Rudolf B a l e j a, starosta obce Stankovany
POZVÁNKA
Starosta obce Stankovany podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zvoláva
prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva v Stankovanoch, ktoré sa bude konať
27. februára 2018 /utorok/ o 16:00 hod. v zasadačke OcÚ Stankovany
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
A./ Určenie a schválenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov komisie
B./ Schválenie programu rokovania
3. Vyhodnotenie uznesení OZ – NFK /2018/HK/01
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2017
5. Správa Dozornej rady spoločnosti Obecné lesy Stankovany, s.r.o. za rok 2017
6. Plán hospodárenia spoločnosti Obecné lesy Stankovany, s.r.o. na rok 2018
7. Čerpanie rozpočtu obce Stankovany k 30.09.2017
Čerpanie rozpočtu obce Stankovany k 31.12.2017 a Čerpanie ZŠ s MŠ k 31.12.2017
8. Individuálna účtovná závierka obce Stankovany k 31.12.2017
9. Správy o činnosti komisií za II. polrok 2017
10. Podpora rozvoja športu na rok 2018 – projekt „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a
mantinelmi“
11. Nájomná zmluva na prenájom pozemku na výstavbu multifunkčného ihriska
12. Zabezpečenie doplnkov pre traktor na zimnú údržbu ciest (predný pluh, sypač, rozmetadlo, snehové reťaze)
13. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2018
14. Informácia o 6. Obecnom plese
15. Rôzne
A./ Informácia o zápise GP č. 44523106-86/2017 zo dňa 30.11.2017, pozemky na výstavbu obecných nájomných
bytov a rodinných domov
B./ Informácia o výzve na podporu triedeného zberu
C./ Informácia o projektovej príprave pre vydanie stavebného povolenia na výstavbu ďalšej vetvy kanalizácie od
rodinných domov súp. č. 81 po súp. č. 99 v Stankovanoch
D./ Žiadosti o dotácie z Ministerstva financií SR na akcie:
- „Zateplenie, oprava fasády a výmena okien na budove základnej školy č. s. 330, LV 768“,
- „Oprava vonkajšej fasády budovy obecného úradu Stankovany č. 133“,
- „Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení v budove obecného úradu Stankovany č. 133“,
- „Vybudovanie prístupového chodníka, dlažby a oporného múru v areáli miestneho cintorína v obci Stankovany“
E./ Žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy o nebytových priestoroch v budove bývalej škôlky v Rojkove 459, 034 92
Stankovany
F./ Darovacia zmluva č. p. ZBH7-77-019/2017 zo dňa 04.12.2017 o pridelení prebytočného majetku - PRAGA
PV3S POKA
G./ Informácia o pridelení dotácie – „Prípravná a projektová dokumentácia stavby Nadstavba, prístavba a stavebné
úpravy Hasičskej zbrojnice Stankovany – Rojkov 425“ a o výsledku jednania so SPF Liptovský Mikuláš vo veci
zámeny pozemku pod túto stavbu
16. Diskusia
17. Záver

Rudolf B a l e j a
starosta obce, v. r.
Žiadame predsedov Komisie na ochranu verejného poriadku, životného prostredia, poľnohospodárstva,
lesného a vodného hospodárstva a Komisie pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie, aby predložili
materiály k bodu č. 9
Materiály k jednotlivým bodom programu budú doručené mailom.

Materiály zaslané mailom:
1. Záznam z kontroly plnenia uznesení – NFK 2018/HK/01
2. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2017
3. Čerpanie rozpočtu obce Stankovany k 30.09.2017
4. Čerpanie rozpočtu obce Stankovany k 31.12.2017 a Čerpanie ZŠ s MŠ k 31.12.2017
5. Individuálna účtovná závierka obce Stankovany k 31.12.2017
6. Rozpočtové náklady k projektu „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi“

Zápisnica a Uznesenia
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stankovany
konaného dňa 27. februára 2018
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
A./ Určenie a schválenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov komisie
B./ Schválenie programu rokovania
3. Vyhodnotenie uznesení OZ – NFK /2018/HK/01
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2017
5. Správa Dozornej rady spoločnosti Obecné lesy Stankovany, s.r.o. za rok 2017
6. Plán hospodárenia spoločnosti Obecné lesy Stankovany, s.r.o. na rok 2018
7. Čerpanie rozpočtu obce Stankovany k 30.09.2017
Čerpanie rozpočtu obce Stankovany k 31.12.2017 a Čerpanie ZŠ s MŠ k 31.12.2017
8. Individuálna účtovná závierka obce Stankovany k 31.12.2017
9. Správy o činnosti komisií za II. polrok 2017
10. Podpora rozvoja športu na rok 2018 – projekt „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a
mantinelmi“
11. Nájomná zmluva na prenájom pozemku na výstavbu multifunkčného ihriska
12. Zabezpečenie doplnkov pre traktor na zimnú údržbu ciest (predný pluh, sypač, rozmetadlo, snehové reťaze)
13. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2018
14. Informácia o 6. Obecnom plese
15. Rôzne
A./ Informácia o zápise GP č. 44523106-86/2017 zo dňa 30.11.2017, pozemky na výstavbu obecných nájomných
bytov a rodinných domov
B./ Informácia o výzve na podporu triedeného zberu
C./ Informácia o projektovej príprave pre vydanie stavebného povolenia na výstavbu ďalšej vetvy kanalizácie od
rodinných domov súp. č. 81 po súp. č. 99 v Stankovanoch
D./ Žiadosti o dotácie z Ministerstva financií SR na akcie:
- „Zateplenie, oprava fasády a výmena okien na budove základnej školy č. s. 330, LV 768“,
- „Oprava vonkajšej fasády budovy obecného úradu Stankovany č. 133“,
- „Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení v budove obecného úradu Stankovany č. 133“,
- „Vybudovanie prístupového chodníka, dlažby a oporného múru v areáli miestneho cintorína v obci Stankovany“
E./ Žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy o nebytových priestoroch v budove bývalej škôlky v Rojkove 459, 034 92
Stankovany
F./ Darovacia zmluva č. p. ZBH7-77-019/2017 zo dňa 04.12.2017 o pridelení prebytočného majetku - PRAGA
PV3S POKA
G./ Informácia o pridelení dotácie – „Prípravná a projektová dokumentácia stavby Nadstavba, prístavba a stavebné
úpravy Hasičskej zbrojnice Stankovany – Rojkov 425“ a o výsledku jednania so SPF Liptovský Mikuláš vo veci
zámeny pozemku pod túto stavbu
16. Diskusia
17. Záver

Priebeh zasadania:
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Stankovany otvoril o 16:00 hod. a viedol starosta obce Rudolf
Baleja, ktorý privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že zasadnutie je zvolané v súlade so zákonom č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 5 poslancov z celkového počtu 9
poslancov, takže OZ je uznášaniaschopné. Ospravedlnil poslancov Mgr. Petra Lacku, Jána Lacku a JUDr.
Vladimíra Urbana z dôvodu pracovných povinností a poslanca Milana Matejíka z dôvodu
práceneschopnosti.
2. A./ Určenie a schválenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
Starosta určil za zapisovateľa Mgr. Ivana Zrníka. Za predsedu návrhovej komisie odporučil zvoliť
poslankyňu Ľudmilu Malchovú a za členov Ing. Petra Tomáňa a Joachima Fúru, za overovateľov zápisnice
poslancov Jána Chomista a Michala Straku.
Uznesenie č.: 01/2018/01
OZ obce Stankovany s c h v a ľ u j e
za zapisovateľa Mgr. Ivana Zrníka, za predsedkyňu
návrhovej komisie Ľudmilu Malchovú a za členov Ing. Petra Tomáňa a Joachima Fúru, a za overovateľov
zápisnice poslancov Jána Chomista a Michala Straku.

Výsledok hlasovania:

Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:

9
5
5
Michal Straka, Joachim Fúra, Ľudmila Malchová,
Ing. Peter Tomáň, Ján Chomist
0

2. B./ Schválenie programu rokovania
Starosta predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.
Uznesenie č.: 02/2018/01
OZ obce Stankovany s c h v a ľ u j e program rokovania obecného zastupiteľstva v predloženom znení.
Výsledok hlasovania:

Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:

9
5
5
Michal Straka, Joachim Fúra, Ľudmila Malchová,
Ing. Peter Tomáň, Ján Chomist
0

3. Vyhodnotenie uznesení OZ
Vyhodnotenie uznesení /NFK/2018/01/ predniesla hl. kontrolórka obce Ing. Mária Straková. – príloha č.1
Uznesenie č.: 03/2018/01
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e vyhodnotenie uznesení OZ
Výsledok hlasovania:

Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:

9
5
5
Michal Straka, Joachim Fúra, Ľudmila Malchová,
Ing. Peter Tomáň, Ján Chomist
0

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2017
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2017 predniesla hl. kontrolórka obce Ing.
Mária Straková. – príloha č. 2
Uznesenie č.: 04/2018/01
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za
II. polrok 2017.
Výsledok hlasovania:

Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:

9
5
5
Michal Straka, Joachim Fúra, Ľudmila Malchová,
Ing. Peter Tomáň, Ján Chomist
0

5. Správa Dozornej rady spoločnosti Obecné lesy Stankovany, s.r.o. za rok 2017
Správu Dozornej rady spoločnosti Obecné lesy Stankovany, s.r.o. za rok 2017 predniesol Milan Straka,
predseda Dozornej rady. – príloha č. 3
Uznesenie č.: 05/2018/01

OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e Správu Dozornej rady spoločnosti Obecné lesy
Stankovany, s.r.o. za rok 2017.

Výsledok hlasovania:

Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:

9
5
5
Michal Straka, Joachim Fúra, Ľudmila Malchová,
Ing. Peter Tomáň, Ján Chomist
0

6. Plán hospodárenia spoločnosti Obecné lesy Stankovany, s.r.o. na rok 2018
Plán hospodárenia spoločnosti Obecné lesy Stankovany, s.r.o. na rok 2018 predniesol konateľ spoločnosti
Ladislav Lovás. Doplnil ho Ing. Pavol Chyla, odborný lesný hospodár. – príloha č. 4
Uznesenie č.: 06/2018/01

OZ obce Stankovany s ch v a ľ u j e
s.r.o. na rok 2018.

Plán hospodárenia spoločnosti Obecné lesy Stankovany,

OZ obce Stankovany s ú h l a s í s namontovaním štiepačky dreva na kolesový traktor, ktorý je v
nájme spoločnosti Obecné lesy Stankovany s.r.o., v zmysle Zmluvy o nájme hnuteľného majetku
obce.
OZ obce Stankovany p o v e r u j e konateľa spoločnosti Obecné lesy Stankovany, s.r.o.
Ladislava Lovása a OLH Ing. Pavla Chylu prípravou konania Valného zhromaždenia, na ktorom
bude prerokovaný nákup GPS, prípadne inej techniky a vybavenia pre potreby spoločnosti Obecné
lesy Stankovany, s.r.o.
Výsledok hlasovania:

Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:

9
5
5
Michal Straka, Joachim Fúra, Ľudmila Malchová,
Ing. Peter Tomáň, Ján Chomist
0

7. Čerpanie rozpočtu obce Stankovany k 30.09.2017
Čerpanie rozpočtu obce Stankovany k 31.12.2017 a Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ k 31.12.2017
Správy o čerpaní rozpočtu obce Stankovany k 30.09.2017, k 31.12.2017 a čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ
k 31.12.2017 predniesla účtovníčka obce Katarína Králiková. – príloha č. 5
Ing. Peter Tomáň sa opýtal, prečo Obecné lesy Stankovany, s.r.o. nie sú platcami DPH. Do diskusie sa
zapájali všetci poslanci, Katarína Králiková priebežne odpovedala. Poslanec OZ a predseda finančnej
komisie Joachim Fúra navrhol voľné finančné prostriedky poskytnúť podľa potrieb ZŠ s MŠ Stankovany.
Poslankyňa Ľudmila Malchová predniesla požiadavku na prehľadnejšie čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ
Stankovany.
Uznesenie č.: 07/2018/01

OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e Správy o Čerpaní rozpočtu obce Stankovany k
31.12.2017.
Výsledok hlasovania:

Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:

9
5
5
Michal Straka, Joachim Fúra, Ľudmila Malchová,
Ing. Peter Tomáň, Ján Chomist
0

8. Individuálna účtovná závierka obce Stankovany k 31.12.2017
Správu o Individuálnej účtovnej závierke obce Stankovany k 31.12.2017 predniesla účtovníčka obce
Katarína Králiková. – príloha č. 6

Uznesenie č.: 08/2018/01

OZ obce Stankovany b e r i e
Stankovany k 31.12.2017.
Výsledok hlasovania:

na vedomie Správu o Individuálnej účtovnej závierke obce

Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:

9
5
5
Michal Straka, Joachim Fúra, Ľudmila Malchová,
Ing. Peter Tomáň, Ján Chomist
0

9. Správy o činnosti komisií za II. polrok 2017
Vyhodnotenie činnosti komisií pri OZ za II. polrok 2017 dodatočne predniesli predsedovia Komisie pre

projekty, eurofondy a strategické plánovanie a Komisie na ochranu verejného poriadku, životného
prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, nakoľko na poslednom zasadnutí
OZ neboli predsedovia týchto komisií prítomní. Správy tvoria prílohu agendy komisií.
Uznesenie č.:

09/2018/01

OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e vyhodnotenie činnosti komisií za II. polrok
2017:
- Komisia pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie
- Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného
a vodného hospodárstva
Výsledok hlasovania:

Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:

9
5
5
Michal Straka, Joachim Fúra, Ľudmila Malchová,
Ing. Peter Tomáň, Ján Chomist
0

10. Podpora rozvoja športu na rok 2018 – projekt „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým
trávnikom a mantinelmi“
Starosta obce informoval, že na základe výzvy Úradu vlády SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018 sme pripravili na zaslanie žiadosť na podprogram
Výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi.
Súčasťou žiadosti je vypracovaná projektová dokumentácia, geometrický plán, nájomná zmluva na
pozemok, doklady o vlastníctve pozemku obce, žiadosť o vydanie stavebného povolenia, ktoré je v štádiu
vybavovania, a množstvo ostatných povinných príloh.
Starosta obce podrobne informoval o nákladoch na realizáciu celej stavby, ktoré sú nasledovné:
Súhrnný list stavby – celkový rozpočet
83.871.74 EUR
Štruktúrovaný rozpočet – žiadosť na Úrad vlády SR
80.214,20 EUR
z toho poskytne Úrad vlády SR
40.000,00 EUR
Náklady obce:
Zhotovenie multifunkčného ihriska
40.214,20 EUR
Projektová dokumentácia
1.200,00 EUR
Geometrický plán
234,00 EUR
Verejné obstarávanie
1.200,00 EUR
Náklady obce celkom /vlastné zdroje z rezervného fondu/
42.848,20 EUR
V prípade, že by sme boli v projekte úspešní tak na základe verejnej súťaže a zabezpečením verejného
obstarávania vo vlastnej réžii, odstránením súčasného klziska, osvetlenia svojpomocne, zabezpečením
makadamu (napr. zo železníc) by boli náklady nasledovné:

Projektová dokumentácia
Geometrický plán
Verejné obstarávanie
Vlastné zdroje – spoluúčasť
Výdaje obce spolu
Náklady by boli nižšie

1.200,- EUR
234,- EUR
400,- EUR
30.775,- EUR
32.609,- EUR
- 10.239,20 EUR

Starosta obce konzultoval vypracovanie žiadosti a zaslanie uvedených dokumentov so všetkými poslancami
obecného zastupiteľstva, predsedom finančnej komisie, ktorý informoval členov komisie na zasadnutí
21.02.2018 o finančných nákladoch na pripravovaný projekt a táto odporučila položku na multifunkčné
ihrisko schváliť. Na tomto základe starosta obce odporúča obecnému zastupiteľstvu potrebné materiály
schváliť.
Uznesenie č.: 10/2018/01
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e informácie starostu obce o zabezpečení dokladov
a príprave žiadosti na výstavbu multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v obci
Stankovany a s c h v a ľ u j e poskytnúť na uvedený účel vlastné zdroje v sume 42.848,- € z rezervného
fondu obce.
OZ obce Stankovany s ú h l a s í so zaslaním žiadosti na Úrad vlády SR o poskytnutie dotácie na stavbu
„Multifunkčné ihrisko 33x18 m Stankovany“.
Výsledok hlasovania:

Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:

9
5
5
Michal Straka, Joachim Fúra, Ľudmila Malchová,
Ing. Peter Tomáň, Ján Chomist
0

11. Nájomná zmluva na prenájom pozemku na výstavbu multifunkčného ihriska
Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s návrhom Nájomnej zmluvy medzi nájomcom: Obec
Stankovany, zastúpenou starostom obce Rudolfom Balejom a prenajímateľmi Mariánom Gašperom, bytom
034 92 Stankovany 308 a manž. Luciou Gašperovou, bytom Pri Váhu 23/23, 034 91 Hubová na prenájom
pozemku parcela č. C-KN 303/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 895 m2, ktorého sú vlastníkmi za
účelom jeho užívania na umiestnenie stavby „Multifunkčné ihrisko 33x18 m Stankovany“
Uznesenie č.: 11/2018/01
OZ obce Stankovany p r e r o k o v a l o návrh na vzatie
pozemku parcela reg. C-KN č. 303/2,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 895 m2 v katastrálnom území Stankovany, obec Stankovany
zapísaného na LV č. 1033, ktorý vedie Okresný úrad Ružomberok, odbor katastrálny pre katastrálne územie
Stankovany do bezodplatného prenájmu pre potreby obce.
OZ obce Stankovany s ch v a ľ u j e nájom pozemku pre potreby obce, a to pozemku parcela reg. C-KN
č. 303/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 895 m2 v katastrálnom území Stankovany, obec Stankovany
zapísaného na LV č. 1033 ktorý vedie Okresný úrad Ružomberok, odbor katastrálny pre katastrálne územie
Stankovany, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Mariána Gašpera, rod. Gašper,
Stankovany 308 a manželky Lucie Gašperovej, rod. Pukajovej, Hubová Pri Váhu 23/23 za účelom
výstavby „Multifunkčné ihrisko 33x18 m Stankovany“, na dobu minimálne 11 rokov (slovom jedenásť
rokov) od roku odovzdania multifunkčného ihriska do užívania, ktorá začína plynúť odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy, bezodplatne po celú dobu nájmu.
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e obsah Nájomnej zmluvy medzi nájomcom: Obec
Stankovany, zastúpenou starostom obce Rudolfom Balejom a prenajímateľmi Mariánom Gašperom, bytom
034 92 Stankovany 308 a manž. Luciou Gašperovou, bytom Pri Váhu 23/23, 034 91 Hubová na prenájom
pozemku parcela č. C-KN 303/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 895 m2 podľa Geometrického plánu
č. 44523106-13/2018 zo dňa 14.02.2018 vyhotoveného GEODET-LIPTOV, s.r.o., 034 83 Ivachnová, IČO:

44523106, úradne overeného dňa 16.02.2018 pod č. 97/2018, ktorého sú vlastníkmi za účelom jeho
užívania na umiestnenie stavby „Multifunkčné ihrisko 33x18 m Stankovany“.
OZ obce Stankovany o d p o r ú č a starostovi obce podpísať Nájomnú zmluvu medzi nájomcom: Obec
Stankovany, zastúpenou starostom obce Rudolfom Balejom a prenajímateľmi Mariánom Gašperom, bytom
034 92 Stankovany 308 a manž. Luciou Gašperovou, bytom Pri Váhu 23/23, 034 91 Hubová na prenájom
pozemku parcela č. C-KN 303/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 895 m2 podľa Geometrického plánu
č. 44523106-13/2018 zo dňa 14.02.2018 vyhotoveného GEODET-LIPTOV, s.r.o., 034 83 Ivachnová, IČO:
44523106, úradne overeného dňa 16.02.2018 pod č. 97/2018, ktorého sú vlastníkmi za účelom jeho
užívania na umiestnenie stavby „Multifunkčné ihrisko 33x18 m Stankovany“.
Výsledok hlasovania:

Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:

9
5
5
Michal Straka, Joachim Fúra, Ľudmila Malchová,
Ing. Peter Tomáň, Ján Chomist
0

12. Zabezpečenie doplnkov pre traktor na zimnú údržbu ciest (predný pluh, sypač, rozmetadlo,
snehové reťaze)
Starosta obce informoval poslancov o potrebe zakúpenia príslušenstva ku kolesovému traktoru a to
rozmetadla, snehových reťazí, gumového britu na snehovú radlicu a výstražných majákov. Dôvodom sú
pomerne vysoké náklady na zimný posyp ciest, bezpečnosť pri zimnej údržbe ciest na zľadovatelých
cestách a opotrebovanosť gumového britu. Starosta obce požiadal poslancov, aby schválili nákup
príslušenstva ku kolesovému traktoru vo výške 3.000,00 EUR, ktoré sú v návrhu Rozpočtového opatrenia
č. 1/2018 zapracované.
Uznesenie č.: 012/2018/01
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu obce o potrebe zabezpečenia
doplnkov na zimnú údržbu ciest a s návrhom starostu obce s ú h l a s í.
Výsledok hlasovania:

Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:

9
5
5
Michal Straka, Joachim Fúra, Ľudmila Malchová,
Ing. Peter Tomáň, Ján Chomist
0

13. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2018
Návrh Rozpočtových nákladov k projektu „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a
mantinelmi“ a príslušenstva ku kolesovému traktoru predložil na rokovanie obce starosta obce Rudolf
Baleja. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2018 k predaju pozemkov, k schválenej dotácii na projektovú
dokumentáciu k oprave hasičskej zbrojnice v Rojkove a k úprave rozpočtu ZŠ s MŠ predniesla p.
K.Králiková - príloha č. 7, 8
Uznesenie č.: 013/2018/01
OZ obce Stankovany s ch v a ľ u j e návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2018.
Výsledok hlasovania:

Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:

9
5
5
Michal Straka, Joachim Fúra, Ľudmila Malchová,
Ing. Peter Tomáň, Ján Chomist
0

14. Informácia o 6. Obecnom plese
Informáciu o 6. Obecnom plese obecnému zastupiteľstvu predniesol starosta obce. Konštatoval, že ples bol
veľmi dobre pripravený a hostia vyslovovali s jeho prípravou a s priebehom spokojnosť. Všetci sa tešiai na
ďalší ročník plesu, ktorý sa uskutoční 09.02.2019.
Uznesenie č.: 014/2018/01
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu obce o 6. Obecnom plese.
Výsledok hlasovania:

Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:

9
5
5
Michal Straka, Joachim Fúra, Ľudmila Malchová,
Ing. Peter Tomáň, Ján Chomist
0

15. Rôzne
A./ Informácia o zápise GP č. 44523106-86/2017 zo dňa 30.11.2017, pozemky na výstavbu obecných
nájomných bytov a rodinných domov
Starosta obce informoval o poslednom zápise pozemkov do katastra nehnuteľnosti, ktoré boli schválené na
výstavbu obecných nájomných bytov a rodinných domov. Takmer po 18-tich rokoch sú zapísané do listu
vlastníctva obce a zároveň boli vyplatené financie za ich odpredaj pôvodným vlastníkom. Na podstatnej
časti pozemkov v tejto lokalite je obec jediným vlastníkom, menšiu časť tvoria pozemky, ktorých je obec
spoluvlastníkom a malá časť medzi týmito pozemkami zostala nevysporiadaná, nakoľko ich vlastníci, resp.
dedičia odmietali dlhodobo v tejto veci s obcou komunikovať. Nakoľko sa v posledných rokoch často
komunikuje nevýhodnosť výstavby obecných nájomných bytov (vysoké nájomné), je potrebné zvážiť, akú
plochu z vybavených pozemkov vyčleniť pre výstavbu nájomných bytov a akú pre výstavbu rodinných
domov a z tohoto dôvodu bude potrebné medzi záujemcami urobiť prieskum. K tejto otázke bude zvolané
samostatné rokovanie obecného zastupiteľstva, nakoľko pôvodne plánované na január 2018 sa
neuskutočnilo z toho dôvodu, že overený geometrický plán bol obci doručený z katastra až 14.02.2018.
Starosta obce odporučil v prípade súhlasu vlastníkov pozemkov vypracovať zámenné zmluvy a tým by sa
výmera obecných pozemkov zväčšila, nakoľko medzi obecnými pozemkami sú pozemky, ktoré sú
v spoluvlastníctve obce a súkromných vlastníkov, resp. vo vlastníctve občanov, ktorí odmietli pozemky
odpredať. Taktiež starosta poznamenal, že sa pokúsi jednať o možnosti zníženia ochranného pásma od
železnice, ktorá je v súčasnosti 60 metrov a tým by obec získala väčšiu plochu na stavebné pozemky.
Uznesenie č.: 015/2018/01
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu obce ohľadom zápisu pozemkov na
výstavbu obecných nájomných bytov a rodinných domov.
Výsledok hlasovania:

Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:

9
5
5
Michal Straka, Joachim Fúra, Ľudmila Malchová,
Ing. Peter Tomáň, Ján Chomist
0

B./ Informácia o výzve na podporu triedeného zberu
Starosta obce informoval o obsahu listu zo dňa 17.01.2018 od spoločnosti Premier Consulting EU, s.r.o. vo
veci eurofondov na podporu triedeného zberu a zhodnocovania BRKO. Na tomto základe sa stretli
starostovia obcí Komjatná, Švošov, Hubová, Ľubochňa a Stankovany, aby sa dohodli na podaní spoločnej
žiadosti o príspevok na nákup zberných nádob pre jednotlivé obce nakoľko oprávnení žiadatelia boli aj
združenia obcí. Touto úlohou bol poverený starosta obce Ľubochňa, Ing. Peter Dávidík, ktorý konzultoval
túto výzvu s dvoma oprávnenými agentúrami. Výsledkom týchto jednaní bola skutočnosť, že obce sa
nemôžu uchádzať v tejto výzve o príspevok na zberné nádoby, ale výzva je určená výlučne pre právnické
osoby oprávnené na zvoz, triedenie a likvidáciu odpadu, napr. Technické služby Ružomberok, a.s. Tie
uprednostňujú zber triedeného odpadu do plastových vriec, čo je pre nich ekonomicky výhodnejšie.

Uznesenie č.: 016/2018/01
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu obce o výzve na podporu triedeného
odpadu a o výsledku rokovania s okolitými obcami.
Výsledok hlasovania:

Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:

9
5
5
Michal Straka, Joachim Fúra, Ľudmila Malchová,
Ing. Peter Tomáň, Ján Chomist
0

C./ Informácia o projektovej príprave pre vydanie stavebného povolenia na výstavbu ďalšej vetvy
kanalizácie od rodinných domov súp. č. 81 po súp. č. 99 v Stankovanoch
Starosta obce predniesol informáciu o príprave výstavby ďalšej vetvy kanalizácie v obci, konkrétne od
rodinných domov súp. č. 81 po súp. č. 99. V súčasnom období je spracované meranie celej trasy budúcej
kanalizácie a projektová dokumentácia je rozpracovaná. Starosta obce spolupracuje so zodpovedným
projektantom, ktorého vybrala Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Uznesenie č.: 017/2018/01
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu obce o projektovej príprave pre
vydanie stavebného povolenia na výstavbu ďalšej vetvy kanalizácie od rodinných domov súp. č. 81 po súp.
č. 99 v Stankovanoch
Výsledok hlasovania:

Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:

9
5
5
Michal Straka, Joachim Fúra, Ľudmila Malchová,
Ing. Peter Tomáň, Ján Chomist
0

D./ Žiadosti o dotácie z Ministerstva financií SR na akcie:
-„Zateplenie, oprava fasády a výmena okien na budove základnej školy č. s. 330, LV 768“,
-„Oprava vonkajšej fasády budovy obecného úradu Stankovany č. 133“,
-„Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení v budove obecného úradu Stankovany č. 133“,
-„Vybudovanie prístupového chodníka, dlažby a oporného múru v areáli miestneho cintorína v obci
Stankovany“
Starosta obce predniesol informáciu o podaných žiadostiach o dotácie na Ministerstvo financií SR na akcie:
„Zateplenie, oprava fasády a výmena okien na budove základnej školy č. s. 330, LV 768“, „Oprava
vonkajšej fasády budovy obecného úradu Stankovany č. 133“, „Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych
zariadení v budove obecného úradu Stankovany č. 133“ a „Vybudovanie prístupového chodníka, dlažby a
oporného múru v areáli miestneho cintorína v obci Stankovany“.
Uznesenie č.: 018/2018/01
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu obce o podaných žiadostiach
o dotácie na Ministerstvo financií SR na akcie:
- „Zateplenie, oprava fasády a výmena okien na budove základnej školy č. s. 330, LV 768“,
- „Oprava vonkajšej fasády budovy obecného úradu Stankovany č. 133“,
- „Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení v budove obecného úradu Stankovany č. 133“
- „Vybudovanie prístupového chodníka, dlažby a oporného múru v areáli miestneho cintorína v obci
Stankovany“.
Výsledok hlasovania:

Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:

9
5
5
Michal Straka, Joachim Fúra, Ľudmila Malchová,
Ing. Peter Tomáň, Ján Chomist
0

E. Žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy o nebytových priestoroch v budove bývalej škôlky v Rojkove
459, 034 92 Stankovany
Starosta obce informoval o Žiadosti o zrušenie nájomnej zmluvy o nebytových priestoroch v budove
bývalej škôlky v Rojkove 459, 034 92 Stankovany, ktorú predložil Juraj Matejík, 034 92 Stankovany 376.
Starosta obce pripomenul obecnému zastupiteľstvu, že obec bude postupovať v zmysle uzatvorenej
Nájomnej zmluvy. Obec súhlasila s prenájmom časti objektu bývalej materskej školy v Rojkove aj po
zrušení predajne potravín na pohostinstvo, s čím neboli občania Rojkova spokojní a svoju nespokojnosť
vyslovujú aj v súčasnosti. Dôvodom zrušenia nájomnej zmluvy zo strany nájomníka je nízka kúpna sila
a nerentabilnosť prevádzky potravín a pohostinstva.
Starosta obce vyzval poslanca za miestnu časť Rojkov Michala Straku, aby sa vyjadril, či má Andrea
Majerová, bytom 034 92 Stankovany 440 ešte záujem o prenájom tohto objektu na zriadenie potravín, ktorý
v minulosti prejavila. Michal Straka podal vysvetlenie ku uvedenej skutočnosti, bližšie priblížil poslancom
podmienky prevádzky potravín.
Uznesenie č.: 019/2018/01
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu obce a poslanca Michala Straku o
obsahu Žiadosti o zrušenie nájomnej zmluvy o nebytových priestoroch v budove bývalej škôlky v Rojkove
459, 034 92 Stankovany, ktorú predložil Juraj Matejík, 034 92 Stankovany 376.
OZ obce Stankovany p o v e r u j e zodpovedných pracovníkov obecného úradu zverejniť cestou
miestneho rozhlasu, na webovej stránke obce, v obecných novinách Stankovské zvesti, resp. v regionálnych
novinách oznam o možnosti prenájmu objektu bývalej MŠ v Rojkove na predajňu potravín, resp. inej
obchodnej prevádzky.
Termín: marec 2018
Výsledok hlasovania:

Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:

9
5
5
Michal Straka, Joachim Fúra, Ľudmila Malchová,
Ing. Peter Tomáň, Ján Chomist
0

F./ Darovacia zmluva č. p. ZBH7-77-019/2017 zo dňa 04.12.2017 o pridelení prebytočného majetku PRAGA PV3S POKA
Starosta obce predniesol informáciu o obsahu Darovacej zmluvy č. p. ZBH7-77-019/2017 zo dňa
04.12.2017 o pridelení prebytočného majetku - PRAGA PV3S POKA a poznamenal, že v najbližšom
období očakávame výzvu na prevzatie tohto vozidla, ktoré bude určené pre potreby dobrovoľnej hasičskej
ochrany v obci.
Uznesenie č.: 020/2018/01
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu obce o obsahu Darovacej zmluvy
č. p. ZBH7-77-019/2017 zo dňa 04.12.2017 o pridelení prebytočného majetku - PRAGA PV3S POKA.
Výsledok hlasovania:

Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:

9
5
5
Michal Straka, Joachim Fúra, Ľudmila Malchová,
Ing. Peter Tomáň, Ján Chomist
0

G./ Informácia o pridelení dotácie – „Prípravná a projektová dokumentácia stavby Nadstavba,
prístavba a stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice Stankovany – Rojkov 425“ a o výsledku jednania so
SPF Liptovský Mikuláš vo veci zámeny pozemku pod túto stavbu
Starosta obce informoval o pridelení dotácie od Ministerstva vnútra SR – Prezídium Hasičského a
záchranného zboru vo výške 5063,50 EUR.

Uznesenie č.: 021/2018/01
OZ obce Stankovany
b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu obce o pridelení dotácie od
Ministerstva vnútra SR – Prezídium Hasičského a záchranného zboru vo výške 5063,50 EUR na „Prípravná
a projektová dokumentácia stavby Nadstavba, prístavba a stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice Stankovany
– Rojkov 425“.
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu obce o výsledku jednania so
Slovenským pozemkovým fondom Liptovský Mikuláš vo veci zámeny pozemku pod stavbu hasičskej
zbrojnice v miestnej časti Rojkov.
Výsledok hlasovania:

Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:

9
5
5
Michal Straka, Joachim Fúra, Ľudmila Malchová,
Ing. Peter Tomáň, Ján Chomist
0

16. Diskusia
Starosta obce umožnil diskutovať ku každému bodu programu. V závere rokovania OZ odzneli nasledovné
diskusné príspevky.
- poslanec OZ Ján Chomist sa informoval o termíne obhliadky obce a vo veci zimnej údržby lavice
cez Váh.
- poslanec Ing. Peter Tomáň – diskutoval taktiež o lavici, multifunkčnom ihrisku, navrhol zakúpiť
z rozpočtu obce dataprojektor pre potreby obecného zastupiteľstva, informoval o založení
pašienkového spoločenstva v obci a navrhol zasielať SMS-ky ohľadom zimnej údržby ciest
a odhŕňaní snehu
- poslanec Joachim Fúra – odporučil s prípadným prenajímateľom objektu bývalej MŠ v Rojkove
dojednať nájomné, ktoré platí podľa platných a schválených podmienok
- poslanec Michal Straka – požadoval rekonštrukciu a opravu ciest v Rojkove v časti Kopanie
- Ing. Peter Straka – kladne zhodnotil obecný ples, pochválil vedenie obce a pracovníkov úradu za
jeho organizáciu, vyzval poslancov na účasť a spoluprácu pri organizovaní ďalších obecných
plesov, spomenul výstavbu ďalšej vetvy kanalizácie v obci, odporučil predsedom komisií
zverejňovať v obecných novinách informácie o činnosti komiií, ponúkol pomoc pri zabezpečovaní
multifunkčného ihriska v obci, spomenul problémy v školskej jedálni. V závere sa dotkol
doriešenia nepovolenej skládky odpadu v Porubinách, na čom má veľký podiel vedenie obce
a Komisia na ochranu verejného poriadku a pre životné protredie, ale spomenul i ďalšie vecné
pripomienky.
Uznesenie č.: 022/2018/01
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e obsah diskusných príspevkov.
Výsledok hlasovania:

Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:

9
5
5
Michal Straka, Joachim Fúra, Ľudmila Malchová,
Ing. Peter Tomáň, Ján Chomist
0

17. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť, aktívny prístup a trpezlivosť. Následne zasadnutie
po takmer piatich hodinách rokovania o 20:45 hod. ukončil.
V Stankovanoch, dňa 27.02.2018

Rudolf Baleja
starosta obce

Zapísal: Mgr. Ivan Zrník
Overovatelia:
Ján Chomist

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

Michal Straka

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

Prílohy:

Prezenčná listina
Pozvánka
Zoznam pozvaných
Záznam z kontroly plnenia uznesení – NFK 2018/HK/01
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2017
Správa Dozornej rady spoločnosti Obecné lesy Stankovany, s.r.o. za rok 2017
Plán hospodárenia spoločnosti Obecné lesy Stankovany, s.r.o. na rok 2018
Čerpanie rozpočtu obce Stankovany k 30.09.2017
Čerpanie rozpočtu obce Stankovany k 31.12.2017
Čerpanie ZŠ s MŠ k 31.12.2017
Individuálna účtovná závierka obce Stankovany k 31.12.2017
Návrh Rozpočtových nákladov k projektu „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a
mantinelmi“ a príslušenstvo ku kolesovému traktoru
Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2018

Prezenčná listina
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stankovany
konaného dňa 27. februára 2018

Rudolf Baleja, starosta obce

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

Ing. Mária Straková, hl. kontrolór obce

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

JUDr. Vladimír Urban

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

Mgr. Peter Lacko

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

Ľudmila Malchová

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

Ján Chomist

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

Ján Lacko

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

Ing. Peter Tomáň

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

Michal Straka

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

Milan Matejík

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

Joachim Fúra

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

Katarína Králiková

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

Ing. Slávka Belková

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

Milan Straka

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

Ing. Pavol Chyla

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zoznam pozvaných
na prvé zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stankovany
konaného dňa 27. februára 2018

Rudolf Baleja, starosta obce
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JUDr. Vladimír Urban

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

Mgr. Peter Lacko

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

Ľudmila Malchová

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

Ján Chomist

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

Ján Lacko

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

Ing. Peter Tomáň

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

Michal Straka

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

Milan Matejík

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

Joachim Fúra

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

Katarína Králiková

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

Ing. Slávka Belková

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

Ladislav Lovás

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

Milan Straka

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

Ing. Pavol Chyla

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

