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
piate zasadnutie obecného zastupiteľstva v Stankovanoch, ktoré sa bude konať
29. septembra 2016 /štvrtok/ o 17:00 hod. v zasadačke OcÚ Stankovany
Program:
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 I. polrok 2016
6. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
7. Správy o činnosti komisií za I. polrok 2016
8. Plnenie rozpočtu obce Stankovany k 30.06.2016
9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2016
10. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 8 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného
majetku obce Stankovany
11. Otvorenie vyučovania v novom šk. roku 2016/2017 v ZŠ s MŠ Stankovany
12. Žiadosť Evy Božekovej o odkúpenie pozemku parcelné číslo E-KN 10198/2 výmera 13 m2 –
zastavané plochy a nádvoria
13. Žiadosť Marty Škutovej o odkúpenie pozemku parcelné číslo E-KN 590 výmera 25,08 m2 – orná
pôda
14. Rôzne
A./ Zasielanie oznamov formou SMS správ občanom
B./ Informácia starostu obce o prijatí opatrení na ochranu chodcov na ceste I/18
C./ Zmluva o odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku obce do správy - Technologické
vybavenie pre separovaný zber v obci Stankovany
D./ Odvolanie proti upomienke na zaplatenie nedoplatku za TKO – Ján Lacko
E./ Návrh na udelenie pamätnej plakety obce Mgr. Pavlovi Škutovi za rozvoj športu v obci
Stankovany
F./ Žiadosť o schválenie prevádzky Materskej školy v Stankovanoch a školského klubu detí
pri ZŠ s MŠ v Stankovanoch
15. Stanovenie podmienok voľby hlavného kontrolóra
16. Diskusia
17. Záver

Rudolf B a l e j a
starosta obce, v. r.

Zápisnica a Uznesenia
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stankovany
konaného dňa 29. septembra 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 I. polrok 2016
6. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
7. Správy o činnosti komisií za I. polrok 2016
8. Plnenie rozpočtu obce Stankovany k 30.06.2016
9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2016
10. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 8 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného
majetku obce Stankovany
11. Otvorenie vyučovania v novom šk. roku 2016/2017 v ZŠ s MŠ Stankovany
12. Žiadosť Evy Božekovej o odkúpenie pozemku parcelné číslo E-KN 10198/2 výmera 13 m2 –
zastavané plochy a nádvoria
13. Žiadosť Marty Škutovej o odkúpenie pozemku parcelné číslo E-KN 590 výmera 25,08 m2 – orná
pôda
14. Rôzne
A./ Zasielanie oznamov formou SMS správ občanom
B./ Informácia starostu obce o prijatí opatrení na ochranu chodcov na ceste I/18
C./ Zmluva o odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku obce do správy - Technologické
vybavenie pre separovaný zber v obci Stankovany
D./ Odvolanie proti upomienke na zaplatenie nedoplatku za TKO – Ján Lacko
E./ Návrh na udelenie pamätnej plakety obce Mgr. Pavlovi Škutovi za rozvoj športu v obci
Stankovany
F./ Žiadosť o schválenie prevádzky Materskej školy v Stankovanoch a školského klubu detí
pri ZŠ s MŠ v Stankovanoch
15. Stanovenie podmienok voľby hlavného kontrolóra
16. Diskusia
17. Záver

Priebeh zasadania:
1. Otvorenie

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Stankovany otvoril o 17:00 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. Starosta obce ospravedlnil neúčasť
Ing. Petra Tomáňa, ktorý je na zahraničnej služobnej ceste. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo
v počte 5 poslancov z celkového počtu 9 poslancov, takže OZ je uznášaniaschopné. Poslanec
Ing. P. Tomáň je ospravedlnený z dôvodu zahraničnej služobnej cesty, ďalej starosta obce
ospravedlnil poslancov Joachima Fúru a Milana Matejíka, ktorí mu oznámili, že prídu o niečo
neskôr.
2. A./ Určenie a schválenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
Starosta určil za zapisovateľa JUDr. Vladimíra Urbana, za predsedu návrhovej komisie
Ľudmilu Malchovú a za členov Jána Lacku a Mgr. Petra Lacku, a za overovateľov zápisnice
Michala Straku a dodatočne po príchode bol zvolený za overovateľa Joachim Fúra.
Uznesenie č.: 63/2016/05
OZ obce Stankovany
sc h vaľ uj e
za zapisovateľa JUDr. Vladimíra Urbana, za
predsedu návrhovej komisie Ľudmilu Malchovú a za členov Jána Lacku a Mgr. Petra Lacku,
a za overovateľov zápisnice Michala Straku a Joachima Fúru.

Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:
Zdržali sa:

9
5
5
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Michal Straka, JUDr.
Vladimír Urban
0
0

2. B./ Schválenie programu rokovania
Starosta predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky a bod
č. 14. Rôzne doplnil podľa obsahu prejednávaných materiálov pod označením A./ až F./
Uznesenie č.: 64/2016/05
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
5
5
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Michal Straka, 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.: 65/2016/05
OZ obce Stankovany b e r i e
zastupiteľstva.

n a

ve d om ie

Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:
Zdržali sa:

správu o plnení uznesení obecného

9
5
5
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Michal Straka, JUDr.
Vladimír Urban
0
0

4. Správa o výsledku vykonaných kontrol
Správu o výsledku vykonanej kontroly NFK 2016/HK/06 predniesla hl. kontrolórka obce Ing.
M. Straková – príloha č. 2
Uznesenie č.: 66/2016/05
OZ obce Stankovany b e r i e
NFK 2016/HK/06.

n a ve d om ie

správu o výsledku vykonaných kontrol

Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
5
Za:
5
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Michal Straka, JUDr.
Vladimír Urban
Proti:
0
Zdržali sa:
0
5. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2016
Správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2016 predniesla hl. kontrolórka obce Ing. M. Straková –
príloha č. 3
Uznesenie č.: 67/2016/05
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e Správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2016.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
5
Za:
5
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Michal Straka, JUDr.
Vladimír Urban
Proti:
0
Zdržali sa:
0
6. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 predniesla hl. kontrolórka obce Ing. M. Straková –
príloha č. 4
Uznesenie č.: 68/2016/05
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
5
Za:
5
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Michal Straka, JUDr.
Vladimír Urban
Proti:
0
Zdržali sa:
0
7. Správy o činnosti komisií za I. polrok 2016
Správy o činnosti komisií za I. polrok 2016 predniesli predsedovia komisií pri OZ.
Správu komisie výstavby a územného plánovania prednesie p. Ján Lacko na budúcom zasadnutí OZ.
Správu komisie pre ochranu verejného poriadku predniesol jej predseda p. Michal Straka. Správa tvorí
prílohu tejto zápisnice.
Správu komisie finančnej a správy obecného majetku predniesol jej predseda p. Joachim Fúra, správa
tvorí prílohu tejto zápisnice.
Správu o činnosti mládeže, vzdelávania a športu predniesol jej predseda p. Milan Matejík.
Diskusia:

Ing. Mária Straková uviedla, že pohostinstvo pri železničnej stanici niekedy nerobí dobré meno obci,
bol tam pred časom porozbíjaný nábytok porozhadzovaný po ceste, ktorý porozbíjali vandali,
množstvo ohorkov po zemi a podobne.
K tomuto diskusnému príspevku sa pripojil aj starosta obce a uviedol, že pri Váhu bolo pod brehom
vysypané množstvo cigaretových ohorkov z tohto pohostinstva. Dvakrát tento neporiadok museli
odstraňovať aktivační pracovníci.
Predseda komisie na ochranu verejného poriadku uviedol na margo diskusného príspevku Ing. Márie
Strakovej, že nemá vedomosť o neporiadku pred uvedeným pohostinstvom, preto ich komisia
neriešila.
Hosť pán Ján Karas uviedol, že neporiadok nerobí majiteľka pohostinstva, ale ľudia – zákazníci.
Navrhol, aby obec pridala k pohostinstvu kontajner na odpad.
Starosta mu uviedol, že majiteľka je povinná mať toľko smetných nádob, koľko potrebuje, alebo dávať
odpad do vriec a zabezpečovať znehodnotenie odpadu z prevádzky.

Uznesenie č.: 69/2016/05
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e Správy o činnosti komisií za I. polrok 2016.
OZ obce Stankovany p o v e r u j e predsedu Komisie výstavby, územného plánovania
a dopravy predložiť Správu o činnosti komisie za I. polrok 2016.
Starosta obce poveruje predsedu Komisie výstavby, územného plánovania a dopravy
a poslancov za miestnu časť Rojkov (Milan Matejík a Michal Straka) vykonať obhliadku
miestnej komunikácie – Cesta na Kopanie v miestnej časti Rojkov. Na najbližšom zasadnutí
predložia návrh opodstatnenosti a potreby rekonštrukcie tejto miestnej komunikácie.
Správy o činností komisií tvoria prílohu agendy jednotlivých komisií pri OZ.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
7
Za:
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Michal Straka, JUDr.
Vladimír Urban, Joachim Fúra, Milan
Matejík
Proti:
0
Zdržali sa:
0
8. Plnenie rozpočtu k 30.06.2016
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016 predniesla účtovníčka obce Katarína Králiková – príloha č. 5.
Uznesenie č.: 70/2016/05
OZ obce Stankovany
b e r ie
30.06.2016.

n a

v e d o m i e informáciu o plnení rozpočtu k

Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
7
Za:
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Michal Straka, JUDr.
Vladimír Urban, Joachim Fúra, Milan
Matejík
Proti:
0

Zdržali sa:

0

9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2016
Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2016 predniesla účtovníčka obce Katarína Králiková – príloha č. 6.
Uznesenie č.: 71/2016/05
OZ obce Stankovany s c h v a ľ u j e Rozpočtové opatrenie č. 2/2016.

Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
7
Za:
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Michal Straka, JUDr.
Vladimír Urban, Joachim Fúra,Milan
Matejík
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Diskusia:
Starosta uviedol, že je potrebné vykonať nové ozvučenie miestneho cintorína, lebo ozvučenie
po 28 rokoch vypovedalo službu. Preto je potrebné zmeniť rozpočet obce, aby sa táto
rekonštrukcia stihla vykonať do Pamiatky zosnulých.
10. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 8 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného
a nehnuteľného majetku obce Stankovany
Pracovníčka Obecného úradu Ing. Slávka Belková oboznámila Obecné zastupiteľstvo
o Návrhu Dodatku č. 2 k VZN č. 8/2015 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného
a nehnuteľného majetku obce Stankovany. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 8/2015 bol
zverejnený na úradnej tabuli obce od 08.09.2016 do 23.09.2016 – príloha č. 7.
Uznesenie č.: 72/2016/05
OZ obce Stankovany s c h v a ľ u j e trojpätinovou väčšinou hlasov poslancov Návrh
Dodatku č. 2 k VZN č. 8/2015 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a
nehnuteľného majetku obce Stankovany.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
7
Za:
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Michal Straka, JUDr.
Vladimír Urban, Joachim Fúra, Milan
Matejík
Proti:
0
Zdržali sa:
0
11. Otvorenie vyučovania v novom šk. roku 2016/2017 v ZŠ s MŠ Stankovany
Starosta obce informoval OZ o situácii v škole a o začiatku vyučovania v novom šk. roku
2016/2017 v ZŠ s MŠ Stankovany.
Uznesenie č.: 73/2016/05
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu obce o situácii v škole
a o začiatku šk. roka 2016/2017 v ZŠ s MŠ Stankovany.

OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e obsah diskusných príspevkov k tomuto bodu
programu.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
7
Za:
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Michal Straka, JUDr.
Vladimír Urban, Joachim Fúra, Milan
Matejík
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Diskusia:
Starosta predniesol genézu o odvolaní bývalej riaditeľky školy PaedDr. M. Hockickovej,
ktorá bola odvolaná dňa 24.06.2016. Uviedol, že keď oboznámil PaedDr. M. Hockickovú
o návrhu RŠ o jej odvolaní, koncom pracovnej doby však pani učiteľky Kloptová
a Praženicová kričali, že v pondelok do práce neprídu, čo aj splnili. Bolo však treba ukončiť
školský rok, preto starosta požiadal Mgr. Brukovú, aby pomohla ukončiť školský rok. Do 18.
júna starosta podpisoval a zastupoval riaditeľku, potom poveril zastupovaním riaditeľky pani
Ľudmilu Malchovú. Dňa 08.08.2016 sa uskutočnilo výberové konanie a za novú riaditeľku
bola zvolená Mgr. Daniela Jarošová. Bývalá riaditeľka však dala podnety na Inšpektorát práce
a kontrolovali všetky pracovné zmluvy. Pani Králiková bola vypočúvaná príslušníkmi PZ SR,
že údajne napadla p. učiteľku Praženicovú. Kontrola zo strany Inšpektorátu práce dopadla
dobre.
Škola zatiaľ funguje bezproblémovo. Potom vyzval poslancov, aby sa k tejto veci vyjadrili.
Prihlásila sa učiteľka MŠ Ľudmila Malchová, ktorá uviedla, že v škole maľovali, v ZŠ je 21
žiakov a v MŠ k 15.09.2016 31 žiakov.
Hosť pani Mgr. Bruková sa opýtala na dôvody odvolania bývalej riaditeľky. Starosta jej
uviedol dôvody, napr. petíciu rodičov, porušovanie predpisov o bezpečnosti práce, zlá
atmosféra v škole, pocity strachu zamestnancov, veľká fluktuácia a pod. Dôvody odvolania
riaditeľky školy podobne zhodnotila aj hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Straková.
Pani Ľudmila Malchová uviedla, že za zlú atmosféru v škole sa podpísali hlavne pani
učiteľky Kloptová a Praženicová, ktoré riaditeľka chcela zamestnať ako dôchodkyne na trvalý
pracovný pomer.
12. Žiadosť Evy Božekovej o odkúpenie pozemku parcelné číslo E-KN 10198/2 výmera
13 m2 – zastavané plochy a nádvoria
Starosta obce informoval OZ o obsahu žiadosti Evy Božekovej, trvale bytom 034 92
Stankovany 56, o odkúpenie pozemku parc. č. E-KN 10198/2 výmera 13 m2 – zastavané
plochy a nádvoria. Žiadateľka uvedený pozemok dlhodobo užíva a stará sa oň. Dôvodom pre
navrhované riešenie je vysporiadanie vzťahov k užívaniu pozemkov.
Uznesenie č.: 74/2016/05
OZ obce Stankovany s ch v a ľ u j e zámer odpredaja pozemku E-KN 10198/2 zastavané
plochy a nádvoria výmera 13 m2 priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
pre Evu Božekovú rod. Roštekovú, nar. 24.02.1977, r.č. 775224/9505, trvale bytom 034 92
Stankovany 56 v cene 1,00 EUR/m2.
OZ obce Stankovany p o v e r u j e obecný úrad, aby zverejnil zámer predaja majetku
formou priameho predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce
a internetovej stránke obce spolu s uvedením miesta, kde sú zverejnené podmienky priameho
predaja majetku obce.

Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
7
Za:
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Michal Straka, JUDr.
Vladimír Urban, Joachim Fúra, Milan
Matejík
Proti:
0
Zdržali sa:
0
13. Žiadosť Marty Škutovej o odkúpenie pozemku parcelné číslo E-KN 590 výmera
25,08 m2 – orná pôda
Starosta obce informoval OZ o obsahu žiadosti Marty Škutovej, trvale bytom 034 92
Stankovany 331, o odkúpenie pozemku parc. č. E-KN 590 výmera spoluvlastníckeho podielu
obce 25,08 m2 – orná pôda. Žiadateľka uvedený pozemok dlhodobo užíva a stará sa oň.
Dôvodom pre navrhované riešenie je vysporiadanie vzťahov k užívaniu pozemkov.
Uznesenie č.: 75/2016/05
OZ obce Stankovany s c h v a ľ u j e zámer odpredaja pozemku E-KN 590, orná pôda,
výmera spoluvlastníckeho podielu obce 25,08 m2 priamym predajom z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre Martu Škutovú rod. Punčovú, nar. 14.10.1954, r.č. 546014/3172,
trvale bytom Stankovany č. 331 v cene 1,00 EUR/m2.
OZ obce Stankovany p o v e r u j e obecný úrad, aby zverejnil zámer predaja majetku
formou priameho predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce
a internetovej stránke obce spolu s uvedením miesta, kde sú zverejnené podmienky priameho
predaja majetku obce.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
7
Za:
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Michal Straka, JUDr.
Vladimír Urban, Joachim Fúra, Milan
Matejík
Proti:
0
Zdržali sa:
0
14. Rôzne
A./ Zasielanie oznamov formou SMS správ občanom
Starosta obce a Ing. Slávka Belková informovali OZ o možnosti zasielania oznamov formou
SMS správ občanom.
Uznesenie č.: 76/2016/05
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e informáciu o zasielaní oznamov formou
SMS správ.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
7
Za:
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Michal Straka, JUDr.

Proti:
Zdržali sa:

Vladimír Urban, Joachim Fúra, Milan
Matejík
0
0

B./ Informácia starostu obce o prijatí opatrení na ochranu chodcov na ceste I/18
Starosta obce informoval o žiadosti o prijatie účinných opatrení na ochranu chodcov na štátnej
ceste I/18 v katastri obce Stankovany. Uviedol, že ohľadom tejto záležitosti požiadal
o spoluprácu Okresné riaditeľstvo PZ v Ružomberku a Slovenskú správu ciest Žilina.
Následne oboznámil obecné zastupiteľstvo o obsahu listu KR PZ v Žiline KRPZ-ZA-KDI262-051/2016 zo dňa 26.07.2016, v ktorom navrhujú zlepšenie dopravno-bezpečnostnej
situácie na ceste I/18, k. ú. Stankovany a taktiež informoval OZ o obsahu listu Okresného
úradu Žilina, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií OU-ZA-OCDPK2016/032931/2/BIL zo dňa 05.08.2016, v ktorom určuje trvalé dopravné značenie na ceste
I/18.
Uznesenie č.: 77/2016/05
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu obce a obsahy listov
o prijatí opatrení na zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie na ceste I/18, k. ú.
Stankovany.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
7
Za:
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Michal Straka, JUDr.
Vladimír Urban, Joachim Fúra, Milan
Matejík
Proti:
0
Zdržali sa:
0
C./ Zmluva o odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku obce do správy - Technologické
vybavenie pre separovaný zber v obci Stankovany
Starosta obce informoval o priebehu projektu Technologické vybavenie pre separovaný zber
v obci Stankovany a o návrhu Zmluvy o odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku obce do
správy so zmluvnou stranou Obecné lesy Stankovany, s.r.o., Stankovany v zastúpení
konateľom Ladislavom Lovásom. Predmetom zmluvy je traktor, vlečka a príslušenstvo
v rámci projektu Technologické vybavenie pre separovaný zber v obci Stankovany. Odporučil
poslancom, aby návrh zmluvy schválili. Starosta obce oboznámil OZ s obsahom žiadostí
uchádzačov o zamestnanie na pozíciu vodiča traktora s príslušenstvom.
Uznesenie č.: 78/2016/05
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu obce o priebehu
projektu Technologické vybavenie pre separovaný zber v obci Stankovany a o d p o r ú č a
starostovi obce podpísať Zmluvu o odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku do správy.
OZ obce Stankovany s c h v a ľ u j e Zmluvu o odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku do
správy so zmluvnou stranou Obecné lesy Stankovany, s.r.o., Stankovany v zastúpení
konateľom Ladislavom Lovásom.

OZ obce Stankovany s ú h l a s í s návrhom starostu obce preškoliť za obec na pozíciu
vodiča traktora s príslušenstvom Mgr. Petra Lacku a Antona Dubovca.
OZ obce Stankovany p o v e r u j e Ladislava Lovása, konateľa spoločnosti Obecné lesy
Stankovany, s.r.o., vybrať na pozíciu vodiča traktora s príslušenstvom za Obecné lesy
Stankovany, s.r.o. jedného z uchádzačov o zamestnanie a uzatvoriť s ním pracovný pomer,
alebo zamestnať ho na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:
Zdržali sa:

9
7
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Michal Straka, JUDr.
Vladimír Urban, Joachim Fúra, Milan
Matejík
0
0

D./ Odvolanie proti upomienke na zaplatenie nedoplatku za TKO – Ján Lacko
Starosta obce informoval o liste zo dňa 09.09.2016 – odvolaní proti upomienke na zaplatenie
nedoplatku za TKO od občana Jána Lacka, bytom 034 92 Stankovany 54.
Uznesenie č.: 79/2016/05
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e obsah listu Jána Lacka, trvale bytom 034
92 Stankovany 54, zo dňa 09.09.2016.
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e obsah listu Jána Lacka, trvale bytom 034
92 Stankovany 54, doručeného Obci Stankovany dňa 13.01.2016.
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e obsah listu Obce Stankovany zo dňa
15.01.2016, adresovaného Jánovi Lackovi, 034 92 Stankovany 54.
OZ obce Stankovany o d p o r ú č a starostovi obce písomne odpovedať žiadateľovi Jánovi
Lackovi, 034 92 Stankovany 54, o úľavu poplatku za tuhý komunálny odpad, s tým, že na
uplatnenie zľavy na rok 2016 nemá nárok.
OZ obce Stankovany o d p o r ú č a predsedovi Komisie finančnej, správy obecného
majetku, sociálnych vecí a bývania prejednať možnosť zníženia poplatku za tuhý komunálny
odpad na najbližšom zasadnutí komisie a predložiť návrh obecnému zastupiteľstvu pri
schvaľovaní VZN na rok 2017.
Diskusia:
Hosť Ján Karas sa k veci vyjadril tak, že by bolo vhodné motivovať občanov znížením
poplatkov za TKO aby si zmenili pece a spôsob vykurovania za ekologickejšie spôsoby.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
7
Za:
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Michal Straka, JUDr.

Proti:
Zdržali sa:

Vladimír Urban, Joachim Fúra, Milan
Matejík
0
0

E./ Návrh na udelenie pamätnej plakety obce pre Mgr. Pavla Škuta za rozvoj športu
v obci Stankovany
Starosta obce predniesol návrh predstaviteľov vedenia FK SOKOL Stankovany na udelenie
plakety Mgr. Pavlovi Škutovi pri príležitosti jeho nadchádzajúcich 60. narodenín za prácu pri
rozvoji a realizácii športu v obci Stankovany. Taktiež vyslovil verejné poďakovanie Ing.
Matejovi Fúrovi, Mariánovi Gašperovi, Bc. Pavlovi Strakovi za vykonanú prácu v areáli FK
SOKOL Stankovany a jeho okolí počas uplynulých rokov.
Uznesenie č.: 80/2016/05
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e návrh starostu obce na udelenie Pamätnej
plakety obce Stankovany Mgr. Pavlovi Škutovi za rozvoj športu v obci Stankovany.
OZ obce Stankovany s ch v a ľ u j e udelenie Pamätnej plakety obce Stankovany Mgr.
Pavlovi Škutovi za zásluhy pri rozvoji športu v obci Stankovany.
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e verejné poďakovanie starostu obce Ing.
Matejovi Fúrovi, Mariánovi Gašperovi, Bc. Pavlovi Strakovi za vykonanú prácu v areáli FK
SOKOL Stankovany a jeho okolí počas uplynulých rokov.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
7
Za:
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Michal Straka, JUDr.
Vladimír Urban, Joachim Fúra, Milan
Matejík
Proti:
0
Zdržali sa:
0
F./ Žiadosť o schválenie prevádzky Materskej školy v Stankovanoch a Školského klubu
detí pri ZŠ s MŠ v Stankovanoch
Starosta obce informoval o žiadosti ZŠ s MŠ Stankovany o schválenie prevádzky MŠ
a Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ v Stankovanoch.
Uznesenie č.: 81/2016/05
OZ obce Stankovany s c h v a ľ u j e zmenu prevádzky MŠ v Stankovanoch a Školského
klubu detí pri ZŠ s MŠ v Stankovanoch nasledovne:
- prevádzka Materskej školy v Stankovanoch v období od 05.09.2016 do 31.07.2017 v čase od
06:30 hod. do 16:00 hod.
- prevádzka Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ v Stankovanoch od 05.09.2016 do 31.07.2017
v čase od 11.30 hod. do 16.00 hod.
- zmena času prestávok z dôvodu prechodu vyučujúcich do budovy ZŠ
1. prestávka 8.30 do 8.35 h.
2. prestávka 9.20 – 9.35 h.
3. prestávka 10.20 – 10.35 h.
4. prestávka 11.20 -11.30 h.

5. prestávka 12.15 – 12.45 h.

Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:
Zdržali sa:

9
7
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Michal Straka, JUDr.
Vladimír Urban, Joachim Fúra, Milan
Matejík
0
0

15. Stanovenie podmienok voľby hlavného kontrolóra
V súlade s § 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súvislosti s riadnym ukončením funkčného obdobia doterajšieho hlavného
kontrolóra 28.02.2017, starosta obce informoval o potrebe vyhlásenia voľby hlavného
kontrolóra a stanovenie podmienok pre voľby hlavného kontrolóra.
Uznesenie č.: 82a/2016/05
I. Vyhlasuje v zmysle s § 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov termín konania voľby hlavného kontrolóra na rokovanie Obecného
zastupiteľstva v mesiaci február 2017 v priestoroch zasadačky Obecného úradu.
II. Určuje
1/požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- bezúhonnosť
- práca s počítačom na užívateľskej úrovni
- zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť
2/náležitosti písomnej prihlášky:
-prihláška na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra (povinné údaje: meno,
priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, e-mail, telefón)
-doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – osvedčená fotokópia
-kópie dokladov o absolvovaní prípadného ďaľšieho vzdelávania
-profesijný životopis v slovenskom jazyku s prehľadom doterajšej pracovnej praxe
-výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
-písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom
vykonania voľby v zastupiteľstve
Prihlášky spolu s prílohami kandidáti doručia poštou na Obec Stankovany, Obecný úrad
Stankovany č. 133, 034 92 Stankovany alebo osobne na Obecnom úrade v Stankovanoch
v zapečatenej
obálke
s označením „VOĽBA
HLAVNÉHO
KONTROLÓRA–
NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 31.1.2017

3/Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň
nástupu do práce a týmto dňom je 1.3.2017.
4/ Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na 0,24 úväzku pracovného času, t.j. 36
hod. mesačne
III. Schvaľuje
1/ Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra - tajným hlasovaním
2/ Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky
a včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu
hlavného kontrolóra. Úspešným uchádzačom bude Obecným úradom v Stankovanoch
zaslaná poštou pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 3 dni pred konaním
voľby.
3/ Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo v deň konania voľby
hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami Obecného zastupiteľstva
v Stankovanoch v časovom rozsahu maximálna 5 minút.
4/ Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí
IV. Zriaďuje
Komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
a na posúdenie splnenia náležitostí prihlášok kandidátov v zložení z poslancov
Joachim Fúra, JUDr. Vladimír Urban, Mgr. Peter Lacko
Komisia otvorí obálky, posúdi splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na
funkciu hlavného kontrolóra a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
najneskôr do 03.02.2017.
V. Ukladá Obecnému úradu
Zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli
obce, na webovom sídle obce a v miestnej tlači - Stankovských zvestiach v zákonom
stanovenej lehote.

Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:
Zdržali sa:

9
7
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Michal Straka, JUDr.
Vladimír Urban, Joachim Fúra, Milan
Matejík
0
0

16. Diskusia
Starosta obce umožnil diskutovať ku každému bodu programu priebežne.
Milan Matejík predniesol požiadavku občanov z miestnej časti Rojkov, ktorí bývajú na Laze,
aby sa podobné zrkadlo ako je pred obecným úradom, namontovalo aj na stykovej križovatke
miestnej komunikácie so štátnou cestou I/18.
Starosta mu odpovedal, že treba nájsť správne miesto, aby tam plnilo svoju úlohu. Starosta
požiadal Komisiu výstavby, územného plánovania a dopravy aby určila miesto na inštaláciu
týchto zrkadiel.
Milan Matejík navrhol, aby sa niečo urobilo s ozvučením kultúrneho domu. Starosta uviedol,
že požiadal živnostníka, ktorého odporučil poslanec Ing. Peter Tomaň o obhliadku a predložil
cenovú ponuku. Ponuka bola pre obec neakceptovateľná a preto ho opätovne požiadal o novú
cenovú ponuku, ktorú do dnešného dňa nedoručil. Starosta navrhol, aby po ukončení
ozvučenia Domu smútku a miestneho cintorína bol vybraný dodávateľ na ozvučenie KACR
Stankovany začiatkom roku 2017.
Ing. Peter Straka sa opýtal na výsledky rokovania ohľadom variantu V2 Tunel Korbeľka
Diaľnice D1 Turany – Hubová a aké stanovisko ide obec zaujať. Starosta obce mu odpovedal,
že za obec bol odporučený variant V2 Tunel Korbeľka, ktorý podporilo 79 občanov našej
obce. Starosta obce zároveň pripomenul, že má pripravenú petičnú listinu na podporu tohto
variantu diaľnice a odovzdal poslancom listiny za účelom ich podpisu občanmi vo svojich
volebných obvodoch.
Ďalej sa Ing. Straka opýtal, či v školskej jedálni existuje stravovacia komisia, či môžu mať
stravníci nejaké pripomienky k jedálnemu lístku, na čo mu zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ
Stankovany Ľudmila Malchová odpovedala, že komisia funguje a informácie mu môže podať
vedúca školskej jedálne.
Ing. M. Straková informovala, že šéfredaktorka našich obecných novín sa stala matkou, preto
uzávierka článkov do nového čísla bude do konca novembra.

Uznesenie č.:

82b/2016/05

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: 9
Prítomní:
7
Za:
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Michal Straka, JUDr.
Vladimír Urban, Joachim Fúra, Milan
Matejík
Proti:
0

Zdržali sa:

0

17. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť, aktívny prístup a trpezlivosť.
Následne zasadnutie o 19.57 hod. ukončil.
V Stankovanoch, dňa 29. septembra 2016

Rudolf Baleja
starosta obce

Zapísal: JUDr. Vladimír Urban
Overovatelia:

Prílohy:

Michal Straka
Joachim Fúra
Prezenčná listina
Pozvánka
Zoznam pozvaných
Správa o plnení uznesení OZ - NFK 2016/HK/07
Správa o výsledku vykonanej kontroly NFK 2016/HK/06
Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2016
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
Plnenie rozpočtu k 30.06.2016
Rozpočtové opatrenie č. 2/2016
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 8 o úhradách za krátkodobý prenájom
hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Stankovany

