Zápisnica
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Stankovany, ktoré sa konalo
14. decembra 2011
________________________________________________________________________
Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Vyhodnotenie uznesení OZ
4. Návrh VZN č. 8/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu
smútku
5. Návrh VZN č. 9/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6. Návrh programového rozpočtu Obce Stankovany na roky 2012 – 2014
7. Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu programového rozpočtu Obce
Stankovany na roky 2012 -2014
8. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2012
9. Dodatok č. 1/2011 k vnútornému predpisu č. 6/2011 – Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stankovany
10. Zmena rozpočtu obce – Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2011
11. Rôzne a v tom:
A/ Zmluva o poskytnutí služby – odhŕňanie snehu v obci Stankovany
a Stankovany – Rojkov, v zimnom období – december r. 2011 a rok
2012
B/ Žiadosť Jozefa Bittu, Slov Kor, A, Bernoláka 40, 010 01 Žilina
o pridelenie predajného miesta na bufet v miestnej časti Rojkov
C/ Stanovisko Vodárenskej spoločnosti Ružomberok a.s., Ružomberok
zo dňa 30.11.2011 k petícii občanov z miestnej časti Rojkov
k výstavbe kanalizácie a ČOV, ktorej iniciátorom bol Jozef Kachút
D/ Úverová ponuka Slovenskej sporiteľne a.s., Ružomberok na
poskytnutie úveru na dostavbu Agroturistického centra regiónu
Stankovany – Kultúrny dom
Informácia starostu obce o obsahu jednania so zhotoviteľom stavby
Stavoindustria a.s., Liptovský Mikuláš dňa 09.12.2011
Informácia starostu obce o obsahu Uznesenia k programu
financovaného z rezervy predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej
E/ Informácie starostu obce o povinnosti založenia nového právneho
subjektu „Základná škola s materskou školou Stankovany“ od
01.01.2012
F/ Informácia o príprave volieb do NR SR

-2G/ Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená medzi Obcou
Stankovany a Slovenskou poštou a.s., B. Bystrica
H/ Zmluva o nájme nehnuteľností medzi Obcou Stankovany a Danielou
Gašperovou bytom Stankovany 308
CH/ Zmluva o nájme nehnuteľností medzi Obcou Stankovany
a Slovenskými telekomunikáciami Bratislava
I/ Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Stankovany
a Obecnými lesmi spol. s.r.o. Stankovany
J/ Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Stankovany
a Petrom Gašperom bytom Ružomberok, ul. Štefana Moyzesa 24/24
12. Diskusia
13. Schválenie uznesenia
14. Z á v e r

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Rudolf Baleja. Konštatoval, že sú
prítomní všetci poslanci. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce Rudolf Baleja predniesol návrh na overovateľov zápisnice a zapisovateľa. Ďalej
predniesol návrh na zmenu programu OZ.
Zapisovateľ: JUDr. Vladimír U r b a n
Overovatelia zápisnice: Jana Vojtečeková a Pavol Lucký
Návrhová komisia: Mgr. Tomáš Hadač, predseda, Ing. Pavol Chyla a Michal Chomist
Potom dal starosta hlasovať o zložení komisií, zapisovateľa a o zmene programu OZ. Všetci poslanci
tento návrh odsúhlasili. Nik sa nezdržal hlasovania, nik nebol proti.
3.Vyhodnotenie uznesení OZ
Vyhodnotenie uznesení vykonala hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Straková. Správa tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice./príloha č. 1/

-34. Návrh VZN č. 8/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku
Dôvodovú správu k návrhu uvedeného VZN prečítal starosta. Pripomienky k predloženému
návrhu VZN počas jeho zverejnenia od 23.11.2011 do 08.12.2011 neboli podané . Potom uviedol ,že
návrh VZN dostal každý poslanec elektronickou poštou a odporučil poslancom toto VZN schváliť.
Následne starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu do ktorej sa nikto neprihlásil. Návrh VZN tvorí
prílohu tejto zápisnice. /príloha č. 2/
5. Návrh VZN č. 9/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Dôvodovú správu k návrhu uvedeného VZN prečítal starosta. Pripomienky k predloženému
návrhu VZN počas jeho zverejnenia od 23.11.2011 do 08.12.2011 neboli podané . Uviedol tiež, že
návrh VZN dostal každý poslanec elektronickou poštou. Potom otvoril diskusiu k návrhu VZN, do
diskusie sa prihlásili JUDr. V. Urban a Ing. Juraj Chyla. JUDr. Urban mal pripomienku týkajúcu sa
aktualizácie, lebo dnes vyšiel zákon o miestnych daniach a poplatkoch. Ing. Chyla mal pripomienky
k zvýšeniu poplatkov za psa a žiadal zníženie zo 6 € na pôvodných 4 €, alebo 5 €. Výpadok
v príjmoch v rozpočte obce navrhol hľadať z iných zdrojov. Návrh VZN tvorí prílohu tejto zápisnice.
/príloha č. 3/
6. Návrh programového rozpočtu Obce Stankovany na roky 2012 – 2014
Dôvodovú správu k návrhu programového rozpočtu prečítal starosta obce Rudolf Baleja.
Potom starosta otvoril diskusiu k návrhu rozpočtu.
Do diskusie sa prihlásil Milan Matejík, kltorý sa opýtal na položku 632 materiál – údržba
a pýtal sa na jeho zloženie, čo je v tejto položke zahrnuté. Odpovedala mu p. K. Králiková, že sú to
rôzne nástroje napr. pre nezamestnaných, ako napr. lopaty, metly a podobne. Potom navrhol, aby sa
z lyžiarsko-turistického klubu presunuli peniaze do rozpočtu pre šachistov aspoň o 100 €.
Potom starosta dal hlasovať o presunutí fin. prostriedkov. Všetci poslanci tento návrh odsúhlasili,
nik sa nezdržal a nik nebol proti. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. /príloha č. 4/
Do rozpravy sa prihlásil aj hosť Ing. R. Málik a ozrejmil prítomným poslancom niektoré
pojmy z rozpočtu a uviedol, že sa bude tento rozpočet v priebehu rozpočtového obdobia upravovať
a budú sa operatívne presúvať fin. prostriedky z jednotlivých položiek na iné položky podľa
aktuálnych potrieb.
Do rozpravy sa ďalej prihlásila hl. kontrolórka Ing. M. Straková a svoj diskusný príspevok
smerovala k tomu, aby ozrejmila prítomným poslancom ako sa spracovával predložený návrh rozpočtu
a uviedla, že rezervy v uvedenom rozpočte nie sú a preto bude veľmi ťažké v ďalších rokoch
hospodáriť vyrovnane. V budúcnosti bude potrebné znižovať výdavky, resp. zvyšovať príjmy.
M. Matejík ďalej uviedol, že máme v obci dvoch podnikateľov, ktorí majú ubytovaciu činnosť
a v rozpočte nie je na tejto položke uvedený žiadny príjem.
K. Králiková mu odpovedala, že je ťažké predpokladať aký bude príjem v budúcich rokoch na
tejto položke, ak nejaký predsa bude, zvýši sa tým príjem obce.
Následne k návrhu programového rozpočtu obce Stankovany na roky 2012 – 2014 dala
stanovisko hl. kontrolórka.

-47. Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu programového rozpočtu Obce Stankovany na roky
2012 -2014
Hl. kontrolórka uviedla že rozpočet je základným nástrojom hospodárenia obce . Odporučila
obecnému zastupiteľstvu návrh programového rozpočtu Obce Stankovany na roky 2012 -2014
schváliť. /príloha č. 5/
Potom starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Do rozpravy sa prihlásil hosť Ing. R.
Málik - člen finančnej komisie a navrhol, aby všetky spoločenské organizácie, ktoré dostávajú
od obce dotáciu vo výške viac ako 50 % svojich príjmov, aby si viedli jednoduché účtovníctvo,
aby čerpanie prostriedkov z rozpočtu obce bolo transparentné. Ďalej uviedol, že v rozpočte by
mala byť aj položka na krytie rizík a tiež navrhol vykonať inventarizáciu a pasportizáciu
majetku obce a jeho ohodnotenie. Požiadal OZ, aby boli k uskutočneniu a realizácie tejto úlohy
určení ľudia. Na záver vyzval poslancov aj starostu obce, aby zvolal verejný hovor na tému, ako
ďalej s kultúrnym domom – Agroturistické centrum regiónu Stankovany. Aby sa občanom
vysvetlilo aké máme reálne možnosti a navrhol, aby sa najneskôr v apríli takýto verejný hovor
uskutočnil.
Do rozpravy sa ďalej prihlásil JUDr. V. Urban a uviedol, že podporuje všetky návrhy
prednesené Ing. R. Málikom, s tým, že verejný hovor s občanmi by mohol byť aj skôr, napr. vo
februári r. 2012.
8. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2012
Plán kontrolnej činnosti spracovala hl. kontrolórka obce a uviedla, že návrh bol zverejnený na
úradnej tabuli 15 dní (od 30.11. 2011 do 14.12.2011). Potom plán kontrolnej činnosti prečítala
a oboznámila poslancov s jednotlivými kontrolnými úlohami. Návrh plánu kontrolnej činnosti
tvorí prílohu tejto zápisnice. /príloha č. 6/
9. Dodatok č. 1/2011 k vnútornému predpisu č. 6/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom Obce Stankovany
Návrh na zmenu uvedeného predpisu predložil starosta obce a uviedol, že ide o zvýšenie
sadzieb napríklad za nájom nebytových priestorov OcÚ a prepožičiavanie inventáru pre
občanov. Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice./príloha č. 7/
10. Zmena rozpočtu obce – Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2011
Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2011 predložila K. Králiková. Uhradenie faktúr pre Ing.
Žákovú, a Ekofit s.r.o. Kotešová. /príloha č. 8/
11. Rôzne
Starosta obce predniesol OZ požiadavku na schválenie zmluvy s p. Nechajom z Hubovej na
odhŕňanie snehu. Návrh ceny odhŕňania je 20 € na hodinu. Oproti minulému obdobiu, keď túto
činnosť vykonával p. Lang zo Žaškova je o 1,30 EUR nižšia na hodinu.
Starosta ďalej predložil návrh Jozefa Bitta, Slov-Kor., A. Bernoláka, Žilina, o prenájom pozemku
–v miestnej časti Rojkov za účelom prenájmu verejného priestranstva pre postavenie stánku
rýchleho občerstvenia.

-5–
OZ súhlasí s prenajatím pozemku s tým, že nebude konkurovať sortimentom Daniele Gašperovej
a navrhuje dať do nájomnej zmluvy ustanovenie o udelení sankcie v prípade, že nedodrží túto
podmienku a bude predávať také výrobky, aké predáva D. Gašperová. OZ odsúhlasilo za prenájom
1m2 stanoviť sumu 0,50 €.
Potom starosta prečítal odpoveď Vodárenskej spoločnosti Ružomberok a.s, proti výstavbe
kanalizácie a ČOV, ktorú zaslali občania z miestnej časti Rojkov. Odpoveď je súčasťou tejto
zápisnice./príloha č. 9/
Starosta obce informoval o zmene a aktualizácii nájomných zmlúv:
-za nebytové priestory v budove OcÚ so Slovenskou poštou a.s. a Obecnými lesmi s.r.o., a za
nebytové priestory v bývalej materskej školy v Rojkove s Petrom Gašperom .
V zmluvách sa zmenilo meno a priezvisko starostu obce, zmena SK na EURO v súlade
s Dodatkom č. 1/2011 k vnútornému predpisu č. 6/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom Obce Stankovany
Starosta obce ďalej informoval, že od 1. 1. 2012 vzniká samostatný právny subjekt „Základná škola
s materskou školou Stankovany“.
Ďalej informoval o príprave volieb do NRSR – jeden volebný okrsok v obci.
Ďalej informoval o rokovaní so Slovenskou sporiteľňou o možnosti poskytnutia úveru na
dostavbu Agroturistického centra regiónu Stankovany.
Ďalej informoval o výsledkoch rokovania so Stavoindustriou a.s. Lipt. Mikuláš na dokončenie –
Agroturistického centra regiónu Stankovany.
12. Diskusia.
Samostatná diskusia nebola, prebiehala v priebehu zasadnutia ku každému bodu priebežne.
13. Schválenie uznesenia.
Návrh uznesenia č. 10/2011 prečítal predseda návrhovej komisie Mgr. Tomáš Hadač.
14. Z á v e r
Potom starosta obce p. Rudolf Baleja poďakoval prítomným poslancom, zamestnancom
obecného úradu a hosťom a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísal JUDr. Vladimír U r b a n

Rudolf B a l e j a
starosta obce
Overovatelia: Jana V o j t e č e k o v á
Pavol L u c k ý
V Stankovanoch dňa 14. 12. 2011

