Zápisnica a Uznesenia
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stankovany
konaného dňa 01. decembra 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. Správy o výsledku vykonaných kontrol
5. Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Stankovany na I. polrok 2017 a Plán
kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
6. Vyhodnotenie aktivačných prác, údržbových prác a investičných prác
7. Správa o hospodárení spoločnosti Obecné lesy Stankovany, s.r.o. za III. štvrťrok 2016
Správa dozornej rady spoločnosti Obecné lesy Stankovany, s.r.o. za III. štvrťrok 2016
Návrh Plánu hospodárenia spoločnosti Obecné lesy Stankovany, s.r.o. na rok 2017
Návrh na využitie Technologického vybavenia pre separovaný zber v obci Stankovany
Návrh na zmenu Zmluvy o odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku obce do správy zo dňa
30.09.2016 medzi Obcou Stankovany a Obecnými lesmi Stankovany, s.r.o.
8. Plnenie rozpočtu obce za III. štvrťrok 2016
9. Konsolidovaná výročná správa za rok 2015
10. Návrh na zloženie inventarizačnej a likvidačnej komisie
11. Plán činnosti komisií pri OZ a Plán práce OZ na I. polrok 2017
12. Plán kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 2017
13. Schválenie odpredaja pozemku parc. č. E-KN 10198/2 o výmere 13 m2, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, pre Evu Božekovú, trvale bytom 034 92 Stankovany 56
14. Schválenie odpredaja pozemku parc. č. E-KN 590 o výmere spoluvlastníckeho podielu obce 25,08
m2, druh pozemku – orná pôda, pre Martu Škutovú, trvale bytom 034 92 Stankovany 331
15. Žiadosť Vladimíra Lacku o odkúpenie časti obecného pozemku parcelné číslo E-KN 1625/1
o celkovej výmere 366 m2 – trvalé trávne porasty
16. Žiadosť Márie Janíkovej o odkúpenie pozemku parcelné číslo E-KN 10198/1 výmera 663 m2 –
zastavané plochy a nádvoria a Žiadosť Márie Lackovej o odkúpenie pozemku parcelné číslo C-KN
482 výmera 164 m2 – zastavané plochy a nádvoria
17. Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Stankovany
18. Rôzne
A. Žiadosť Jána Karasa o umiestnenie dopravného značenia
B. Petícia na podporu Variantu V2 tunel Korbeľka – „Diaľnica D1 Turany - Hubová“ – oznámenie
výsledku vybavenia petície
C. Návrh revitalizácie verejného priestranstva v Rojkove
D. Interná smernica č. 2/2015 zo dňa 01.07.2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti – zmena zodpovednej osoby
E. Vyhodnocovacia správa za školský rok 2015/2016 ZŠ s MŠ Stankovany
F. a./ Správa nezávislého audítora pre poslancov OZ Stankovany – Účtovná závierka obce
Stankovany k 31.12.2015
b./ Správa nezávislého audítora pre poslancov OZ Stankovany – Konsolidovaná účtovná závierka
obce Stankovany k 31.12.2015
c./ Správa nezávislého audítora o overení súladu Konsolidovanej výročnej správy s účtovnou
závierkou
19. Informácia o neúčasti poslanca Juraja Chylu na zasadnutiach
20. Diskusia
21. 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
Michala Straku, ktorý je na služobnej ceste a dočasne ospravedlnil pre neúčasť poslancov
JUDr. Vladimíra Urbana a Milana Matejíka, ktorí sa dostavili na zasadnutie Obecného
zastupiteľstva krátko po jeho zahájení. Poslanec Ing. Juraj Chyla sa zasadnutia OZ
nezúčastňuje bez ospravedlnenia už po tretíkrát po sebe. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo
v počte 7 poslancov z celkového počtu 9 poslancov, takže OZ je uznášaniaschopné.
2. A./ Určenie a schválenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
Starosta určil za zapisovateľa pracovníčku obecného úradu Katarínu Králikovú s tým, že po
príchode na zasadnutie OZ bude v zápise pokračovať JUDr. Vladimír Urban. Za predsedu
návrhovej komisie odporučil zvoliť poslanca Joachima Fúru a za členov Jána Lacku
a Ľudmilu Malchovú, a za overovateľov zápisnice poslancov Mgr. Petra Lacku a Ing. Petra
Tomáňa.
Uznesenie č.: 83/2016/06
OZ obce Stankovany
sc h vaľ uj e
za zapisovateľa JUDr. Vladimíra Urbana, za
predsedu návrhovej komisie Joachima Fúru a za členov Jána Lacku a Ľudmilu Malchovú, a
za overovateľov zápisnice poslancov Mgr. Petra Lacku a Ing. Petra Tomáňa.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov:
Prítomní:
Za:

Proti:
Zdržali sa:

9
5
5
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová, Ing. Peter Tomáň, Joachim
Fúra
0
0

2. B./ Schválenie programu rokovania
Starosta predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky a bod
č. 18. Rôzne doplnil podľa obsahu prejednávaných materiálov pod označením A./ až F./
Uznesenie č.: 84/2016/06
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
7
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Ing. Peter Tomáň, JUDr.
Vladimír Urban, Milan Matejík, Joachim
Fúra
0
0

3. Vyhodnotenie uznesení OZ
Správu o plnení uznesení OZ 2016/HK/10 predniesla hl. kontrolórka obce Ing. M. Straková –
príloha č. 1
Uznesenie č.:

85/2016/06

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
7
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Ing. Peter Tomáň, JUDr.
Vladimír Urban, Milan Matejík, Joachim
Fúra
0
0

4. Správy o výsledku vykonaných kontrol
Správy o výsledku vykonaných kontrol 2016/HK/08, 2016/HK/09 predniesla hl. kontrolórka
obce Ing. M. Straková – prílohy č. 2, 3
Uznesenie č.: 86/2016/06
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e správy o výsledku vykonaných kontrol
2016/HK/08, 2016/HK/09
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
7
Za:
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Ing. Peter Tomáň, JUDr.
Vladimír Urban, Milan Matejík, Joachim
Fúra
Proti:
0
Zdržali sa:
0
5. Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Stankovany na I. polrok
2017 a Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Stankovany na I. polrok 2017 a Plán
kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 predniesla Ing. Mária Straková - prílohy č. 4 a 5

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 bol vyvesený na úradnej tabuli od 14.11.2016 do
30.11.2016 a k jeho zneniu neboli vznesené od občanov žiadne pripomienky.
Uznesenie č.: 87/2016/06
OZ obce Stankovany s ch v a ľ u j e
Obce Stankovany na I. polrok 2017.

Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

OZ obce Stankovany s ch v a ľ u j e Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
7
Za:
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Ing. Peter Tomáň, JUDr.
Vladimír Urban, Milan Matejík, Joachim
Fúra
Proti:
0

Zdržali sa:

0

6. Vyhodnotenie aktivačných prác, údržbových prác a investičných prác
Informáciu o vyhodnotení aktivačných prác, údržbových prác a investičných prác predniesol
starosta obce. - príloha č. 6
Uznesenie č.: 88/2016/06
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu obce o vyhodnotení
aktivačných prác, údržbových prác a investičných prác.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
7
Za:
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Ing. Peter Tomáň, JUDr.
Vladimír Urban, Joachim Fúra, Milan
Matejík,
Proti:
0
Zdržali sa:
0
7. Správa o hospodárení spoločnosti Obecné lesy Stankovany, s.r.o. za III. štvrťrok 2016
Správa dozornej rady spoločnosti Obecné lesy Stankovany, s.r.o. za III. štvrťrok 2016
Návrh Plánu hospodárenia spoločnosti Obecné lesy Stankovany, s.r.o. na rok 2017
Návrh na využitie Technologického vybavenia pre separovaný zber v obci Stankovany
Návrh na zmenu Zmluvy o odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku obce do správy
zo dňa 30.09.2016 medzi Obcou Stankovany a Obecnými lesmi Stankovany, s.r.o.
Správu o hospodárení spoločnosti Obecné lesy Stankovany, s.r.o. za III. štvrťrok 2016
predniesol konateľ spoločnosti Obecné lesy Stankovany, s.r.o p. Ladislav Lovás, ktorého
doplnil LOH Ing. Pavol Chyla. Taktiež predniesli Návrh Plánu hospodárenia spoločnosti
Obecné lesy Stankovany, s.r.o. na rok 2017. Správu dozornej rady spoločnosti Obecné lesy
Stankovany, s.r.o. za III. štvrťrok 2016 predniesol Milan Straka, predseda dozornej rady
spoločnosti Obecné lesy Stankovany s.r.o.
Návrh na využitie Technologického vybavenia pre separovaný zber v obci Stankovany
a návrh na zmenu Zmluvy o odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku obce do správy zo dňa
30.09.2016 predniesol starosta obce. Všetky správy tvoria prílohu tejto zápisnice (prílohy č.
7,8, 9, 10)
Diskusia:
Ladislav Lovás uviedol, že nájom za Obecné lesy Stankovany s.r.o. Obecné lesy zaplatili
dopredu za 5 rokov. Na budúci rok je predplatené cca 6700 €.
Ing. Peter Tomáň sa opýtal, ak bude zisk z traktora vyšší ako 3326 €, či bude prerozdelený aj
pre obec?
Starosta uviedol, že záleží na Valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti ako zisk
prerozdelí.
Ing. Peter Tomáň ďalej uviedol, že Turistický klub Šíp sa rád zúčastní na rekonštrukcii
chodníka na Rybku. Ďalej sa opýtal či, by sme nemohli používať štiepku na vykurovanie
obecného úradu, kultúrneho domu a ďalších obecných budov.
Starosta uviedol, že v budúcnosti by sa to mohlo využívať v škole a v kultúrnom dome.

Ing. Peter Tomáň uviedol, či by obec nemohla kúpiť fekálny voz, ktorý by odvážal fekálie zo
žúmp súkromných domov na čističku v miestnej časti Rojkov.
Starosta uviedol, že podal projekt na dostavbu kanalizácie. Ak nebudeme úspešní,
pouvažujeme o kúpe fekálneho vozu, starosta však poznamenal, že odpadové vody zo žúmp
by sa museli odvážať do ČOV v Hrboltovej.
Ing. Mária Straková, hlavná kontrolórka obce uviedla, že je rada, že sa obec vybavuje rôznym
technologickým vybavením, že ju teší, že obec má traktor a že sa nájdu kvalitní pracovníci na
obsluhu tejto techniky. Vyzvala konateľa na pomoc pri dovybavení kultúrneho domu. Ďalej
uviedla, aby pri tvorbe rozpočtu na budúci rok približne v mesiaci október, mala obchodná
spoločnosť Obecné lesy Stankovany s.r.o. pripravený rozpočet, ktorým prispeje do rozpočtu
obce.
Hosť Ing. Peter Straka sa opýtal, či by bolo možné v súčinnosti s Obecnými lesmi Stankovany
s.r.o. a Urbárskym spoločenstvom urobiť nejaké oddychové zóny a prístrešky na chodníku
pod Šíp a do Havranu. Uviedol, že pozemkové spoločenstvo navrhuje, že bude platiť za
služby obecného traktora, napríklad za odvoz dreva z lesa pre obyvateľov.
Ing. Peter Tomáň uviedol, že Turistický klub Šíp už rokoval s konateľom obchodnej
spoločnosti Obecné lesy Stankovany s.r.o. o vytvorení oddychových zón a prístreškov do
Federov a v Havrane.
Uznesenie č.: 89/2016/06
A.) OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e Správu o hospodárení spoločnosti
Obecné lesy Stankovany, s.r.o. za III. štvrťrok 2016.
B.) OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e Správu dozornej rady spoločnosti
Obecné lesy Stankovany, s.r.o. za III. štvrťrok 2016.
C.) OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e Návrh plánu hospodárenia spoločnosti
Obecné lesy Stankovany, s.r.o. na rok 2017.
D.) OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e Návrh na využitie Technologického
vybavenia pre separovaný zber v obci Stankovany a o d p o r ú č a konateľovi spoločnosti
Obecné lesy Stankovany, s.r.o. postupovať v zmysle tohto návrhu.
E.) OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e návrh na zmenu Zmluvy o odovzdaní
a prevzatí hnuteľného majetku obce do správy zo dňa 30.09.2016
F.) OZ obce Stankovany
od p or ú č a
starostovi obce vypracovať v spolupráci so
zástupcom starostu JUDr. Vladimírom Urbanom a konateľom spoločnosti Ladislavom
Lovásom návrh novej zmluvy o nájme predmetného technologického vybavenia a tento návrh
predložiť na schválenie na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. Ročný nájom bude
3326 €.
G.) OZ obce Stankovany r u š í Zmluvu o odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku do
správy zo dňa 30.09.2016 ku dňu 31.12.2016.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
7
Za:
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová, JUDr. Vladimír Urban,
Joachim Fúra, Milan Matejík, Ing. Peter
Tomáň,
Proti:
0
Zdržali sa:
0
8. Plnenie rozpočtu obce za III. štvrťrok 2016
Plnenie rozpočtu obce za III. štvrťrok 2016 predniesla účtovníčka obce Katarína Králiková –
príloha č. 11

Uznesenie č.: 90/2016/06
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e informáciu o Plnení rozpočtu obce za III.
štvrťrok 2016.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
7
Za:
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Ing. Peter Tomáň, JUDr.
Vladimír Urban, Joachim Fúra, Milan
Matejík
Proti:
0
Zdržali sa:
0

9. Konsolidovaná výročná správa za rok 2015
Konsolidovanú výročnú správu za rok 2015 predniesla účtovníčka obce Katarína Králiková.
príloha č. 12
Uznesenie č.: 91/2016/06
OZ obce Stankovany b e r i e
2015.

n a v e d o m i e Konsolidovanú výročnú správu za rok

Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
7
Za:
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Ing. Peter Tomáň, JUDr.
Vladimír Urban, Joachim Fúra, Milan
Matejík
Proti:
0
Zdržali sa:
0
10. Návrh na zloženie inventarizačnej a likvidačnej komisie
Zloženie inventarizačnej a likvidačnej komisie predniesol starosta obce.
A. Inventarizačná komisia za Obec Stankovany:
predseda: Joachim Fúra, členovia: Ing. Slávka Belková, Mgr. Ivan Zrník
Inventarizačná komisia za ZŠ s MŠ Stankovany:
predseda: Ľudmila Malchová – MŠ, členovia: Monika Kubalová – ZŠ, Daniela Húsková - ŠJ
B. Likvidačná komisia za Obec Stankovany:
predseda: Joachim Fúra, členovia: Ing. Marta Straňáková, Anna Demikátová
Likvidačná komisia za ZŠ s MŠ Stankovany:
predseda: Ivana Petreková, členovia: Blažena Fúrová, Mgr. Dana Havková
Uznesenie č.: 92/2016/06
OZ obce Stankovany s ch v a ľ u j e zloženie komisií:
A. Inventarizačná komisia za Obec Stankovany:
predseda: Joachim Fúra, členovia: Ing. Slávka Belková, Mgr. Ivan Zrník
Inventarizačná komisia za ZŠ s MŠ Stankovany:
predseda: Ľudmila Malchová – MŠ, členovia: Monika Kubalová – ZŠ, Daniela Húsková - ŠJ

B. Likvidačná komisia za Obec Stankovany:
predseda: Joachim Fúra, členovia: Ing. Marta Straňáková, Anna Demikátová
Likvidačná komisia za ZŠ s MŠ Stankovany:
predseda: Ivana Petreková, členovia: Blažena Fúrová, Mgr. Dana Havková
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
7
Za:
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Ing. Peter Tomáň, JUDr.
Vladimír Urban, Joachim Fúra, Milan
Matejík
Proti:
0
Zdržali sa:
0
11. Plán činnosti komisií pri OZ a Plán práce OZ na I. polrok 2017
Plán činnosti jednotlivých komisií pri OZ predložili predsedovia jednotlivých komisií a Plán
práce OZ na I. polrok 2017 predniesol starosta obce a tvoria prílohu č. 13 agendy jednotlivých
komisií a tejto zápisnice.
Plány predložili predsedovia komisií nasledovne:
Milan Matejík predložil plán práce Komisie pre mládeže, kultúry, vzdelávania a športu,
správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Joachim Fúra predložil plán práce Komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnych
vecí a bývania, správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Ján Lacko predniesol správu o činnosti Komisie výstavby, územného plánovania a dopravy za
I. polrok 2016 a Plán práce Komisie výstavby, územného plánovania a dopravy na I. polrok
2017, správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Ing. Peter Tomáň predložil plán práce Komisie pre projekty, eurofondy a strategické
plánovanie, plán tvorí prílohu tejto zápisnice. Ďalej zhrnul činnosť komisie za rok 2016
uviedol, že sa predložilo 14 projektov, z toho 5 bolo úspešných. Starosta uviedol, že mu
odporúča, aby túto správu zaslal aj šéfredaktorke obecných novín.
Predseda Komisie pre ochranu verejného poriadku a ŽP, požiadal starostu o prednesenie
správy o činnosti a plánu práce na nový rok. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č.: 93/2016/06
OZ obce Stankovany s ch v a ľ u j e Plán činnosti na I. polrok 2017:
- Komisie pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie
- Komisie na ochranu verejného poriadku, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného
a vodného hospodárstva
- Komisie mládeže, kultúry, vzdelávania a športu
- Komisie výstavby, územného plánovania a dopravy
- Komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnych vecí a bývania
OZ obce Stankovany s ch v a ľ u j e Plán práce OZ na I. polrok 2017
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e správu o činnosti Komisie výstavby,
územného plánovania a dopravy za I. polrok 2016
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
7
Za:
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Ing. Peter Tomáň, JUDr.

Proti:
Zdržali sa:

Vladimír Urban, Joachim Fúra, Milan
Matejík
0
0

12. Plán kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 2017
Plán kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 2017 predniesol predseda Komisie mládeže,
kultúry, vzdelávania a športu Milan Matejík.
Starosta vyzval predsedov všetkých organizácií, pôsobiacich na území obce, aby sa aktívne
podieľali na príprave akcií, organizovaných Obcou Stankovany - príloha č. 14
Uznesenie č.: 94/2016/06
OZ obce Stankovany s ch v a ľ u j e kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 2017.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
7
Za:
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Ing. Peter Tomáň, JUDr.
Vladimír Urban, Joachim Fúra, Milan
Matejík
Proti:
0
Zdržali sa:
0

13. Schválenie odpredaja pozemku parc. č. E-KN 10198/2 o výmere 13 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, pre Evu Božekovú, trvale bytom 034 92
Stankovany 56
Na základe žiadosti o predaj pozemku Eve Božekovej, Stankovany 56, OZ obce Stankovany
schválilo 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov dňa 29.09.2016 Uznesenie č. 74/2016/05 zámer
odpredaja pozemku parc. č. E-KN 10198/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2
evidovanej na LV č. 3311 priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
uvedený pozemok Eva Božeková dlhodobo užíva a stará sa oň.
Obec splnila aj podmienku zverejnenia zámeru predať tento majetok z dôvodov hodných
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. tým, že tento zámer bol
zverejnený na úradnej tabuli obce Stankovany od 30.09.2016 do 17.10.2016 a na internetovej
stránke obce www.stankovany.sk od 30.09.2016 do 17.10.2016.
Uznesenie č.: 95/2016/06
OZ obce Stankovany s ch v a ľ u j e podľa §9a ods. 8 písm. b), e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením OZ 074/2016/05 zo dňa
29.09.2016 ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj pozemku reg. E-KN parc. č. 10198/2
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2 evidovanej na LV č. 3311, pre Evu Božekovú,
rod. Roštekovú, nar.
, rod. č.
, bytom 034 92 Stankovany 56 v cene 1,00 EUR/m2, čo
predstavuje celkovú odpredajnú cenu 13,- EUR.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

- Uvedený pozemok Eva Božeková dlhodobo užíva a stará sa oň. Ide o pozemok
v bezprostrednej blízkosti rodinného domu súp. č. 56 vo vlastníctve nadobúdateľky. Preto
cena nehnuteľnosti bola stanovená vo výške 13,- EUR.
OZ obce Stankovany p o v e r u j e
a) obecný úrad, aby zabezpečil po organizačnej, právnej a ekonomickej stránke predaj
majetku obce
b) starostu obce, aby so žiadateľkou o predaj majetku uzatvoril kúpnu zmluvu a aby
zabezpečil zverejnenie kúpnej zmluvy
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
7
Za:
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Ing. Peter Tomáň, JUDr.
Vladimír Urban, Joachim Fúra, Milan
Matejík
Proti:
0
Zdržali sa:
0
14. Schválenie odpredaja pozemku parc. č. E-KN 590 o výmere spoluvlastníckeho
podielu obce 25,08 m2, druh pozemku – orná pôda, pre Martu Škutovú, trvale bytom
034 92 Stankovany 331
Na základe žiadosti o predaj pozemku Marty Škutovej, Stankovany 331, OZ obce Stankovany
schválilo 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov dňa 29.09.2016 Uznesenie č. 75/2016/05 zámer
odpredaja pozemku parc. č. E-KN 590 orná pôda vo výmere spoluvlastníckeho podielu obce
25,08 m2 evidovanej na LV č. 1130 priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
a to: uvedený pozemok Marta Škutová dlhodobo užíva a stará sa oň. Dôvodom pre
navrhované riešenie je vysporiadanie vzťahov k užívaniu pozemkov.
Obec splnila aj podmienku zverejnenia zámeru predať tento majetok z dôvodov hodných
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. tým, že tento zámer bol
zverejnený na úradnej tabuli obce Stankovany od 30.09.2016 do 17.10.2016 a na internetovej
stránke obce www.stankovany.sk od 30.09.2016 do 17.10.2016.
Uznesenie č.: 96/2016/06
OZ obce Stankovany s ch v a ľ u j e podľa §9a ods. 8 písm. b), e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením OZ 075/2016/05 zo dňa
29.09.2016 ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj pozemku reg. E-KN parc. č. 590 orná
pôda vo výmere spoluvlastníckeho podielu obce 25,08 m2 evidovanej na LV č. 1130, pre
Martu Škutovú, rod. Punčovú, nar. , rod. č.
, bytom 034 92 Stankovany 331 v cene 1,00
EUR/m2, čo predstavuje celkovú odpredajnú cenu 25,08 EUR.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
- Uvedený pozemok Marta Škutová dlhodobo užíva a stará sa oň. Dôvodom pre navrhované
riešenie je vysporiadanie vzťahov k užívaniu pozemkov. Preto cena nehnuteľnosti bola
stanovená vo výške 25,08 EUR.

OZ obce Stankovany p o v e r u j e
a) obecný úrad, aby zabezpečil po organizačnej, právnej a ekonomickej stránke predaj
majetku obce
b) starostu obce, aby so žiadateľkou o predaj majetku uzatvoril kúpnu zmluvu a aby
zabezpečil zverejnenie kúpnej zmluvy
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
7
Za:
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Ing. Peter Tomáň, JUDr.
Vladimír Urban, Joachim Fúra, Milan
Matejík
Proti:
0
Zdržali sa:
0

15. Žiadosť Vladimíra Lacku o odkúpenie časti obecného pozemku parcelné číslo E-KN
1625/1 o celkovej výmere 366 m2 – trvalé trávne porasty
Starosta obce informoval OZ o obsahu žiadosti Vladimíra Lacku, trvale bytom 034 92
Stankovany 243, o odkúpenie časti obecného pozemku parc. č. E-KN 1625/1 o celkovej
výmere 366 m2 – trvalé trávne porasty. Žiadateľ časť uvedeného pozemku o výmere 15 m2
dlhodobo užíva a stará sa oň. Ide o novovytvorenú parcelu C-KN 2213/10 o výmere 15 m2
druh pozemku – zastavané plochy, podľa geometrického plánu č. 3667279-189/16 zo dňa
24.11.2016. Dôvodom pre navrhované riešenie je vysporiadanie vlastníckych vzťahov
k užívaniu pozemkov.
Uznesenie č.: 97/2016/06
OZ obce Stankovany s ch v a ľ u j e zámer odpredaja časti obecného pozemku E-KN 1625/1
o celkovej výmere 366 m2 trvalé trávne porasty a to novovytvorenú parcelu C-KN 2213/10 o
výmere 15 m2 druh pozemku – zastavané plochy, podľa geometrického plánu č. 3667279189/16 zo dňa 24.11.2016 priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre
Vladimíra Lacku rod. Lacku, nar.
, r. č.
, trvale bytom 034 92 Stankovany 243 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:
Prítomní:
Za:

Proti:
Zdržali sa:

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

16. Žiadosť Márie Janíkovej o odkúpenie pozemku parcelné číslo E-KN 10198/1 výmera
663 m2 – zastavané plochy a nádvoria a Žiadosť Márie Lackovej o odkúpenie pozemku
parcelné číslo C-KN 482 výmera 164 m2 – zastavané plochy a nádvoria
Starosta obce informoval OZ o obsahu žiadosti Márie Janíkovej, trvale bytom 034 92
Stankovany 57, o odkúpenie pozemku parc. č. E-KN 10198/1 výmera 663 m2 – zastavané
plochy a nádvoria. Žiadateľka uvedený pozemok dlhodobo užíva a stará sa oň. Dôvodom pre
navrhované riešenie je vysporiadanie vzťahov k užívaniu pozemkov.
Starosta obce taktiež informoval OZ o obsahu žiadosti Márie Lackovej, trvale bytom 034 92
Stankovany 54, o odkúpenie pozemku parc. č. C-KN 482 výmera 164 m2 – zastavané plochy
a nádvoria. Žiadateľka uvedený pozemok dlhodobo užíva a stará sa oň. Dôvodom pre
navrhované riešenie je vysporiadanie vzťahov k užívaniu pozemkov.
Starosta obce informoval o prejednávaní žiadosti Márie Janíkovej, bytom 034 92 Stankovany
57, Anny Hujovej, bytom Belanská 54, Liptovský Hrádok a Márie Lackovej, bytom 034 92
Stankovany 54 o predkupné právo na kúpu pozemku oproti jej rodinnému domu zo dňa
11.03.2008, v ktorej pripomenula, že o kúpu tohto pozemku prejavila záujem už v minulosti,
ale listom jej obec 22.07.2005 vyjadrila k odpredaju zamietavé stanovisko. Ďalšie žiadosti
adresovala obci 13.03.2006 a tiež 07.05.2007, na ktorú nedostala odpoveď od predošlého
vedenia obce. Starosta ďalej informoval o obsahu Uznesenia č. 3/2008, bod 4, v ktorom OZ
predpokladalo využitie parciel č. PK 69-73 pre vlastné účely a v prípade, že dôjde k zmene
zámeru zo strany záujmov obce, súhlasí s predkupným právom v prospech rodín žiadajúcich
odkúpenie príslušných častí pozemku.
Starosta obce OZ informoval, že by nebolo vhodné obecné pozemky odpredať, nakoľko
v tejto časti obce dochádza často ku sporom priamych susedov, ako aj našich občanov,
bývajúcich v blízkom okolí. Naviac sa počíta s výstavbou verejnej kanalizácie od rodinného
domu Janky Klimovej po Františka Barbuša a je potrebné cestu do tejto časti obce
zokruhovať. Pozemky, ktoré žiadajú od obce odkúpiť, sú verejné a patrí k nim aj spoločný
dvor a preto nemôže byť našim občanom bránené cez tento spoločný dvor prechádzať.
Poznamenal ešte, že dvor je prehradený páskami a už v minulosti bol svedkom, že občanom
bolo bránené cez tento dvor prechádzať pešo alebo na autách. Preto starosta obce navrhol
uvedené obecné pozemky neodpredávať, ale využiť ich na vybudovanie obecnej cesty, ktorá
bude slúžiť všetkým občanom a nie úzkej skupine ľudí. Nebolo správne napr. aj to, že vedľa
obecného pozemku sú vybudované 4 rodinné domy, ale o odpredaj žiadajú len dvaja vlastníci.
Starosta obce odporučil obecnému zastupiteľstvu neschváliť zámer na odpredaj uvedených
pozemkov.
Starosta tiež poznamenal, že riešil sťažnosti rodičov, nakoľko ich deťom bolo bránené hrať sa
v spoločnom dvore, taktiež obec uvažovala na mieste bývalého MNV, resp. pošty postaviť
nájomnú bytovku, čo sa stretlo s nevôľou susedov, naviac tieto pozemky obce susedia
využívajú na parkovanie áut, uskladňovanie palivového dreva a podobne. Preto je potrebné
urobiť kroky, aby bol pozemok po jeho vysporiadaní využívaný pre potreby obce a jej
občanov a najvýhodnejším riešením by bola práve výstavba obecnej cesty. Obec tento
pozemok potrebuje pre obecné účely.
Uznesenie č.: 98/2016/06
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu obce o prejednávaní
žiadosti Márie Janíkovej, bytom 034 92 Stankovany 57, Anny Hujovej, bytom Belanská 54,
Liptovský Mikuláš a Márie Lackovej, bytom 034 92 Stankovany 54 o predkupné právo na
kúpu pozemku oproti jej rodinnému domu zo dňa 11.03.2008, v ktorej pripomenula, že
o kúpu tohto pozemku prejavila záujem už v minulosti, ale listom jej obec 22.07.2005
vyjadrilo k odpredaju zamietavé stanovisko. Ďalšie žiadosti adresovala obci 13.03.2006 a tiež
07.05.2007, na ktoré nedostala odpoveď od predošlého vedenia obce.

OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu obce o obsahu
Uznesenia č. 3/2008, bod 4, v ktorom OZ predpokladá využitie parciel č. PK 69-73 pre
vlastné účely. V prípade, že dôjde k zmene zámeru zo strany záujmov obce, súhlasí
s predkupným právom v prospech rodín žiadajúcich odkúpenie príslušných častí pozemkov.
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu obce o opakovaných
žiadostiach Anny Hujovej, Márie Janíkovej a Márie Lackovej zo dňa 03.05.2010 o predkupné
právo o odkúpenie predmetných pozemkov a o obsahu Uznesenia č. 3/2010 OZ obce
Stankovany, podľa ktorého OZ zaujalo rovnaké stanovisko ako v roku 2008 s tým, že OZ
rozhodne o prípadnom predaji parciel až po vysporiadaní vlastníckych vzťahov – ukončenie
ROEP-u a ak dôjde ku zmene zámeru zo strany obce.
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e obsah žiadosti Márie Janíkovej, trvale
bytom 034 92 Stankovany 57, o odkúpenie pozemku parc. č. E-KN 10198/1 výmera 663 m2 –
zastavané plochy a nádvoria.
OZ obce Stankovany n e s c h v a ľ u j e zámer odpredaja pozemku E-KN 10198/1 zastavané
plochy a nádvoria výmera 663 m2 priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
pre Máriu Janíkovú rod. Buliakovú, nar. , rod. č.
, trvale bytom 034 92 Stankovany 57.
Obec tento pozemok potrebuje pre potreby obce, ktorá uvažuje v uvedenom území
s výstavbou miestnej komunikácie.
OZ obce Stankovany n e s c h v a ľ u j e zámer odpredaja pozemku C-KN 482 zastavané
plochy a nádvoria výmera 164 m2 priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
pre Máriu Lackovú rod. Janíkovú, nar. , rod. č.
, trvale bytom 034 92 Stankovany 54.
Obec potrebuje uvedený pozemok pre potreby obce, ktorá uvažuje v uvedenom území
s výstavbou miestnej komunikácie.

Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
7
Za:
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Ing. Peter Tomáň, JUDr.
Vladimír Urban, Joachim Fúra, Milan
Matejík
Proti:
0
Zdržali sa:
0
17. Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Stankovany
Starosta obce informoval o potrebe delegovania nových zástupcov zriaďovateľa do Rady
školy pri ZŠ s MŠ Stankovany, Stankovany 330, 034 92 Stankovany a o potrebe schválenia
členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Stankovany.
Uznesenie č.: 99/2016/06
A. OZ obce Stankovany r u š í
Uznesenia č. 076/2012/9.

zloženie Rady školy pri ZŠ s MŠ Stankovany podľa

B. OZ obce Stankovany v zmysle § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správa
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov d e l e g u j e dňom 02.12.2016 nasledovných zástupcov zriaďovateľa
do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Stankovany 330, 034 92 Stankovany:
1. JUDr. Vladimír Urban
2. Ing. Peter Tomáň
Zoznam nových delegovaných zástupcov zriaďovateľa do orgánov školskej samosprávy bude
písomne oznámený riaditeľke školy.
C. OZ obce Stankovany s c h v a ľ u j e zloženie členov Rady školy pri ZŠ s MŠ
v Stankovanoch, Stankovany č. 330:
1. pedagogický zamestnanec za ZŠ Bc. Monika Kubalová
2. pedagogický zamestnanec za MŠ Alexandra Grigliaková
3. nepedagogický zamestnanec Daniela Húsková
4. rodič dieťaťa v základnej škole Lea Junásová
5. rodič dieťaťa v materskej škole Erika Timčová
6. člen za OZ JUDr. Vladimír Urban
7. člen za OZ Ing. Peter Tomáň
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
7
Za:
6
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová, Ing. Peter Tomáň, Joachim
Fúra, Milan Matejík
Zdržal sa:
1 JUDr. Vladimír Urban
Proti:
0
18. Rôzne
A./ Žiadosť Jána Karasa o umiestnenie dopravného značenia
Starosta obce informoval o žiadosti Jána Karasa o umiestnenie dopravného značenia pri
obchode pri železničnej stanici.
Uznesenie č.: 100/2016/06
OZ obce Stankovany n e o d p o r ú č a starostovi obce zabezpečiť dopravné značenie pri
obchode pri železničnej stanici.
OZ obce Stankovany o d p o r ú č a starostovi obce cestou miestneho rozhlasu upozorniť
vodičov na zákaz parkovania a státia motorových vozidiel na verejných priestranstvách
a komunikáciách počas zimnej údržby ciest a pri obchodných prevádzkach.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
7
Za:
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Ing. Peter Tomáň, JUDr.
Vladimír Urban, Joachim Fúra, Milan
Matejík
Proti:
0
Zdržali sa:
0

B./Petícia na podporu Variantu V2 tunel Korbeľka – „Diaľnica D1 Turany - Hubová“ –
oznámenie výsledku vybavenia petície
Starosta obce informoval o obsahu listu Ministerstva životného prostredia, odboru sťažností
a petícií vo veci vybavovania petície na podporu Variantu V2 tunel Korbeľka, alt. 2 ekodukty
250m, alt. 2 niveleta tunela nad hladinou podzemnej vody „Diaľnica D1 Turany - Hubová“.
Uznesenie č.: 101/2016/06
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu obce o vybavení petície
na podporu Variantu V2 tunel Korbeľka, alt. 2 ekodukty 250m, alt. 2 niveleta tunela nad
hladinou podzemnej vody „Diaľnica D1 Turany - Hubová“.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
7
Za:
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Ing. Peter Tomáň, JUDr.
Vladimír Urban, Joachim Fúra, Milan
Matejík
Proti:
0
Zdržali sa:
0
C./ Návrh revitalizácie verejného priestranstva v Rojkove
Starosta obce informoval o projekte Revitalizácie verejného priestranstva v Rojkove pri
hasičskej zbrojnici, ktorú vypracoval Michal Straka, poslanec OZ za miestnu časť Rojkov.
Uznesenie č.: 102/2016/06
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e informáciu obce o projekte Revitalizácie
verejného priestranstva v Rojkove pri hasičskej zbrojnici.
OZ obce Stankovany s ú h l a s í s návrhom starostu obce realizovať v roku 2017 dovoz
a úpravu zeminy, prípadne výkopové práce a uloženie el. vedenia a bleskozvodu pre montáž
osvetlenia uvedeného areálu.
OZ obce Stankovany o d p o r ú č a zahrnúť realizáciu osvetlenia areálu do rozpočtu obce na
rok 2018.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
7
Za:
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Ing. Peter Tomáň, JUDr.
Vladimír Urban, Joachim Fúra, Milan
Matejík
Proti:
0
Zdržali sa:
0
D./ Interná smernica č. 2/2015 zo dňa 01.07.2015 o vnútornom systéme vybavovania
podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti – zmena zodpovednej
osoby

Starosta obce informoval OZ o potrebe zmeny zodpovednej osoby na výkon tejto funkcie na
základe kontroly Inšpektorátu práce Žilina má byť zodpovednou osobou hlavný kontrolór
obce a nie zamestnanec obecného úradu. Na tomto základe starosta obce dňom 09.11.2016
odvolal z tejto funkcie Mgr. I. Zrníka a ku dňu 10.11.2016 vymenoval do funkcie hlavnú
kontrolórku obce Ing. Máriu Strakovú. Z tohto dôvodu je potrebné zvýšiť mesačný hodinový
úväzok hlavného kontrolóra obce.
Uznesenie č.: 103/2016/06
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu obce o odvolaní Mgr. I.
Zrníka a o vymenovaní do funkcie hlavnú kontrolórku obce Ing. Máriu Strakovú.
OZ obce Stankovany r u š í mesačný hodinový úväzok hlavného kontrolóra obce vo výške
32 hodín ku dňu 30.11.2016.
OZ obce Stankovany s ch v a ľ u j e mesačný hodinový úväzok hlavného kontrolóra obce vo
výške 36 hodín mesačne od 01.12.2016.
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
E. Vyhodnocovacia správa za školský rok 2015/2016 ZŠ s MŠ Stankovany
Starosta obce informoval o obsahu Vyhodnocovacej správy za školský rok 2015/2016 ZŠ
s MŠ Stankovany.
Uznesenie č.: 104/2016/06
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e obsah Vyhodnocovacej správy za školský
rok 2015/2016 ZŠ s MŠ Stankovany.
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
7
Za:
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Ing. Peter Tomáň, JUDr.
Vladimír Urban, Joachim Fúra, Milan
Matejík
Proti:
0
Zdržali sa:
0
F. a./ Správa nezávislého audítora pre poslancov OZ Stankovany – Účtovná závierka
obce Stankovany k 31.12.2015
b./ Správa nezávislého audítora pre poslancov OZ Stankovany – Konsolidovaná
účtovná závierka obce Stankovany k 31.12.2015
c./ Správa nezávislého audítora o overení súladu Konsolidovanej výročnej správy s
účtovnou závierkou

Správu nezávislého audítora pre poslancov OZ Stankovany – Účtovná závierka obce
Stankovany k 31.12.2015, Správu nezávislého audítora pre poslancov OZ Stankovany –
Konsolidovaná účtovná závierka obce Stankovany k 31.12.2015 a Správu nezávislého
audítora o overení súladu Konsolidovanej výročnej správy s účtovnou závierkou predniesol
Rudolf Baleja, starosta obce.
Uznesenie č.: 105/2016/06
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e obsah Správy nezávislého audítora pre
poslancov OZ Stankovany – Účtovná závierka obce Stankovany k 31.12.2015, Správy
nezávislého audítora pre poslancov OZ Stankovany – Konsolidovaná účtovná závierka obce
Stankovany k 31.12.2015 a Správy nezávislého audítora o overení súladu Konsolidovanej
výročnej správy s účtovnou závierkou
Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
7
Za:
7
Ján Lacko, Mgr. Peter Lacko, Ľudmila
Malchová,
Ing. Peter Tomáň, JUDr.
Vladimír Urban, Joachim Fúra, Milan
Matejík
Proti:
0
Zdržali sa:
0
19. Informácia o neúčasti poslanca Juraja Chylu na zasadnutiach
Starosta informoval prítomných poslancov, že Ing. Juraj Chyla sa už tretíkrát po sebe bez
ospravedlnenia a bez vážneho dôvodu nezúčastnil zasadnutia obecného zastupiteľstva. Podľa
zákona o obecnom zriadení, jeho mandát zaniká zo zákona a mohol by na jeho miesto
nastúpiť iný občan, ktorý kandidoval za poslanca – poslanec náhradník. Z dôvodu
neprítomnosti poslancov na zasadnutiach z akéhokoľvek dôvodu, či už zo zdravotných,
pracovných a naviac z dôvodu neúčasti bez ospravedlnenia nie je možné často otvoriť
rokovania obecného zastupiteľstva, je potrebné túto situáciu riešiť, poznamenal starosta.
Podľa vyjadrenia členov Komisie na ochranu verejného poriadku, životného prostredia,
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.sa taktiež Ing. Juraj Chyla bez
ospravedlnenia nezúčastňuje ani zasadnutí tejto komisie.
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu, z ktorej vyplynulo, že treba dodržať zákon
o obecnom zriadení.
Uznesenie č.: 106/2016/06
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu obce o tom, že
poslanec Ing. Juraj Chyla sa už tretíkrát v roku 2016 za sebou bez ospravedlnenia a bez
vážneho dôvodu nezúčastnil zasadnutia obecného zastupiteľstva ani zasadnutí Komisie na
ochranu verejného poriadku, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného
hospodárstva.
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e , že mandát poslanca OZ Ing. Juraja
Chylu zanikol v zmysle ustanovení § 25 ods. 2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom
zriadení v znení neskorších zmien.
OZ obce Stankovany o d p o r ú č a starostovi obce, aby na ďalšie zasadnutie OZ prizval
poslanca náhradníka, ktorý zloží zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva
obce Stankovany.

Výsledok hlasovania: Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
6
Za:
6
Ján Lacko, Ľudmila
Malchová, Ing.
Peter Tomáň, JUDr. Vladimír Urban,
Joachim Fúra, Milan Matejík
Proti:
0
Zdržali sa:
20. Diskusia
Diskusia
Ing. Peter Tomáň sa opýtal, či by sa nedala spracovať mapa obecných pozemkov.
Starosta mu odpovedal, že takáto mapa sa spracováva, aby občania vedeli, kde majú obecné
pozemky, ktoré možno aj nevedome užívajú.
Starosta obce umožnil diskutovať ku každému bodu programu priebežne. Obsah diskusie je
preto zapísaný pri jednotlivých bodoch tejto zápisnice.
Ďalej sa do diskusie prihlásil poslanec Milan Matejík, či sa v rozpočte rátalo s rekonštrukciou
ozvučenia kultúrneho domu.
Starosta mu uviedol, že sa s tým v rozpočte počítalo a bude sa táto rekonštrukcia v budúcom
roku realizovať.
Ďalej požiadal, aby sa napísal do obecných novín článok o oprave prírodného kúpaliska „Zlá
voda“.
Ján Lacko informoval o ohliadke miestnej komunikácie na Kopanie a osadenie zrkadla na
stykovej križovatke miestnej komunikácie a štátnej cesty I./18. Bude potrebné vybaviť
príslušné povolenia na jeho osadenie. Ďalej treba nutne opraviť strechu na Hasičskej zbrojnici
v miestnej časti Rojkov, lebo lepenka je narušená a strecha zateká.
Ing. Peter Tomáň podal požiadavku na opravu miestnej komunikácie v časti Mokradská, ktorá
je v dezolátnom stave. Predložil žiadosť občana Ľubomíra Barbuša na opravu tejto cesty,
podpísanú aj ďalšími obyvateľmi tejto ulice, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starosta uviedol, že cestu niektorí obyvatelia uvedenej miestnej komunikácie narušili tým, že
rozkopali cestu, a po opravách vodovodu a podobne, teda neuviedli ju do pôvodného stavu,
ako im to ukladá zákon č. 135/1961 Zb.
Na rekonštrukciu tejto miestnej komunikácie bude treba cca 5.000 EUR. Pôjde tam stavebná
komisia, ktorá škody ohliadne a navrhne riešenie. Cesta sa bude realizovať v budúcom roku.
Ing. Peter Tomáň predložil žiadosť o uzavretie podnájomnej zmluvy pre Turistický klub Šíp,
za účelom zriadenia Turistickej ubytovne nad budovou, ktorú má v nájme FK SOKOL
Stankovany. Žiadosť tvorí prílohu zápisnice.
Ing. Peter Tomáň sa informoval, v akom stave je výkup pozemkov pred obcou na výstavbu
bytovky.
Starosta uviedol, že už sú všetky pozemky od vlastníkov, ktorí ich boli ochotní predať
vykúpené a zavkladované. Vysporiadaných je už takmer 95 % pozemkov.
Ing. Peter Tomaň predložil starostovi grafický návrh výstavby, predbežnú štúdiu organizácie
výstavby na toto vysporiadanom pozemku. K návrhu predložil aj cenovú ponuku cca 8.000 €,
ktorá znázorňuje grafickú situáciu zástavby uvedeného územia. Navrhol, aby sa uskutočnilo
stretnutie so zástupcami tejto firmy a zástupcami obce do budúceho zasadnutia OZ, aby sa
mohli vyčleniť finančné prostriedky na realizáciu tejto akcie.
Ing. Peter Tomáň predniesol návrh na otvorenie priestranstva pri kultúrnom dome, aby múr
pri pohostinstve a obchode Jednoty namaľovali nejakými peknými obrazmi, aby ten múr
nebol taký škaredý a nehyzdil jediné námestíčko v našej obci.

Starosta uviedol, že toto treba prejednať s SD Jednota v Liptovskom Mikuláši, nakoľko
oplotenie je majetkom SD Jednota.
Ing. Peter Tomáň informoval o stretnutí IPC – informačné poradenské centrum, ktoré sa
konalo na ŽSK v Žiline. Jednalo sa o rekonštrukciu škôl a škôlok. Budú na tieto akcie
peniaze, treba posielať projekty. Starosta poznamenal, že v prípade ak budeme spĺňať
podmienky výzvy, určite sa do tejto akcie zapojíme, tak ako sme to robili doteraz.
Uznesenie č.: 107/2016/06
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:
6
Za:
6
Ján Lacko, Ľudmila
Malchová, Ing.
Peter Tomáň, JUDr. Vladimír Urban,
Joachim Fúra, Milan Matejík
Proti:
0
Zdržali sa:
0
21. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť, aktívny prístup a trpezlivosť.
Následne zasadnutie o 21:45 hod. ukončil.

V Stankovanoch, dňa 01. decembra 2016

Rudolf Baleja
starosta obce

Zapísal: JUDr. Vladimír Urban
Overovatelia:

Prílohy:

Mgr. Peter Lacko ............................
Ing. Peter Tomáň ............................
Prezenčná listina
Pozvánka
Zoznam pozvaných
Správa o plnení uznesení OZ 2016/HK/10
Správa o výsledku vykonanej kontroly 2016/HK/08
Správa o výsledku vykonanej kontroly 2016/HK/09
Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Stankovany na I.
polrok 2017
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
Vyhodnotenie aktivačných prác, údržbových prác a investičných prác

Správa o hospodárení spoločnosti Obecné lesy Stankovany, s.r.o. za III.
štvrťrok 2016
Návrh Plánu hospodárenia spoločnosti Obecné lesy Stankovany, s.r.o. na rok
2017
Správa dozornej rady spoločnosti Obecné lesy Stankovany, s.r.o. za III.
štvrťrok 2016
Návrh na využitie Technologického vybavenia pre separovaný zber v obci
Stankovany
Plnenie rozpočtu obce za III. štvrťrok 2016
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015
Plán činnosti komisií pri OZ na I. polrok 2017
Plán kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 2017

