Zápisnica
zo siedmeho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Stankovany, ktoré sa konalo
14. septembra 2011
________________________________________________________________________
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Vyhodnotenie uznesení OZ
Správa o plnení rozpočtu obce a monitorovacia správa za I. polrok
2011
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2010
Návrh VZN č. 3/2011 o určení výšky príspevku na činnosť školy
a školského zariadenia
Návrh VZN č. 4/2011 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na
území obce.
Návrh VZN č. 5/2011 o niektorých podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v obci
Správa o výsledku vykonaných kontrol

9A.Správa o kontrolnej činnosti za l. polrok 2011
10.
11.
12.
13.
14.

1.

Príprava osláv „Mesiac úcty k starším“
Rôzne organizačné veci a došlá pošta
Diskusia
Schválenie uznesenia
Záver

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Rudolf Baleja. Konštatoval, je prítomných
osem poslancov a ospravedlnil neprítomnosť poslankyne p. Vojtečekovej na zasadnutí OZ z dôvodu
doprovodu syna na kúpeľnú liečbu. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Potom starosta po
odsúhlasení OZ udelil slovo hosťom pánovi Leopoldovi Lacovi a jeho manţelke, ktorí sa prišli sťaţovať
na správanie sa poslanca OZ Ing. J. Chylu, s ktorým majú susedské spory. Spor bude predmetom
jednania na nasledujúcej OR a následne na OZ.

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce Rudolf Baleja predniesol návrh na overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Zapisovateľ: JUDr. Vladimír U r b a n
Overovatelia zápisnice: Joachim F ú r a a Mgr. Tomáš H a d a č .

-2Návrhová komisia: Milan Matejík predseda, členovia Ing. Juraj C h y l a a Michal C h o m i s t. OZ
návrh na zloţenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa odsúhlasilo, nik nebol
proti, nik sa nezdrţal.

3. Vyhodnotenie uznesení OZ
Správu o vyhodnotení uznesení z predchádzajúceho OZ predniesla hlavná kontrolórka obce pani Ing.
Mária Straková. Správa tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. /príloha č. 1 /
4. Správa o plnení rozpočtu obce a monitorovacia správa za I. polrok 2011
Správy podala zamestnankyňa obecného úradu p. Katarína Králiková. Uviedla, ţe materiály boli všetkým
poslancom zaslané elektronickou poštou a opýtala sa, či je niekomu niečo nejasné. Poslanci
k predneseným materiálom nemali pripomienky. Ďalej pokračovala informáciou o čerpaní a plnení na
jednotlivých kapitolách a jednotlivých poloţkách rozpočtu.Správa je prílohou tejto zápisnice./príloha č. 2/
5. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2010
Správu podala zamestnankyňa obecného úradu p. Katarína Králiková. Správa je prílohou tejto zápisnice.
/príloha č. 3/
6. Návrh VZN č. 3/2011 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
VZN je potrebné prijať z dôvodu zmeny vykonávacej vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení
školského stravovania. Návrh VZN č. 3/2011 bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 24.08.2011 do
08.09.2011. Návrh VZN tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zápisnice. /príloha č. 4/
7. Návrh VZN č. 4/2011 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce
VZN je potrebné prijať z dôvodu zmeny zákona č. 228/20011 Z.z., ktorým sa zmenil a doplnil zákon č.
171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Návrh VZN č. 4/2011 bol zverejnený na úradnej tabuli obce od
24.08.2011 do 08.09.2011.
Návrh VZN tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zápisnice. /príloha č. 5/
8. Návrh VZN č. 5/2011 o niektorých podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v obci
VZN je potrebné prijať v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania sluţieb na trhových miestach. Návrh VZN č. 5/2011 bol zverejnený na úradnej tabuli obce
od 30.08.2011 do 13.09.2011.
Návrh VZN tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zápisnice. /príloha č. 6/
9. Správa o výsledku vykonaných kontrol
Správu predniesla hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Straková. Správa tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto
zápisnice. /príloha č. 7/

-39A. Správa o kontrolnej činnosti za l. polrok 2011
Správu predniesla hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Straková. Správa tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto
zápisnice./príloha č. 8/
10. Príprava osláv „Mesiaca úcty k starším“
V obci je 69 jubilantov vo veku od 65 do 80 rokov. Je to tradičná akcia, ktorá sa bude konať v niektorú
sobotu v priebehu mesiaca október 2011.
11. Rôzne organizačné veci a došlá pošta
-

Starosta informoval o postupe budovania kanalizácie v obci a o výsledkoch rokovania
s Ruţomberskou vodárenskou spoločnosťou. Občania súhlasia s čistiarňou odpadových vôd za
predpokladu, ţe bude odkanalizovaná väčšina obce a nie za predpokladu, ţe bude zriadených len 66
prípojok. Ing. Milan Mojš po medializácii problémov vyvolal stretnutie ohľadom riešenia problémov
v júni r. 2011. Na tomto jednaní sa za Ruţomberskú vodárenskú spoločnosť zúčastnili Ing. Mojš, Ing.
Bednárik a Ing. Tvaroţka, za obec starosta Rudolf Baleja, JUDr. Vladimír Urban a Mgr. Pavol Škuta.
Na tomto konaní sa menovaní zástupcovia Ruţomberskej vodárenskej spoločnosti a.s. zaviazali, ţe
urobia všetko pre to, aby sa zvýšil počet kanalizačných prípojok v obci. Ďalšie jednanie sa konalo
dňa 7. a 13. septembra 2011, na Ruţomberskej vodárenskej spoločnosti a.s. Obec v záväznom
stanovisku poţaduje aj pripojenie plánovaných bytoviek a obecnej píly na hornom konci.
Ruţomberská vodárenská spoločnosť a.s. hľadá moţnosti zmeny projektu tak, aby plánovaná bytovka
mohla byť napojená na kanalizáciu. V Stankovanoch má byť na kanalizáciu preinvestovaných
v rokoch 2011 a 2012 cca 140 tis. €. Do konca mesiaca októbra 2011 je potrebné predloţiť ţiadosť na
Ministerstvo ţivotného prostredia SR na príspevok z environmentálnych fondov na ďalšiu vetvu
miestnej kanalizácie. Pomoc pri jej spracovaní prisľúbila Ruţomberská vodárenská spoločnosť a.s.
Informácia o postupe prác na výstavbe „AGROTURISTICKÉ centrum regiónu Stankovany“ Informáciu
podal starosta obce, ktorý informoval, ţe pôjde na rokovanie na Stavoindustriu a.s. v Liptovskom
Mikuláši po 19. septembri 2011. Zhotovená je vonkajšia fasáda a inţinierske siete. V pivnici je však
stále voda. Tieto práce neboli doteraz vyfakturované, ktorých predpokladaná suma je cca 150 tis. €

-

- Ing. Mária Straková pripomenula, ţe na poslednom pracovnom rokovaní členov OZ s projektovou
manaţérkou pre výstavbu „AGROTURISTICKÉ centrum regiónu Stankovany“ Ing. Ľ. Ţákovou dňa 30.
augusta 2011, OZ súhlasilo so zmenou stavby a vykonaním takých opatrení, ktoré budú viesť k zníţeniu
ceny diela v tomto znení:
„Prítomní poslanci súhlasia s pripravovanou zmenou stavby pred dokončením a poverujú starostu obce
rokovať o tejto zmene s projektantom a zhotoviteľom stavby. O výsledku rokovania informovať na
najbliţšom riadnom zasadnutí OZ“.
-

Návrh na vyradenie kníh v Obecnej kniţnici Stankovany na základe zápisnice z fyzickej revízie
kniţného fondu zo dňa 22.07.2011 vykonanej revíznou komisiou za účasti pracovníčky Liptovskej
kniţnice, Lipt. Mikuláš. Revízna komisia odporúča OZ schváliť vyradenie kníh navrhnutých na
vyradenie ako aj chýbajúcich kníh podľa zoznamov. Zápisnica a zoznam sú uvedené v prílohe./príloha
č. 9/

- Archív Tatry, s.r.o. Vrbická 1993 Liptovský Mikuláš, ponúkla spracovanie archívnych dokumentov
(obecný úrad, ZŠ s MŠ Stankovany)
- Starosta informoval o poţiadavke občianok Anny Púčekovej mladšej aj staršej, trvale bytom Rojkov
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č. 432 na vybavenie autobusového spoja, medzi 17. aţ 19. hodinou z Ruţomberka do Rojkova.
- Starosta informoval OZ o vyplatení odmeny p. Antonovi Klencovi za vypracovanie revíznej správy na
el. sieť v budove bývalej materskej škôlky v Stankovanoch v sume 80 €.
- Starosta informoval, ţe s konateľom Obecných lesov s.r.o. Stankovany p. Ladislavom Lovásom
podpísal zmluvu o nájme lesných pozemkov.
- Poistenie detí ZŠ a detí MŠ na základe ponuky Komunálnej poisťovne , a. s.
-

Starosta informoval o ţiadosti na výrub a orezanie stromov rastúcich mimo lesa na území Obce
Stankovany na Správu TANAP-u v Lipt. Mikuláši zo dňa 16.08.2011. Zástupca TANAP-u sa osobne
zúčastnil kontroly v obci dňa 25.08.2011 s tým, ţe určil spôsob úpravy stromov. Dňa 29.08.2011 došlo
k úprave – zrezaniu jednej lipy pri kaplnke a jednej lipy v areáli ZŠ. U ostatných odsúhlasených
stromov dôjde k následnej úprave (podstatné zníţenie a orezanie).

-

Starosta informoval o Zmluve o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 8/8/2011 na
environmentálny projekt „Dokument o starostlivosti dreviny a obnovu zelene v obci a jej okolí,
uzatvorenú medzi obcou a Mondi SCP, a.s. Ruţomberok

12. D i s k u s i a
Milan Matejík navrhol odvolanie členky Komisie mládeţe, kultúry, vzdelávania a športu. Ide o pani
Janu Planietovú, ktorá sa nezúčastňuje zasadnutí (nevykazuje ţiadnu činnosť). Navrhol namiesto nej
zvoliť za člena komisie p. Jaroslava Straku.
Milan Matejík a Ján Buliak navrhli, aby v spolupráci so stavebnou komisiou bola
zabezpečená úprava plochy pri kríţi na miestnom cintoríne.

brigádnicky

Potom starosta odovzdal slovo hosťom. Do diskusie sa prihlásil Ing. Peter Straka. Poţiadal
o sprehľadnenie kriţovatiek a vypílenie zelene v kriţovatkách, ktorá bráni vodičom v rozhľade na
ceste medzi obcou Stankovany a Ľubochňa. Tieţ informoval o poškodených lesných cestách v okolí
obce.
Starosta informoval, ţe o vypílenie krovín poţiadal Slovenskú správu ciest v Liptovskom Mikuláši
a Povodie Váhu,
Ruţomberok. Ďalej informoval, ţe lesné cesty sú poškodené dobytkom
z Poľnohospodárskeho druţstva Ţaţkov. Na poţiadanie predseda uvedeného druţstva prisľúbil pomoc
pri oprave lesných ciest.
Potom Ing. Peter Straka informoval, ţe mladistvý, len 16 ročný Jozef Chorvát chodí na konskom
povoze po dedine a poškodzuje lavicu cez Váh, ktorá je určená len pre peších.
Starosta potom informoval, o vypracovanej ţiadosti
o príspevok na akciu s environmentálnou
tematikou adresovanej Mondi SCP a.s. Ruţomberok. Ţiadosť bola kladne posúdená a obci bude
poskytnutý príspevok vo výške cca 5 tisíc €.
Potom sa do diskusie prihlásil hosť Ing. Ján Tatár a poţiadal o informáciu o doteraz pouţitých
finančných prostriedkoch na realizáciu „AGROTURISTICKÉ centrum regiónu Stankovany“.
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na úhradu faktúr Stavoindustrii a.s. Lipt. Mikuláš.
Potom hosť Ing. Ján Tatár kritizoval postup starostu, ţe ustúpil Ruţomberskej vodárenskej spoločnosti a.s.
Ruţomberok v počte 323 kanalizačných prípojok na 80. Starosta obce p. Rudolf Baleja poznamenal, ţe pre
obec Stankovany bolo schválených len 66 kanalizačných prípojok a toto rozhodnutie bolo definitívne. Aţ na
jeho podnet začala Vodárenská spoločnosť a.s., Ruţomberok jednať o moţnosti zvýšenia počtu prípojok.
Bývalému starostovi vyčítal, ţe v tejto veci nekonal minimálne rok. Vodárenskej spoločnosti neustupuje, ale
naopak vyjednáva a snaţí sa vybojovať čo najväčší počet prípojok. V Stankovanoch malo byť len 60
prípojok a uţ teraz bude len na hlavnej trase popri Váhu asi 80 prípojok a o ďalších sa jedná. Vodárenská
spoločnosť vytvorí komisiu, ktorá bude pomáhať obci pri vybavovaní eurofondov, nakoľko viac prípojok nie
je moţné financovať zo schváleného projektu, pretoţe obec svoje stanoviská v minulosti zaslala neskoro,
konštatoval súčasný starosta. Naviac na kanalizáciu nebola napojená ani plánovaná bytovka ani píla. Starosta
robí všetko preto, aby sa ho ešte podarilo zmeniť. Potom sa Ing. Tatár vyjadril k výške rozpočtovaných
prostriedkov na výstavbu „AGROTURISTICKÉ centrum regiónu Stankovany“ s tým, ţe iba Stavoindustria
a.s. ako jediná organizácia boli ochotná zjednať zníţenie rozpočtu stavby, ostatní uchádzači o realizáciu
stavby neboli ochotní zjednávať zníţenie rozpočtu. Starosta p. Rudolf Baleja mu na to odpovedal, ţe
komisia vybrala dodávateľa stavby, ktorý bol o 5 mil. Sk drahší oproti iným uchádzačom a tieţ, ţe stavba
nebola zabezpečená financiami a preto je problém ju dokončiť. Neustále jednáme a hľadáme cesty, aby sme
stavbu dokončili čo najlacnejšie, konštatoval starosta. Ďalej Ing. Tatár kritizoval zmluvu s Urbárskym
spoločenstvom Stankovany a obcou vo veci pôţičky pre obec, ako nevyváţenú, ďalej uviedol, ţe zmluvu
neodsúhlasilo valné zhromaţdenie, iba výbor urbárskeho spoločenstva. Starosta p. Rudolf Baleja je rád, ţe
urbár pomohol obci bezúročnou pôţičkou z peňazí, ktoré vybavil predseda p. Milan Straka. Ďalej Ing. Tatár
upozorňoval, ţe sa zúčastnil zasadnutia OZ v marci r. 2011 a nedostal písomnú odpoveď – výpis z uznesenia
na svoje pripomienky. Ďalej ţiadal o informáciu, prečo sa pozvánky na zasadnutia OZ nezverejňujú na
internetovej stránke obce. Ďalej tieţ ţiadal uverejňovanie uznesení a zápisníc z OZ a OR na internete. Ďalej
kritizoval kvalitu obecných novín, a ţiadal aby bol v redakčnej rade. Starosta mu odpovedal, ţe redakčnú
radu kreovala šéfredaktorka Mgr. Ľubica Kubišová. Ing. Ján Tatár uviedol, ţe ho obecné noviny kritizujú
a nemá moţnosť sa proti niektorým článkom brániť. Uviedol, ţe šéfredaktorka Mgr. Ľubica Kubišová robí
len jednostrannú politiku a noviny slúţia len dvom, alebo trom ľuďom. Poţiadal, aby mu redakčná rada
odpovedala na jeho písomnú poţiadavku, prečo ho členovia nemenovali do redakčnej rady. Potom svoje
vystúpenie ukončil a zaţelal poslancom pevné zdravie a veľa trpezlivosti v ďalšej náročnej práci. Starosta
obce Ing. Tatárovi pripomenul, ţe všetko čo kritizuje ako bývalý starosta sám konal. Šéfredaktorka obecných
novín má právo vyberať si svojich spolupracovníkov, konštatoval R. Baleja a pripomenul, ţe do činnosti
redakčnej rady nezasahuje a šéfredaktorka a ostatní členovia rady majú jeho plnú dôveru, hoci boli zvolení
za bývalého starostu.
V závere sa Ing. Rastislav Málik vo svojom diskusnom príspevku zameral na dostavbu
„AGROTURISTICKÉ centrum regiónu Stankovany“. Informoval sa tieţ, ako bude zabezpečené
vyuţívanie uvedeného objektu a či bude prinášať aj nejaký zisk, resp. ako bude vyuţitá po jej
skolaudovaní a odovzdaní do uţívania (podmienky EÚ).

-613. Schválenie uznesenia
Návrh uznesenia č. 7/2011 prečítal člen návrhovej komisie Michal Chomist.
14. Záver

Potom starosta rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Zapísal: JUDr. Vladimír U r b a n
Overovatelia: Joachim Fúra
Mgr. Tomáš Hadač

Rudolf Baleja
starosta obce

V Stankovanoch, 14. septembra 2011

