ZÁPISNICA A UZNESENIE
zo šiesteho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce
Stankovany
konaného dňa 13. decembra 2012
Prítomní: viď prezenčná listina
Program zasadania:
1. Otvorenie
2.

A/Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, vyhodnotenie
uznesení OZ
B/ schválenie programu rokovania

3.

Vyhodnotenie uznesení OR a OZ

4. Návrh VZN Obce Stankovany č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálnej odpady a drobné stavebné odpady
5. Návrh programového rozpočtu Obce Stankovany na roky 2013 – 2015
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Programového rozpočtu obce Stankovany
na roky 2013 – 2015
7. Návrh VZN Obce Stankovany č. 4/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na
žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia na rok 2013
8. Návrh Dodatku č. 2/21012 k vnútornému predpisu č. 6/2011 Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom Obce Stankovany
9. Návrh plánu práce OZ v Stankovanoch na I. polrok 2013
10. Diskusia k jednotlivým bodom programu č. 4 až 8
11. Rôzne
12. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Stankovany otvoril o 17.00 hod. a viedol ho
starosta obce p. Rudolf Baleja, ktorý privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že zasadnutie
je zvolané v súlade so zákonom číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Obecné
zastupiteľstvo sa zišlo v počte 7 poslancov, z celkového počtu 9 poslancov, takže
je
uznášania schopné. Ospravedlnený je poslanec p. Ing. Juraj Chyla a p. J. Vojtečeková ktorí
prídu neskôr.
OZ bude nahrávané na diktafón.
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2.

A/ Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice,
schválenie programu OZ, vyhodnotenie uznesení OZ

Za zapisovateľa starosta určil JUDr. Vladimíra Urbana
Starosta obce navrhol za predsedu návrhovej komisie Joachima Fúru, za členov Milana
Matejíka Mgr. Tomáša Hadača.
Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Jána Buliaka a Michala Chomista.
Za schválenie členov návrhovej komisie overovateľov zápisnice a zapisovateľa dal starosta
obce hlasovať.
Uznesenie č.: 081/2012/10
Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany s c h v a ľ u j e :
Za zapisovateľa JUDr. Vladimíra Urbana.
Za predsedu návrhovej komisie Joachima Fúru a za členov návrhovej komisie Milana
Matejíka a Mgr. Tomáša Hadača
Za overovateľov zápisnice: Jána Buliaka a Michala Chomista.
Výsledok hlasovania : Prítomní poslanci: 7
Za 7
Proti 0
Zdržali sa 0
B/ Schválenie programu rokovania.
Starosta predniesol návrh nasledovného programu.
1. Otvorenie
2. A/Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, vyhodnotenie
uznesení OZ
B/ schválenie programu rokovania
3. Vyhodnotenie uznesení OR a OZ.
4. Návrh VZN Obce Stankovany č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálnej odpady a drobné stavebné odpady
5. Návrh VZN Obce Stankovany č. 4/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na
žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia na rok 2013
6. Návrh Dodatku č. 2/21012 k vnútornému predpisu č. 6/2011 Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Stankovany
7. Návrh programového rozpočtu Obce Stankovany na roky 2013 – 2015
8. Správa o výsledku vykonaných kontrol
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na roky 2013 – 2015.
10. Návrh plánu práce OZ v Stankovanoch na I. polrok 2013
11. Návrh rozpočtového opatrenia č. 6/2012
12. Žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku parc. č. 1537/1 v k. ú. Stankovany
13. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku parc. č. 350 v k. ú. Stankovany
14. Diskusia k jednotlivým bodom programu č. 4 až 8
15. Rôzne
16. Záver
O programe rokovania dal starosta obce hlasovať:
Uznesenie č.: 082/2012/10
Obecné zastupiteľstvo Obce Stankovany
s c h v a ľ u j e navrhnutý p r o g r a m rokovania zasadania obecného zastupiteľstva
v predloženom znení.
Výsledok hlasovania : Prítomní poslanci: 7
Za
7
Proti
0
Zdržali sa 0
3. Vyhodnotenie uznesení OZ
Správu o vyhodnotení uznesení OZ prečítala hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Straková.
Správa tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zápisnice.(príloha č.1)
Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e správu o plnení
uznesení OZ.
4. Návrh VZN Obce Stankovany č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Návrh VZN Obce Stankovany č. 3/2012 prečítal starosta obce a prečítal pripomienky občanov
obce k tomuto návrhu.
Ako prvé prečítal pripomienky občanov k tomuto návrhu písomne zaslali občania obce, a to
nasledovne:
- Jozef Lepeta Stankovany – Rojkov – mal pripomienky k poplatkom
za noc
a poplatok z ubytovania, kde podotkol, že ide o dvojité zdanenie.
- Igor Chovanec – mal takisto pripomienky k zdaneniu poplatkov z ubytovania a
poplatku za noc.
- Hosť - Edita Straková – podotkla, že ak obec nemá peniaze, netreba zvyšovať miestne
dane, ale radšej neorganizovať deň detí, Mikuláša a podobne.
- Anonym – pisateľ protestoval proti dani zo psov, ktorá sa zvýšila o 100 %,
z komunálnych odpadov a.p.
- Anonym – pisateľ protestoval proti zvýšeniu daní. Načo bol ten kaštieľ, poslanci načo
ste to schválili?
- Anonym – občianka protestovala proti zvýšeniu miestnych daní.
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správa. Ak dnes nebude schválený predložený rozpočet, obec bude musieť hospodáriť podľa
rozpočtového provizória. Potom odovzdal slovo predsedovi finančnej komisie p. Joachimovi
Fúrovi. Ten uviedol, že minimálne o 13.000 eur budú v budúcom roku nižšie príjmy
z podielových daní. Potom sa slova ujal člen finančnej komisie Ing. Rastislav Málik. Tiež
uviedol, že obec tým, že bude mať od štátu menšie príjmy na podielových daniach, musí tento
výpadok rozpočtu vyplniť zvýšením miestnych daní, lebo inak by obec nemohla plniť ani
svoje základné úlohy, ktoré musí plniť ako verejnú službu. Uviedol, že systém podielových
daní začína byť prežitý, preto aj v budúcnosti sa už nebude možné spoliehať na tento systém.
Obec bude čím ďalej viac ponechaná sama na seba a preto poslanci sú na to, aby zvážili, ako
čo najoptimálnejšie zvýšiť dane a pritom moc nenarušiť rozpočty jednotlivých rodín
obyvateľov v obci.
Potom starosta vyzval poslancov a prítomných hostí z radov občanov do rozpravy k zvýšeniu
daní a navrhovanému VZN. Do rozpravy sa prihlásili:
Milan Matejík – podotkol, že chápe, že sú potrebné škrty vo výdavkoch, ale nesúhlasí s tým,
sa zlikvidoval futbal, šachisti majú tiež nulu a pritom máme majsterku sveta v šachu v obci
a podobne.
JUDr. V. Urban sa opýtal, či je skutočne pravda, že v prípade ubytovateľov sa jedná o dvojité
zdanenie a o aké dane to vlastne ide, lebo pisatelia ich označili názvami, ktoré nepozná. Pani
K. Králiková uviedla, že ide o daň z nehnuteľností a daň z ubytovania, a sú to dve úplne
odlišné dane a nejedná sa o dvojité zdanenie tej istej veci. P. Chovanec a p. Lepeta uviedli
nesprávne označenie týchto daní.
Starosta k diskusnému príspevku p. Matejíka uviedol, že zamestnanci idú už druhý rok len na
základné platy bez odmien. Tiež uviedol, že nemôžeme úplne prestať svietiť, navrhol, ale aby
križovatky zostali osvetlené.
Ďalej sa slova ujala p. Králiková, uviedla, že dane sa zvyšujú len o to, čo nám štát zobral na
podielových daniach. Výpadok však bude väčší, lebo čo sa týka podielových daní,
nedostaneme ani to, čo bolo rozpočtované. Predpokladá sa, že v treťom štvrťroku bude nutné
znova rokovať o zmene rozpočtu obce. Ďalej uviedla, že sa znížil aj príspevok na chod
materskej školy, ktorý sa musel zohľadniť aj v návrhu rozpočtu.
Pani Králiková ďalej uviedla, že od 1.1.2013 musí obec podľa nového zákona financovať
ešte aj centrá voľného času, to znamená prispievať na krúžky, ktoré deti navštevujú. Na plecia
obcí sa kladú nové a nové povinnosti, ktoré ich značne zaťažujú a nik sa nepýta, kde na to
obce majú zobrať peniaze. Obci chýba 1.500 € na financovanie týchto aktivít. Štát preniesol
túto povinnosť na obce a obec ak nezvýši dane, alebo svoje príjmy a nezníži výdavky tak ich
nie je schopná zabezpečiť.
Potom dal starosta slovo občanom.
Do diskusie sa prihlásila p. Edita Straková, ktorá uviedla, že keď dajú sponzori nejaký
finančný dar obci, aby sa použil na úhrady nákladov obce a nie na rôzne oslavy, ako Deň detí,
Mikuláša a podobne.
Ďalej sa slova ujal Ing. Peter Straka, ktorý uviedol, že ide o prechodné obdobie, kde i v štáte
dochádza k výpadku verejných financií. Podotkol, že napriek ťažkej finančnej situácii sa
zvyšuje štandard života v obci tým, že je postavený nový kultúrny dom, je opravená cesta,
buduje sa kanalizácia. Podotkol tiež, že mnohí občania využívajú verejné priestranstvá v obci,
bez toho aby platili poplatky za prenájom verejných priestranstiev. Zmienil sa aj o šachovom
krúžku, kde uviedol že bude jedna z ciest na zlepšenie fin. situácie aj zvýšenie členského.
Uviedol, že predpokladá, že o tri roky začne výstavba diaľnice a do obce by mohli prísť
nejaké peniaze a dane by sa v budúcnosti mohli znížiť.
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Ďalej sa do diskusie prihlásil p. Jozef Kachút, aby sa peniaze získali od obecných lesov a od
urbáru. Ďalej navrhol zrušiť základnú školu pre 48 detí sa ju neoplatí držať. Navrhol tiež
odpredať budovy, ktoré obec nevyužíva. Opýtal sa či dane platia aj sociálne prípady.
P. Králiková uviedla, že väčšina si platí.
Ďalej uviedol, že je potrebné vybaviť autobus, aby bral deti do školy v Ľubochni.
Starosta uviedol, že obecné lesy prispeli sumou 144 000,-€ za posledné dva roky na
financovanie stavby kultúrnemu domu. Urbárnici poskytli 50.000,-€ ako pôžičku na
financovanie výstavby kultúrneho domu. Ďalej uviedol, že nikdy nenavrhne zrušiť základnú
školu, pokiaľ vôľa OZ, alebo občanov obce nebude iná. Ďalej odmietol, že s odpredajom
budov, ktoré obec nepoužíva sa ráta v nasledujúcom roku a obec predpokladá príjem z predaja
cca 54.000,-€.
Starosta obce dal o Návrhu VZN Obce Stankovany č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálnej odpady a drobné stavebné odpady hlasovať.
Uznesenie č.: 083/2012/10
Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany
n e s c h v á l i l o návrh VZN č. 3/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku a berie na vedomie diskusné príspevky.
Výsledok hlasovania : Prítomní poslanci: 9
Za:
2 (Joachim Fúra,JUDr. Vladimír Urban)
Proti:
7 (Ján Buliak, Mgr. Tomáš Hadač, Pavol Lucký, Michal
Chomist, Jana Vojtečeková, Milan Matejík, Ing. Juraj Chyla, ).
Zdržali sa: 0
Starosta potom uviedol, že vzhľadom k tomu, že VZN č. 3/2012 nebolo schválené tak ako
bolo predložené a žiadny poslanec nenavrhol zmeny vo výdavkových položkách, obec bude
musieť hospodáriť podľa rozpočtového provizória. Vyslovil poľutovanie nad danou situáciou
a uviedol, že nemá význam dnes ďalej rokovať.
Diskusia
Ďalej JUDr. V. Urban prítomným zvýšeným hlasom vysvetľoval, že nie je možné neschváliť
dnes uvedené VZN a s úsmevom odísť domov a tešiť sa z toho, ako nás budú občania chváliť
za to, že sme dnes nezvýšili dane. Je to len čistý populizmus, ktorý obci spôsobí oveľa viac
škody ako úžitku, treba si uvedomiť, že tým obec vystavíme nebezpečenstvu, že sa naším
pričinením ocitne v nútenej správe a nútený správca menovaný ministerstvom financií bude
rozhodovať o hospodárení obce aj niekoľko mesiacov, možno aj rokov. Potom precitnú aj
občania a nám to zrátajú. Vie si napríklad niekto z prítomných predstaviť, že nebude pol roka
svietiť verejné osvetlenie a obec nebude pol roka vyvážať komunálny odpad, ako
v Kysuckom Lieskovci, kde sa stal podobný prípad? Jednoducho tak rozhodol nútený správca
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na jej príjmy a pohľadávky, by to bolo ešte aj dlhšie ako pol roka a keď si predstavíme, že
budeme musieť vyplácať mzdu aj nútenému správcovi, tak je vrcholne nezodpovedné chovať
sa čisto populisticky a nedokázať z času na čas čeliť aj kritike občanov za nepopulárne
opatrenia a tak s plnou vážnosťou zobrať na seba zodpovednosť za chod našej obce v ďalšom
období. Treba si uvedomiť, že obec je zaťažená splácaním pôžičky za nový kultúrny stánok
a ako naschvál v tejto ťažkej situácii, dostala od štátu ešte aj nižšiu dotáciu na svoju činnosť,
s ktorou rátala. Ak sa nezvýšia dane, musia sa znížiť výdavkové položky, lebo rozpočet obce
musí byť podľa zákona o rozpočtových pravidlách zostavený ako vyrovnaný. Preto je
nevyhnutné navrhnúť rozpočtové škrty a uvedené VZN dnes stoj čo stoj schváliť. Ak poslanci
nedomyslia následky svojho konania a odídu domov bez toho, aby predložili návrhy na
zmeny výdavkových položiek, ponúkam svoju funkciu a rezignujem na funkciu poslanca,
lebo nechcem byť zodpovedný za to, že aj ja som sa pričinil o to, že obec bude v nútenej
správe. Je našou povinnosťou robiť všetko, aby sme sa v nútenej správe neocitli.
Ako prvý na diskusný príspevok predrečníka zareagoval poslanec Ing. Juraj Chyla a navrhol,
aby bola vyčíslená suma koľko sa ušetrí na verejnom osvetlení, ak skrátime dobu svietenia
o 4 hodiny a na odmenách poslancov a členov komisií. Navrhol odmeny znížiť o 20 %.
Poslanec Michal Chomist uviedol, že súhlasí so znížením odmien poslancov a členov komisií
o 20 %, ale nech sa potom znížia aj platy zamestnancov obce a starostu, lebo ryba smrdí od
hlavy.
Poslanec Milan Matejík sa priklonil k návrhu Ing. Chylu a navrhol, aby sme ušetrili napr. na
verejnom osvetlení, tiež aby sa znížili odmeny poslancov a platy zamestnancov obce.
Starosta zareagoval tým, že on túto situáciu nespôsobil, prečo by mal mať ešte znížený plat
oproti predchodcovi a uviedol, že zamestnanci úradu idú len na základné platy bez osobného
ohodnotenia a odmien, ako to majú v okolitých obciach, preto im nemôže znížiť základy,
ktoré im garantuje zákon o výkone práce vo verejnej službe a na ktoré majú podľa zákona
nárok.
Pani K. Králiková uviedla, že ak jej OZ zníži plat, tak z úradu ihneď odíde, lebo ten plat na to
množstvo práce nie je adekvátny. Pani K. Králiková potom vyčíslila výšku úspor, ak by sa
odmeny poslancov znížili o 20% a skrátila sa doba svietenia verejného osvetlenia o 4 hodiny.
Uviedla, že stále chýba viac ako 2000 €.
JUDr. Vladimír Urban navrhol znížiť odmeny poslancov a členov komisií minimálne o 50 %.
Poslankyňa Janka Vojtečeková navrhla, že ak nebude stačiť zníženie odmien poslancov
a členov komisií ani 50%, aby sa znížili hoci aj na nulu a navrhla prestať vydávať obecné
noviny.
Joachim Fúra súhlasil so znížením odmien a členov komisií na nulu pre rok 2013. Nesúhlasil
s tým, aby sme prestali vydávať Stankovské zvesti.
Pani Králiková uviedla, že po prepočte návrhov poslancov na zníženie výdavkových položiek
rozpočtu, ak by sa odmeny poslancov a členov komisií znížili na 50 %, dalo by sa dosiahnuť,
že by sa dane v obci oproti predchádzajúcemu roku zvýšili nie o 100 % ale len o 75 %.
Po tejto informácii sa poslanci uzhodli na názore, že VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku kde sú uvedené výdavkové položky znížené oproti návrhu možno schváliť. Miestne
dane a poplatky sa tým nezvýšia o 100 %, ale len
o 75 %.
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Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch r u š í dňom 31.12.2012 VZN č. 9/2011 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Výsledok hlasovania : Prítomní poslanci: 9
Za:
9 (Ján Buliak, Mgr. Tomáš Hadač, Pavol Lucký, Joachim
Fúra, Michal Chomist, Jana Vojtečeková, Milan Matejík, Ing. Juraj Chyla, JUDr. Vladimír
Urban).
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Starosta dal hlasovať o prijatí zmeneného návrhu VZN č.3/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady poslancami OZ
Uznesenie č.: 085/2012/10
Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch berie na vedomie diskusné príspevky a s c h v a ľ uje
VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (príloha č. 2).
Výsledok hlasovania : Prítomní poslanci: 9
Za:
9 (Ján Buliak, Mgr. Tomáš Hadač, Pavol Lucký, Joachim
Fúra, Michal Chomist, Jana Vojtečeková, Milan Matejík, Ing. Juraj Chyla, JUDr. Vladimír
Urban).
Proti: 0
Zdržali sa: 0
5. Návrh VZN Obce Stankovany č. 4/2012 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013
Uznesenie č.: 086/2012/10
Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch r u š í dňom 31.12.2012 VZN č. 2/2011 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na
rok 2011 a Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011.
Výsledok hlasovania : Prítomní poslanci: 9 (Ján Buliak, Mgr. Tomáš Hadač,
Joachim Fúra, Michal Chomist, Jana Vojtečeková, Milan Matejík, Ing. Juraj
Vladimír Urban).
Za:
9 (Ján Buliak, Mgr. Tomáš Hadač,
Joachim Fúra, Michal Chomist, Jana Vojtečeková, Milan Matejík, Ing. Juraj
Vladimír Urban).
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Pavol Lucký,
Chyla, JUDr.
Pavol Lucký,
Chyla, JUDr.
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Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch
s c h v a ľ u j e návrh VZN Obce
Stankovany č. 4/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia na rok 2013 (príloha č. 3)
Výsledok hlasovania : Prítomní poslanci: 9 (Ján Buliak, Mgr. Tomáš Hadač, Pavol Lucký,
Joachim Fúra, Michal Chomist, Jana Vojtečeková, Milan Matejík, Ing. Juraj Chyla, JUDr.
Vladimír Urban).
Za:
9 (Ján Buliak, Mgr. Tomáš Hadač, Pavol Lucký, Joachim
Fúra, Michal Chomist, Jana Vojtečeková, Milan Matejík, Ing. Juraj Chyla, JUDr. Vladimír
Urban).
Proti: 0
Zdržali sa: 0
6. Návrh Dodatku č. 2/21012 k vnútornému predpisu č. 6/2011 Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stankovany
Uznesenie č.: 088/2012/10
Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch r u š í dňom 31.12.2012 Dodatok č. 1 k vnútornému
predpisu č. 6/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Stankovany.
Výsledok hlasovania : Prítomní poslanci: 9 (Ján Buliak, Mgr. Tomáš Hadač, Pavol Lucký,
Joachim Fúra, Michal Chomist, Jana Vojtečeková, Milan Matejík, Ing. Juraj Chyla, JUDr.
Vladimír Urban).
Za:
9 (Ján Buliak, Mgr. Tomáš Hadač, Pavol Lucký, Joachim
Fúra, Michal Chomist, Jana Vojtečeková, Milan Matejík, Ing. Juraj Chyla, JUDr. Vladimír
Urban).
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesenie č.: 089/2012/10
Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch
s c h v a ľ u j e Dodatok č. 2 k vnútornému
predpisu č. 6/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Stankovany
(príloha č. 4).
Výsledok hlasovania : Prítomní poslanci: 9
Za: 9 (Ján Buliak, Mgr. Tomáš Hadač, Pavol Lucký, Joachim
Fúra, Michal Chomist, Jana Vojtečeková, Milan Matejík, Ing. Juraj Chyla, JUDr. Vladimír
Urban).
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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7. Správa o výsledku vykonaných kontrol
Správu o výsledku vykonanej kontroly predniesla HK obce Ing. M. Straková .
Obecné zastupiteľstvo Obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e
Správu o výsledku vykonanej kontroly (NFK č.2012/HK/15), (príloha č. 5).
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k programového návrhu rozpočtu obce
na r. 2013 – 2015
Správu predniesla hlavná kontrolórka Ing. Mária Straková.
Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e stanovisko hlavnej
kontrolórky k návrhu programového rozpočtu obce na rok 2013 - 2015. (príloha č. 6).
9. Návrh programového rozpočtu Obce Stankovany na roky 2013 – 2015
Návrh programového rozpočtu obce Stankovany na roky 2013 – 2015 predniesol starosta
obce a zamestnankyňa obce p. Králiková. Poslanci dostali návrh domov, každý emailovou
poštou, aby sa s ním mohli podrobne oboznámiť.
Uznesenie č.090/2012/10
Obecné zastupiteľstvo Obce Stankovany
rozpočtu obce Stankovany na rok 2013.

s c h v a ľ u j e upravený návrh programového

Obecné zastupiteľstvo Obce Stankovany b e r i e n a vedomie upravený návrh programového
rozpočtu na roky 2014 – 2015 (príloha č. 7).
Výsledok hlasovania: prítomní poslanci: 9
Za:
9 (Ján Buliak, Mgr. Tomáš Hadač, Pavol Lucký, Joachim
Fúra, Michal Chomist, Jana Vojtečeková, Milan Matejík, Ing. Juraj Chyla, JUDr. Vladimír
Urban).
Proti: 0
Zdržali sa: 0
10. Návrh plánu práce OZ v Stankovanoch na I. polrok 2013
Návrh plánu práce OZ v Stankovanoch na I. polrok 2013 predniesol starosta obce Rudolf
Baleja. (príloha č. 8)
Uznesenie č. 091/2012/10
Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany s c h v a ľ u j e „Návrh plánu práce OZ
v Stankovanoch na I. polrok 2013“. Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e návrh starostu
nezvolávať v prvom polroku r. 2013 obecnú radu, pri každom dôležitom rozhodnutí bude
zvolávať mimoriadne zasadnutia OZ.
Výsledky hlasovania : Prítomní poslanci: 9
Za
9
Proti
0
Zdržali sa 0

- 1011. Návrh na úpravu Rozpočtu Obce Stankovany na rok 21012 - rozpočtové opatrenie č.
6/2012
Návrh na úpravu Rozpočtu Obce Stankovany predniesla K. Králiková
Uznesenie č.092/2012/10
Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany s c h v a ľ u je návrh na úpravu Rozpočtu Obce
Stankovany na rok 21012 - rozpočtové opatrenie č. 6/2012 (príloha č. 9)
Výsledok hlasovania: prítomní poslanci: 9
Za: 9 (Ján Buliak, Mgr. Tomáš Hadač, Pavol Lucký, Joachim
Fúra, Michal Chomist, Jana Vojtečeková, Milan Matejík, Ing. Juraj Chyla, JUDr. Vladimír
Urban).
Proti: 0
Zdržali sa: 0
12. Žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku parc. č. 1537/1 v k. ú. Stankovany
Obecné zastupiteľstvo Obce Stankovany
I.

k o n š t a t u j e, ž e

zámer previesť pozemok par. KN – C č.1537/1 o výmere 107 m2 trvalý trávny porast,
vedený na liste vlastníctva č. 2411, k. ú. Stankovany z dôvodu hodného osobitného
zreteľa bol podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 27.06.2012 do 12.07.2012.
(O kúpu uvedeného pozemku neprejavil záujem iný kupujúci).

II.

rozhodlo

podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva predať pozemok par. KN – C č. 1537/1 o výmere 107 m2 trvalý trávny
porast, vedený na liste vlastníctva č. 2411, k. ú. Stankovany kupujúcej Mgr. Jane
Brveníkovej, rodenej Strakovej, nar. 20.09.1974, bytom Stankovany č. 227 za dohodnutú
kúpnu cenu 1,00 €/m2, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je dlhodobé
užívanie a obhospodárovanie pozemku už od roku 1957.
Uznesenie č.093/2012/10
Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany s c h v a ľ u je predať pozemok par. KN – C č.
1537/1 o výmere 107 m2 trvalý trávny porast, vedený na liste vlastníctva č. 2411, k. ú.
Stankovany kupujúcej Mgr. Jane Brveníkovej, rodenej Strakovej, nar. 20.09.1974,
bytom Stankovany č. 227 za dohodnutú kúpnu cenu 1,00 €/m2, a to z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorým je dlhodobé užívanie a obhospodárovanie pozemku už od
roku 1957.
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Výsledok hlasovania: prítomní poslanci: 9
Za: 9 (Ján Buliak, Mgr. Tomáš Hadač, Pavol Lucký, Joachim
Fúra, Michal Chomist, Jana Vojtečeková, Milan Matejík, Ing. Juraj Chyla, JUDr. Vladimír
Urban).
Proti: 0
Zdržali sa: 0
13. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku parc. č. 350 v k. ú. Stankovany
Uznesenie č. 094/2012/10
Obecné zastupiteľstvo Obce Stankovany

I.

konštatuje, že

1) obecné zastupiteľstvo Obce Stankovany uznesením č. 055/2012/8 zo dňa 30.augusta
2012 schválilo podľa § 9 ods. 2 písm. a) a c) a § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predať svoj pozemok par. KN
– C č. 350 o výmere 505 m2 zastavené plochy a nádvoria, vedený na liste vlastníctva
č. 768, k. ú. Stankovany priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej
hodnoty pozemku určenej znaleckým posudkom, (cena ponúknutá žiadateľom je 4,00
€/1 m2)
2) Obec Stankovany v zmysle § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejnila zámer predať svoj pozemok par. KN – C č. 350
o výmere 505 m2 zastavené plochy a nádvoria, vedený na liste vlastníctva č. 768, k. ú.
Stankovany priamym predajom na úradnej tabuli obce dňa 31.08.2012 do 17.09.2012
a zároveň zverejnila lehotu na doručovanie cenových ponúk záujemcov,( O kúpu
uvedeného pozemku neprejavil záujem iný kupujúci)
3) že kupujúci Viktor Roštek, nar. 30.09.1986, bytom Stankovany - Rojov č. 463 nie je
fyzickou osobou uvedenou v § 9a ods. 6 písm. a) až g) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorej obec nemôže previesť vlastníctvo
svojho majetku bez obchodnej verejnej súťaže. V dôsledku uvedeného obec môže
previesť svoje vlastníctvo nehnuteľného majetku, ktorý je uvedený v bode 1. tohto
uznesenia na kupujúceho.

II.

schvaľuje

podľa § 9 ods. 2 písm. a) a c) v spojení s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamy predaj pozemku par. KN – C č. 350
o výmere 505 m2 zastavené plochy a nádvoria, vedený na liste vlastníctva č. 768, k. ú.
Stankovany kupujúcemu Viktorovi Roštekovi, nar. 30.09.1986, bytom Stankovany – Rojkov
č. 463 za kúpnu cenu 4,00 €/m2, ktorá bola ponúknutá žiadateľom. Cena určená znaleckým
posudkom č.54/2012 zo dňa .10.11.2012 súdneho znalca Ing. Zuzanou Benčovou je 1030,00 €

- 12 –
Výsledok hlasovania: prítomní poslanci: 9
Za: 9 (Ján Buliak, Mgr. Tomáš Hadač, Pavol Lucký, Joachim
Fúra, Michal Chomist, Jana Vojtečeková, Milan Matejík, Ing. Juraj Chyla, JUDr. Vladimír
Urban).
Proti: 0
Zdržali sa: 0
14. Diskusia k jednotlivým bodom programu
Pozri pri jednotlivých bodoch.
15. Rôzne
a) Starosta informoval o verejnej vyhláške o zmene stavby pred dokončením, ktorú
zaslalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, dotýkala sa zmeny
začatia stavby diaľnice, termín začatia sa presúva na rok 2015.
b) Starosta informoval o výsledkoch rokovania s pracovnou skupinou pre prevádzku
kultúrneho domu. Je potrebné kúpiť nábytok a v prvej etape jej potrebné kúpiť cca 150
stoličiek. Všetky nákupy sa budú uskutočňovať verejnou súťažou a oslovia sa minimálne
traja dodávatelia.
c) Starosta navrhol, aby bola obsadená funkcia prevádzkára KACR. Celková cena práce
100 € mesačne, pracovný úväzok cca 40 hodín mesačne, a to od 10. januára 2013. Kúriť
bude naďalej p. Anton Dubovec.
d) Starosta predniesol návrh zmluvy s obchodnou spoločnosťou Sagi, s.r.o ., Žilina vo
veci vykonávania zberu starého papiera na území Obce Stankovany formou ambulantného
výkupu od občanov.
Uznesenie č.095/2012/10
Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany s c h v a ľ u je návrh návrh zmluvy s obchodnou
spoločnosťou Sagi, s.r.o ., Žilina vo veci vykonávania zberu starého papiera na území Obce
Stankovany formou ambulantného výkupu od občanov
Výsledok hlasovania:
Prítomní poslanci: 9
Za:
9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
e) Obchodná spoločnosť Ekofit s.r.o. Kotešová žiada preplatiť faktúru za realizáciu
obecného parku. Starosta uviedol, že obec nemá na zaplatenie tejto faktúry finančné
prostriedky.
f) Starosta predniesol návrh Dodatku č. 3/2012 k zmluve o nájme lesných porastov –
majetok obce medzi Obcou Stankovany a Obecnými lesmi s.r.o. Stankovany

- 13 Uznesenie č.096/2012/10
Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany s c h v a ľ u je návrh Dodatku č. 3/2012 k zmluve
o nájme lesných porastov – majetok obce medzi Obcou Stankovany a Obecnými lesmi
s.r.o. Stankovany
Výsledok hlasovania:

Prítomní poslanci: 9
Za:
9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

g) Michal Chomist navrhol doplniť Dozornú radu OL spol. s.r.o., pretože p. Ján Kováčik
sa vzdal členstva a navrhol p. Bohuslava Belka.
Uznesenie č.097/2012/10
Obecné zastupiteľstvo Obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e návrh doplniť Dozornú
radu OL spol. s.r.o., o člena p. Bohuslava Belka s následnou legislatívnou úpravou
registrácie.
Výsledok hlasovania: Prítomní poslanci: 9
Za:
9
Proti: 0
Zdržali sa: 0

16. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 21.30 h.
Zapísal:

JUDr. Vladimír Urban

overovatelia:

1. Ján Buliak
2. Michal Chomist
Rudolf Baleja
starosta obce

Prílohy:
Prezenčná listina
Zoznam pozvaných
Pozvánka
Príloha č. 1 - 9

