej školy s MŠ.
Uznesenie č.: 21/2016/01
OZ obce Stankovanyneo d p o r ú č a starostovi vyhlásiť verejnú zbierku na zakúpenie
plastových okien pre Základnú školu s materskou školou v Stankovany
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
8
Za:
2 JUDr. V. Urban a Ľudmila Malchová
Proti:
2 Joachim Fúra a Milan Matejík
Zdržali sa:
4 Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Michal
Straka, Ing. Peter Tomáň,
Ďalej v diskusii odznelo: JUDr. Vladimír Urban sa opýtal, sa či FK SOKOL Stankovany si
môže zobrať dve zasklené nástenky pred kostolom V tejto nástenke by sa umiestnila mapka
s vyznačením možných parkovacích miest pre turistov.
Ďalej sa opýtal, či poverený člen výboru môže ísť vybrať kosačku na kosenie ihriska
a doniesť na obecný úrad cenové ponuky.
Starosta informoval, aby to členovia FK Sokol čím skôr vybrali vhodnú kosačku, kým sú
zľavy, obec má dokonca zľavovú kartu na Mountfield.
Ďalej JUDr. Vladimír Urban informoval, že sa pripravuje založenie Turistického klubu Šíp
Stankovany a Rojkov, ktorý bude združovať záujemcov o turistiku.
Predložil starostovi návrh zmluvy PS Urbár Stankovany, ktoré pripravilo návrh Darovacej
zmluvy na pergolu pri ihrisku (potreba výmeny strešnej krytiny).
Ing. Peter Tomáň informoval o možnosti vyhotovenia informačných tabúľ k histórii
a turistickým trasám v obci (potreba vyhodnotiť cenovú ponuku predmetných tabúl )
Ing. Mária Straková požiadal o informáciu o možnosti nosenia obedov pre chorých
a imobilných občanov obce). Starosta informoval o tom, že takúto službu obec v súčasnosti
nevybavuje. Zároveň preverí možnosť využiť aktivačných pracovníkov na túto možnosť.
Starosta informoval, že každý takýto odkázaný občan si väčšinou nosenie obedov zabezpečí
buď prostredníctvom susedov, alebo najbližších príbuzných. Momentálne medzi aktivačnými
pracovníkmi nie sú takíto, ktorí by to robili, v budúcnosti však nevylučuje aj možnosť
poskytovania takejto služby a vyčlenenie aktivačných pracovníkov na takéto služby.
Ing. Peter Straka navrhol zbúrať drevenicu po A. Tulinskom, ktorý zomrel a ktorá je vo
veľmi zlom stave.
Starosta k tomu uviedol, že tento problém sa môže riešiť až po ukončení dedičského konania.
Ing. Peter Straka navrhol zriadiť Radu seniorov na základe odporučenia ZO JDS Stankovany.
Ďalej informoval o plánovanom zájazde do sídla EÚ - Štrasburg s odchodom 05.07.2016.
Ing. Peter Tomáň sa opýtal, ako pokračuje vysporiadanie pozemkov pod výstavu obecnej
bytovku pred obcou. Starosta uviedol, že v minulom roku sa vysporiadalo cca 40 vlastníkov.
V súčasnom období sa pripravujú kúpnopredajné zmluvy so 49 predávajúcimi.

Uznesenie č.: 22/2016/01
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:
Zdržali sa:

obsah diskusných príspevkov.
9
8
8
Joachim Fúra, Ján Lacko, Mgr. Peter
Lacko, Ľudmila
Malchová, Milan
Matejík, Michal Straka, Ing. Peter Tomáň,
JUDr. Vladimír Urban
0
0

12. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť, aktívny prístup a trpezlivosť.
Následne zasadnutie o 21:30 hod. ukončil.
V Stankovanoch, dňa 25. februára 2016

Rudolf Baleja
starosta obce

Zapísal: JUDr. Vladimír Urban
Overovatelia: Milan Matejík a Ľudmila Malchová
............
Prílohy:

....................................

Prezenčná listina
Pozvánka
Zoznam pozvaných
NFK 01-2016 – kontrola plnení uznesení obecného zastupiteľstva
NFK 13-2015 – školská jedáleň
Kontrolná činnosť za II. polrok 2015
Obecné lesy Stankovany, s.r.o. – analýza
Preventívna protipožiarna skupina

