Zápisnica
z mimoriadneho ôsmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Stankovany, ktoré sa konalo
19. októbra 2011
________________________________________________________________________
Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Príprava žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok
2012 z Environmentálneho fondu na projekt „Hubová,
Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV“
4. D i s k u s i a
5. Schválenie uznesenia
6. Záver
1.

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Rudolf Baleja. Konštatoval, je
prítomných
osem poslancov (celkový počet poslancov 9). Obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.

2.

Určenie návrhovej komisie, 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: Jana Vojtečeková a Milan Matejík.
Návrhová komisia: Ing. Juraj C h y l a predseda a členovia Pavol Lucký, Michal C h o m i s t.
OZ návrh na zloženie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa odsúhlasilo, nik
nebol proti, nik sa nezdržal.
3. Príprava žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2012 z Environmentálneho
fondu na projekt „Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV
Starosta obce Rudolf Baleja privítal prítomných, oboznámil ich s programom mimoriadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva a potom odovzdal slovo hosťovi Ing. Tvaruškovi z Vodárenskej
spoločnosti Ružomberok, a.s.. Ing. Tvaruška poďakoval za udelené slovo a informoval prítomných
o postupe prác na výstavbe kanalizácie v obci. Tento rok bude výstavba pokračovať ešte v niektorých
bočných uličkách, napríklad od domu Karola Janigu na hornom konci až po železničnú trať, ďalej od
prístavby obecného úradu po železničnú stanicu a od prístavby OcÚ k Vladimírovi Huntatovi a od
Babylonu až k Dane Šimovej. Od prechodu popod Váh od A. Tomáňa po stánok Daniely Gašperovej
v Rojkove.
Odkanalizovanie týchto ulíc bude financovať Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. z vlastných
finančných prostriedkov. Aby sa mohlo vo výstavbe kanalizácie v našej obci pokračovať aj na budúci
rok, je potrebné podať na Ministerstvo životného prostredia SR žiadosť o poskytnutie dotácie
z Environmentálneho fondu. Celková dĺžka stokovej siete, ktorá by mala byť prefinancovaná
z prostriedkov Environmentálneho fondu, bude 1148 m z toho bude 892 m gravitačnej siete, tlakovej
siete bude celkom 256 m. Na jedného obyvateľa to vychádza cca 900 €.

-2Ing. Tvaruška ešte podotkol, že prípojky k rodinným domom tento rok tak isto financuje Vodárenská
spoločnosť Ružomberok, a.s.. Zmienil sa aj o pripojenie uvažovanej bytovky pred dedinou, ktorá by
sa mohla pripojiť až po spracovaní projektovej dokumentácie. Bytovka je nižšie, ako je hlavná stoka,
preto gravitačné pripojenie by nebolo možné. Musela by sa postaviť aj prečerpávacia stanica.
Potom oboznámil prítomných s povinnými prílohami žiadosti o poskytnutie uvedenej dotácie.
4. D i s k u s i a
Milan Matejík – opýtal sa či v žiadosti uvedená suma je na výstavbu kanalizácie na dva roky.
Ing. Tvaruška odpovedal, že je to suma len na pokračovanie vo výstavbe kanalizácie v roku 2012.
Uviedol, že v roku 2013 sa bude poskytovať posledný krát dotácia z fondov Európskej únie na rozvoj
vidieka, preto je potrebné, aby obec túto príležitosť využila aj v ďalšom roku. Akú výšku finančných
prostriedkov by obec v roku 2013 mohla dostať nešpecifikoval, ale na rozostavané akcie sa ľahšie
získavajú financie ako na úplne nové. Ďalej informoval poslancov, že v roku 2012 sa plánuje
zrealizovať celkom 170 prípojok v celkovej hodnote asi 350.000 €, t.j. cca 15 miliónov korún.
Ing. Mária Straková – hlavná kontrolórka obce sa opýtala Ing. Tvarušku, či príspevok 5 % z celkovej
uvedenej sumy, ktorý by mala zaplatiť obec, ale namiesto obce ho poskytne Ružomberská vodárenská
spoločnosť a.s., bude obec splácať. Ing. Tvaruška uviedol, že žiadosť sa dáva v mene obce, ale
prevádzkovať zrealizovanú kanalizáciu bude Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.. Či bude obec
príspevok splácať, sa rozhodne sama obec v budúcnosti, pravdepodobne dohoda bude taká, že obec
nebude musieť uvedený príspevok, ktorý poskytne Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. vrátiť, a
predpokladá z prevádzky kanalizácie dosahovať určitý zisk.
Ing. Mária Straková sa opýtala, či kapacita ČOV, ktorá má byť zrealizovaná v miestnej časti Rojkov,
bude postačovať aj na likvidáciu kalov zo Stankovian, keďže s odkanalizovaním našej obce v takom
meradle, ako sa uvažuje pre budúci a ďalší rok sa nepočítalo. Ing. Tvaruška ubezpečil prítomných, že
kapacita ČOV je dostatočná, jej realizácia bude financovaná z prostriedkov Kohézneho fondu.
Joachim Fúra – opýtal sa či 5 % z celkovej sumy, ktorú žiadame poskytnúť z Environmentálneho
fondu, a ktoré by mala uhradiť obec, uhradí za obec Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Ing.
Tvaruška uviedol, že tieto prostriedky poskytne ich spoločnosť, ale len v roku 2012.
Ing. Tvaruška uviedol, že aj keď je v obci vybudovaná kanalizácia, nikto nemôže byť donútený, aby sa
na ňu napojil. V zmysle zákona o odpadoch je však povinný mať každý vodotesnú žumpu
a preukazovať pravidelne jednak tesnosť žumpy a jednak spôsob likvidácie splaškových vôd.
Splaškové vody zo žumpy má každý občan povinnosť likvidovať len v ČOV a prísne dodržiavanie
tejto povinnosti sa v budúcnosti určite bude zo strany príslušných orgánov kontrolovať.
5. Schválenie uznesenia
Potom predseda návrhovej komisie prečítal prítomným poslancom návrh uznesenia. Medzitým sa
dostavil na rokovanie aj chýbajúci poslanec p. Ján Buliak. Za uznesenie hlasovalo 9 poslancov, nik sa
nezdržal hlasovania, nik nebol proti.
V Stankovanoch, 19. októbra 2011
Zapísal: JUDr. Vladimír U r b a n
Overovatelia: Jana Vojtečeková
Milan Matejík
Rudolf Baleja
starosta obce

