ZÁPISNICA a UZNESENIA
z prvého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stankovany
konaného dňa 29. marca 2012
prítomní: viď prezenčná listina
Program :
1. Otvorenie
2. Určenie a schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, schválenie programu
rokovania
3. Návrh na majetkoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v k.ú.
Stankovany
4. Vyhodnotenie uznesení OR a OZ
5. Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2011
6. Správy o výsledkoch NFK
7. Správy o činnosti komisií OZ za II. polrok 2011
8. Návrhy na schválenie Plánov práce komisií OZ na I. polrok 2012
9. Návrh VZN č. 1/2012 o verejnom poriadku na území obce
10. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2011o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia
11. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2011
12. Štatút obce
13. Schválenie platu starostu obce na rok 2012
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver
Starosta obce R. Baleja informoval prítomných, že priebeh zasadnutia OZ bude nahrávaný na
diktafón.
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Stankovany otvoril o 17.30 hod. a viedol starosta
obce p. Rudolf Baleja, ktorý privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že zasadnutie je zvolané
v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 9
poslancov, z celkového počtu 9 poslancov, čím je uznášania schopné.
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.
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Uznesenie č.: 002/2012/2
Obecné zastupiteľstvo Obce Stankovany
Schvaľuje navrhnutý p r o g r a m rokovania obecného zastupiteľstva:
O programe rokovanie dal starosta obce hlasovať.
Výsledok hlasovania : Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
2. Určenie a schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa starosta určil JUDr. Vladimíra Urbana
Starosta obce navrhol za predsedu návrhovej komisie Milana Matejíka
komisie : Jána Buliaka a Janu Vojtečekovú.

a za členov návrhovej

Za overovateľov zápisnice starosta obce určil: Mgr. Tomáša Hadača a Michala Chomista.
Za schválenie členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa dal starosta obce
hlasovať.
Uznesenie č.: 003/2012/2
Za zapisovateľa JUDr. Vladimíra Urban.
Za predsedu návrhovej komisie Milana Matejíka a za členov návrhovej komisie Jána Buliaka a Janu
Vojtečekovú.
Za overovateľov zápisnice: Mgr. Tomáša Hadača a Michala Chomista.
Výsledok hlasovania : Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
3. Návrh na majetkoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov
k nehnuteľnostiam v k.ú. Stankovany
Starosta odovzdal slovo JUDr. Bachyncovi, advokátovi, ktorý zastupuje obec v právnom
spore Obce Stankovany s Lesmi Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica. Dr. Bachynec oboznámil
prítomných poslancov, že je potrebné podať žalobu na súd na určenie vo veci vydržania vlastníckeho
práva k lesným pozemkom. Navrhol, aby obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo uznesenie na vydanie
predbežného opatrenia súdu na zákaz nakladania s majetkom. Upozornil poslancov, že za tento návrh
sa platí len 33 €. Za podanie žaloby bude poplatok oveľa vyšší rádovo môže dosiahnuť až 16 tisíc €.
Starosta obce R. Baleja dal hlasovať o schválení návrhu JUDr. Miroslava Bachynca a o
udelení plnej moci na zastupovanie obce v súdnom spore s Lesmi SR š.p. B. Bystrica a udelení plnej
moci pre jeho advokátsku kanceláriu.
Uznesenie č. 004/2012/2
Obecné zastupiteľstvo Obce Stankovany s c h v a ľ u j e návrh JUDr. Bachynca, aby bol daný na
Okresný súd v Ružomberku návrh na vydanie predbežného opatrenia na zákaz nakladania s majetkom
a návrh na nadobudnutie vlastníctva titulom vydržania.
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Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e predbežnú výšku súdneho poplatku spolu s trovami
právneho zastúpenia, čo môže činiť cca 23.000 € a s ú h l a s í s vydaním plnej moci na zastupovanie
pred súdom pre Advokátsku kanceláriu JUDr. M. Bachynec, 027 42 Podbiel č. 177.
Výsledky hlasovania : Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
4/ Vyhodnotenie uznesení OR a OZ
Správa o vyhodnotení uznesení OR a OZ tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zápisnice (príloha č. 1).
Hlavný kontrolór obce Ing. M. Straková oboznámila so znením správy prítomných poslancov OZ.
Uznesenie č. 005/2012/2
Obecné zastupiteľstvo Obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e správu hlavnej kontrolórky obce
Ing. M. Strakovej o plnení uznesení OR a OZ
Výsledok hlasovania : Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
5. Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2011
Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2011 tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. Hlavný
kontrolór obce Ing. M. Straková oboznámila so znením správy prítomných poslancov.
Uznesenie č. 006/2012/2
Obecné zastupiteľstvo Obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e Správu o kontrolnej činnosti za
II. polrok 2011.
Starosta uviedol, že vysoko hodnotí prácu hlavnej kontrolórky. Starosta obce potom navrhol
správu schváliť.
Výsledok hlasovania : Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
6. Správy o výsledkoch následnej finančnej kontroly – (4 NFK)
Hlavný kontrolór obce Ing. M. Straková informovala o výsledkoch následných finančných
kontrol. Správy sú vyhotovené písomne a tvoria prílohu č. 3 tejto zápisnice.
Starosta obce sa opýtal prítomných poslancov či majú k správam nejaké pripomienky. Keď sa
do rozpravy nik neprihlásil, dal o Správach o výsledkoch NFK hlasovať.
Uznesenie č. 007/2012/2
Obecné zastupiteľstvo Obce Stankovany s c h v a ľ u j e správu o výsledkoch NFK.
Výsledok hlasovania : Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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Správu finančnej komisie predniesol predseda komisie, poslanec Joachim Fúra. Správa bola
vypracovaná písomne. Správu komisie pre rozvoj, kultúru, vzdelávanie a šport predniesol predseda
komisie, poslanec Milan Matejík. Správa bola vypracovaná písomne. Správu komisie pre ochranu
verejného poriadku a životného prostredie predniesol jej predseda Ing. Juraj Chyla. Správa bola
vypracovaná písomne. Správu komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu predniesol jej
predseda Mgr. Tomáš Hadač. Správa bola vypracovaná písomne. Správy tvoria prílohu č. 4 tejto
zápisnice.
Starosta obce dal o správach o činnosti jednotlivých komisií hlasovať.
Uznesenie č. 008/2012/2
Obecné zastupiteľstvo Obce Stankovany s c h v a ľ u j e správy o činnosti jednotlivých komisií OZ.
Výsledok hlasovania : Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
8. Návrhy na schválenie Plánov práce komisií OZ na I. polrok 2012
Návrhy Plánov práce komisií: finančnej..., pre rozvoj, kultúru, vzdelávanie a šport, pre ochranu
verejného poriadku a životného prostredia, komisie výstavby, územného plánovania a dopravy
predniesli jej predsedovia a tvoria prílohu č. 5 tejto zápisnice.
Starosta obce sa opýtal prítomných, či majú k plánom práce jednotlivých komisií nejaké pripomienka
a návrhy na doplnenie. Keď sa nik neprihlásil do rozpravy, dal o návrhoch plánov práce jednotlivých
komisií hlasovať.
Uznesenie č. 009/2012/2
Obecné zastupiteľstvo Obce Stankovany s c h v a ľ u j e návrhy plánov práce komisií OZ na
I. polrok r. 2012.
Výsledok hlasovania : Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
9. Návrh VZN č. 1/2012 o verejnom poriadku na území obce
Dôvodovú správu a Návrh uvedeného VZN predniesol starosta obce R. Baleja. Návrh bol
vyvesený na úradnej tabuli obce v čase od 13.03.2012 do 28.03.2012
K návrhu bola podaná jedna pripomienka od Futbalového Klubu Stankovany, ktorý navrhoval
zmeniť § 6. Text návrhu na zmenu VZN tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. Na základe uvedenej
pripomienky starosta predniesol návrh zmeny textu § 6 uvedeného VZN. Starosta potom požiadal
prítomných poslancov, aby predniesli svoje pripomienky k návrhu uvedeného VZN a následne dal
starosta obce hlasovať o návrhu VZN č. 1/2012 o verejnom poriadku na území obce.
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Uznesenie č. 010/2012/2
Obecné zastupiteľstvo Obce Stankovany s c h v a ľ u j e Návrh VZN č. 1/2012 o verejnom poriadku
na území obce.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet prítomných poslancov: 9
Za: JUDr. Vladimír Urban, Michal Chomist, Mgr. Tomáš Hadač, Pavol Lucký, Ján Buliak, Joachim
Fúra, Ing. Juraj Chyla, Milan Matejík, Jana Vojtečeková
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
10. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2011 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia
O návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2011 o určení výšky príspevku školy a školského
zariadenia informovala prítomných zamestnankyňa obecného úradu p. Katarína Králiková. Uviedla, že
návrh dodatku k uvedenému VZN obce bol pripravený z dôvodov zmeny školského zákona. Návrh
Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2011 bol vyvesený na úradnej tabuli obce v čase od 13.03.2012 do
28.03.2012 (príloha č. 7).
Uznesenie č. 011/2012/2
Obecné zastupiteľstvo Obce Stankovany s c h v a ľ u j e Návrh Dodatku č. 1 k VZN
č. 3/2011o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
Po prerokovaní dal starosta obce hlasovať o uvedenom návrhu.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet prítomných poslancov: 9
Za: JUDr. Vladimír Urban, Michal Chomist, Mgr. Tomáš Hadač, Pavol Lucký, Ján Buliak, Joachim
Fúra, Ing. Juraj Chyla, Milan Matejík, Jana Vojtečeková
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
11. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2011
Pani K. Králiková oboznámila prítomných s návrhom Dodatku k VZN č. 2/2001 Obce
Stankovany. Uviedla, že návrh dodatku k uvedenému VZN obce bol pripravený z dôvodov, ktoré
vyplývajú z Nariadenia vlády 668/2004. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce v čase od
13.03.2012 do 28.03.2012 (príloha č. 8).
Starosta obce dal hlasovať o schválení Návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2011 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2011.
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Uznesenie č. 012/2012/2
Obecné zastupiteľstvo Obce Stankovany s c h v a ľ u j e Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2011
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na
rok 2011.

Výsledok hlasovania:
Celkový počet prítomných poslancov: 9
Za: JUDr. Vladimír Urban, Michal Chomist, Mgr. Tomáš Hadač, Pavol Lucký, Ján Buliak, Joachim
Fúra, Ing. Juraj Chyla, Milan Matejík, Jana Vojtečeková
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
12. Návrh na zmenu štatútu obce
Do štatútu obce sa doplnila obecná rada a jej činnosť. Oproti predchádzajúcemu volebnému
obdobiu sa zmenili aj názvy jednotlivých komisií.
Starosta obce dal hlasovať o schválení Návrhu na zmenu štatútu obce (príloha č. 9).
Uznesenie č. 013/2012/2
Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany s c h v a ľ u j e Návrh na zmenu štatútu obce.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet prítomných poslancov: 9
Za: JUDr. Vladimír Urban, Michal Chomist, Mgr. Tomáš Hadač, Pavol Lucký, Ján Buliak, Joachim
Fúra, Ing. Juraj Chyla, Milan Matejík, Jana Vojtečeková
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
13. Schválenie platu starostu obce na rok 2012
Návrh predložil predseda finančnej komisie Joachim Fúra. Prečítal dôvodovú správu, z ktorej
vyplynulo, že OZ je na základe zákona o plate a odmene starostu povinné raz ročne prerokovať a
odhlasovať výšku platu starostu.
Poslanci M. Matejík, M. Chomist a J. Buliak navrhli nezvyšovať plat starostu obce, ale
radšej vytvoriť pre starostu reprezentačný fond vo výške cca 500 € ročne, z ktorého by hradil rôzne
nevyhnutné výdavky. K tomuto návrhu sa pripojili aj P. Lucký a Ing. J. Chyla. Poslanci Mgr. T.
Hadač a J. Fúra boli za zákonnú valorizáciu. JUDr. V. Urban a J. Vojtečeková sa zdržali hlasovania.
OZ odsúhlasilo plat starostu v pôvodnej výške 1706 € a prijalo uznesenie nasledovného znenia:
Uznesenie č. 014/2012/2
OZ v Stankovanoch b e r i e n a v e d o m i e návrh predsedu finančnej komisie na prerokovanie
platu starostu obce, ktorý tvorí prílohu č. 10.
OZ v Stankovanoch
sc h vaľ uj e
plat starostu obce vo výške 1706 € mesačne a 500 €
reprezentačné ročne.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet prítomných poslancov: 9
Za: Michal Chomist, Mgr. Tomáš Hadač, Pavol Lucký, Ján Buliak, Joachim Fúra, Ing. Juraj Chyla,
Milan Matejík,
Proti: nikto
Zdržal sa: J.Vojtečeková, JUDr. V. Urban

-714. Rôzne
A. Žiadosť od J. Štetáka a manž., F. Radúcha a manž. a A. Škutovej o vydanie súhlasu na
realizáciu drobnej stavby – osadenie bránice z jednej aj z druhej strany, aby z obidvoch strán
priechodný spoločný dvor na parc. č. 829/1 k.ú. Stankovany nebol otvorený.
Uznesenie č. 015/2012/2
Obecné zastupiteľstvo b e r i e
oplotenie pozemku.

n a v e d o m i e oznámenie o drobnej stavbe hore menovaných -

Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s realizáciou oplotenia v spoločnom dvore zvanom „Babilon“ na
parc. č. 829/1 k.ú. Stankovany, ale bránice sa nesmú zamykať, aby v prípade požiaru, alebo inej
nepredvídateľnej okolnosti, bolo verejné priestranstvo v celej šírke voľne prejazdné. Súhlas sa udeľuje
len na skúšku na obdobie 5 rokov. Po uplynutí tejto doby, sú žiadatelia povinní bránice odstrániť bez
vyzvania, alebo najmenej 3 mesiace pred uplynutím lehoty požiadať OZ znova o predĺženie lehoty. Pri
nedodržiavaní podmienok stanovených OZ, budú žiadatelia povinní bránice odstrániť na výzvu
starostu obce. Starosta obce písomne vyrozumie žiadateľov o podmienkach stanovených OZ.
Výsledok hlasovania : Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
B. Žiadosť JUDr. I. Chovana vlastníka pozemku o oslobodenie od daní z pozemkov
vzhľadom k tomu, že sa jedná o pozemok v ochrannom pásme miestneho pohrebiska. V súlade so
zákonom o pohrebníctve žiada o oslobodenie od platenia dane z pozemkov, ako náhradu za
obmedzenie užívania pozemku, ktorý sa nachádza v ochrannom pásme pohrebiska.
Uznesenie č. 016/2012/2
Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch
A. B e r i e n a v e d o mi e obsah listu JUDr. Igora Chovana, Lipová 1040/20, 900 23 Viničné
zo dňa 23. 01. 2012 vo veci návrhu riešenia náhrady za obmedzenie užívania pozemku
v ochrannom pásme miestneho pohrebiska.
B. B e r i e n a v e d o mi e obsah listu Oddelenia stavebnej správy MsÚ Ružomberok zo dňa
29. 02. 2012.
C. B e r i e n a v e d o m i e obsah listu Obce Stankovany č. sp. 181/AL/2012 z . Žiadosť
o usmernenie vo veci ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z. adresovaný Regionálnemu úradu
verejného zdravotníctva Lipt. Mikuláš.
D. B e r i e n a v e d o m i e obsah listu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Lipt.
Mikuláš č. 2012/001198 zo dňa 06. 03. 2012 ako odpoveď na žiadosť obce Stankovany.
E. B e r i e n a v e d o m i e obsah listu Obce Stankovany č. 222/FDI/2012 zo dňa 21. 03.
2012 – odpoveď JUDr. Igorovi Chovanovi.
F. B e r i e n a v e d o m i e obsah žiadosti Obce Stankovany č. 221/AL1/2012 zo dňa 21. 03.
2012 adresovanej Ministerstvu zdravotníctva SR Bratislava o poskytnutie oficiálneho výkladu
sporných ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z.
G. B e r i e n a v e d o m i e obsah emailovej odpovede Advokátskej kancelárie ALC
Čarnogurský s.r.o., Bratislava, vo veci ich názoru na výklad ustanovení sporných ustanovení
zákona č. 131/2010 Z.z.
H. OZ v Stankovanoch zatiaľ n e o d p o r ú č a odpustenie dane z pozemkov, nakoľko
obmedzenie predmetného zákona sa vzťahuje na umiestňovanie budov (napr. na bývanie) v
ochrannom pásme pohrebiska, pričom dotknutý pozemok nachádzajúci sa v ochrannom pásme
miestneho pohrebiska, je v údajoch katastra vedený ako poľnohospodárska pôda, nie ako
stavebný pozemok a vlastník pozemku zatiaľ nepožiadal o jeho vyňatie z poľnohospodárskeho
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pôdneho fondu. Užívanie pozemku na poľnohospodárske účely, nie je zákonom č. 131/2010
Z.z. v žiadnom prípade obmedzené.
Výsledok hlasovania : Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
C. Návrh dodatku č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií v obci Stankovany zo
dňa 19.01.2011
Uznesenie č. 017/2012/2
Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch
S ú h l a s í s návrhom dodatku č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií
v obci Stankovany zo dňa 19.01.2011
S c h v a ľ u j e vyplácanie odmien pre poslancov, členov komisií
a odmeňovaným
funkcionárom obce raz ročne a mesačne zástupcovi starostu obce (príloha č. 11).
Výsledok hlasovania:
Celkový počet prítomných poslancov: 9
Za: JUDr. Vladimír Urban, Michal Chomist, Mgr. Tomáš Hadač, Pavol Lucký, Ján Buliak,
Joachim Fúra, Ing. Juraj Chyla, Milan Matejík, Jana Vojtečeková
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

D. Návrh na úpravu Rozpočtu Obce Stankovany na rok 2012 – Rozpočtové opatrenie
č. 1/2012 (príloha č. 12).
Uznesenie č. 018/2012/2
Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch s c h v a ľ u j e úpravu Rozpočtu Obce Stankovany na rok
2012 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2012
Výsledok hlasovania:
Celkový počet prítomných poslancov: 9
Za: JUDr. Vladimír Urban, Michal Chomist, Mgr. Tomáš Hadač, Pavol Lucký, Ján Buliak,
Joachim Fúra, Ing. Juraj Chyla, Milan Matejík, Jana Vojtečeková
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
15. Diskusia
V diskusii vystúpil, M. Matejík, ktorý uviedol, že súhlasí s umiestnením bránic v spoločnom dvore
zvanom „Babilon“, ale bránica nesmie byť uzamykateľná, aby v prípade požiaru bolo verejné
priestranstvo voľne prejazdné v celej šírke a navrhuje, aby sa bránice umiestnili len na skúšku na
určité obdobie, napr. na 5 rokov.
V diskusii vystúpila hlavná kontrolórka, ktorý uviedla, že v miestnom parku si ľudia venčia psov.
Navrhla preto osadiť tabuľu, že je tam zákaz venčenia psov.

-9–
V diskusii ďalej vystúpil Michal Chomist, ktorý uviedol, sa vyjadril k štatútu obce a konkrétne
požiadal, prečo Dobrovoľný hasičský zbor v Stankovanoch, v zmysle štatútu nepredkladá raz ročne na
OZ správy o činnosti. Ďalej navrhol, aby sa odstránili betónové panely v Rojkove za ich rodinným
domom, ktoré sú vlastníctvom obce. Panely sú nachýlené a hrozí, že sa zrútia.
Milan Matejík navrhol, aby sa v zimnom období odhŕňalo pomocou Pragy V3S, na Švošove takú
radlicu mali, možno ak ju ešte majú by ju odpredali.
Starosta mu uviedol, že p. Dubovec mu na tento návrh povedal, že uvedené vozidlo má malý rejd,
v úzkych uličkách sa prakticky nedá použiť na zimnú údržbu.
Po prerokovaní diskusných príspevkov nebol prijatý žiadny návrh na doplnenie uznesenia.
16. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 21.30 hod.
V Stankovanoch, 29.marca 2012
Zapísal: JUDr. V. Urban
overovatelia:

Mgr. Tomáš Hadač
M. Chomist
Rudolf Baleja
starosta obce
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