ZÁPISNICA a U Z N E S E N I A
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stankovany
konaného 31. júla 2013

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadania:
1. Otvorenie
2. A/ Určenie a schválenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
B/ Schválenie programu rokovania
3. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom bývalej školy a materskej školy
v miestnej časti Rojkov
4. Prejednanie prenájmu bývalej materskej školy v Stankovanoch
5. Schválenie Zmluvy o dielo č. 1/2013 medzi Obcou Stankovany a SIGAS, s. r. o.
Dolný Kubín – výmena poškodeného kotla v ZŠ a MŠ Stankovany
6. Zmluva o dielo medzi Obcou Stankovany a RILINE, s. r. o. Ružomberok – oprava
výtlkov miestnych komunikácií v roku 2013
7. Prejednanie požiadavky SLSP, a. s. na dozabezpečenie úveru a plnenie podmienky
realizácie platobného styku
8. Rôzne
A/ Vyhodnotenie súťaže vo varení gulášu – Stankovský kotlík 2013
B/ Informácia o postupe zabezpečovania úloh súvisiacich s predajom časti obecného
pozemku parcelné č. 289 pre Oramilk, s. r. o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
9. Diskusia
10. Záver

Priebeh zasadania:
1. Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Stankovany otvoril o 18:00 hodine a viedol
starosta obce pán 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 6 poslancov, z celkového počtu 9 poslancov, takže OZ je
uznášania schopné. Starosta ospravedlnil neúčasť poslankyne J. Vojtečekovej, a poslancov P.
Lacku, a M. Matejíka
2. A/ Určenie a schválenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
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predsedu návrhovej komisie Joachima Fúru za členov návrhovej komisie Mgr. Tomáša
Hadača a Ing. Juraja Chylu .
Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol: Jána Buliaka a Pavla Luckého
Za schválenie členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice dal starosta hlasovať.
Uznesenie č.: 066/2013/05:
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e
Za zapisovateľa JUDr. Vladimíra Urbana
Za predsedu návrhovej komisie Joachima Fúru a za členov návrhovej komisie Mgr. Tomáša
Hadača a Ing.Juraja Chylu.
Za overovateľov zápisnice: Jána Buliaka a Pavla Luckého.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
6 Ing. Juraj Chyla, Mgr. Tomáš Hadač,
Pavol Lucký, Ján Buliak, Joachim Fúra,
JUDr. Vladimír Urban,
Za:

6 Ing. Juraj Chyla, Mgr. Tomáš Hadač,
Pavol Lucký, Ján Buliak, Joachim Fúra,
JUDr. Vladimír Urban,

Proti:
Zdržali sa:

0
0

2.B/ Schválenie programu rokovania
Starosta predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa
pozvánky. Doporučil do bodu č. 8. Rôzne, doplniť bod B. Informácia o postupe zabezpečenia
úloh súvisiacich s predajom časti obecného pozemku parc. č. 289 pre Oramilk, s. r. o., Ružová
dolina 6, 821 01 Bratislava
Uznesenie č.: 067/2013/05
Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany s ch v a ľ u j e
program rokovania obecného
zastupiteľstva v nasledujúcom znení:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. A/ Určenie a schválenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
B/ Schválenie programu rokovania
3. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom bývalej školy a materskej školy
v miestnej časti Rojkov
4. Prejednanie prenájmu bývalej materskej školy v Stankovanoch

-35. Schválenie Zmluvy o dielo č. 1/2013 medzi Obcou Stankovany a SIGAS, s. r. o.
Dolný Kubín - výmena poškodeného kotla v ZŠ s MŠ Stankovany
6. Zmluva o dielo medzi Obcou Stankovany a RILINE, s. r. o. Ružomberok – oprava
výtlkov miestnych komunikácií v roku 2013
7. Prejednanie požiadavky SLSP, a. s. na dozabezpečenie úveru a plnenie podmienky
realizácie platobného styku
8. Rôzne: A/ Vyhodnotenie súťaže vo varení gulášu – Stankovský kotlík 2013
B/ Informácia o postupe zabezpečovania úloh súvisiacich s predajom časti
obecného pozemku parcelné č. 289 pre Oramilk, s. r. o. Ružová dolina 6, 821 08
Bratislava
9. Diskusia
10. Záver
O programe rokovania dal starosta obce hlasovať:
Výsledok hlasovania:
Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
6 Ing. Juraj Chyla, Mgr. Tomáš Hadač,
Pavol Lucký, Ján Buliak, Joachim Fúra,
JUDr. Vladimír Urban,
Za:

6 Ing. Juraj Chyla, Mgr. Tomáš Hadač,
Pavol Lucký, Ján Buliak, Joachim Fúra,
JUDr. Vladimír Urban,

Proti:
0
Zdržali sa:
0
3. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom bývalej školy a materskej školy
v miestnej časti Rojkov
Starosta obce obecné zastupiteľstvo informoval, že v zmysle Uznesenia č.
064/2013/05 zabezpečuje postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení
neskorších zmien a doplnkov a VP č. 6/2011 obce Zásady nakladania s majetkom Obce
Stankovany. Bola vyhlásená verejná obchodná súťaž na internetovej stránke obce,
v okresných novinách Liptov a vo vývesných tabuliach obce v Stankovanoch v Rojkove.
Obhliadky objektu sa zúčastnil dňa 22. júla 2013 o 8:00 hodine jeden uchádzač – Juraj
Matejík z miestnej časti Rojkov.
Uznesenie č.: 068/2013/05
Obecné zastupiteľstvo Obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu obce
o postupe pri zabezpečovaní úloh spojených s vyhlásením obchodnej verejnej súťaže na
objekt bývalej školy a materskej školy v miestnej časti Rojkov.
Obecné zastupiteľstvo k o n š t a t u j e, že Uznesenie č. 064/2013/05 zo štvrtého zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Obce Stankovany dňa 03. júla 2013 bolo splnené.
Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e a s ch v a ľ u j e
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verejnej obchodnej súťaže na budove bývalej školy a materskej školy v obci Stankovany,
miestnej časti Rojkov, z dňa 30. júla 2013 – príloha č. 1
Obecné zastupiteľstvo Obce Stankovany prerokovalo návrh na prenechanie nehnuteľnosti vo
vlastníctve Obce Stankovany do nájmu, a to:
- stavba – budovy bývalej školy a materskej školy v obci Stankovany, miestna časť
Rojkov, súpisné číslo stavby 459, nachádzajúcej sa na pozemku parcelné číslo KN-C
1752 o výmere 200 m2 a príslušenstva, ktoré pozostáva z hospodárskej budovy,
oplotenia parcelné číslo KN-C 1754 o výmere 60m2 v katastrálnom území obce
Stankovany, miestnej časti Rojkov
- priľahlého pozemku parcelné číslo KN-C 1753 o výmere 514 m2
- parcelné číslo KN-C 1755 záhrady o výmere 753 m2 v katastrálnom území obce
Stankovany, miestnej časti Rojkov
podľa výsledkov obchodnej verejnej súťaže
a.) trojpätinovou väčšinou poslancov s ch v a ľ u j e
prenechanie nehnuteľností vo vlastníctve obce Stankovany, a to:
- stavba – budova bývalej školy a materskej školy v obci Stankovany, miestna časť
Rojkov, súpisné číslo stavby 459, nachádzajúcej sa na pozemku parcelné číslo KN-C
1752 o výmere 200 m2 a príslušenstva, ktoré pozostáva z hospodárskej budovy,
oplotenia parcelné číslo KN-C 1754 o výmere 60 m2 v katastrálnom území obce
Stankovany, miestnej časti Rojkov
- priľahlého pozemku parcelné číslo KN-C 1753 o výmere 514 m2
- parcelné číslo KN-C 1755 záhrady o výmere 753 m2 v katastrálnom území obce
Stankovany, miestnej časti Rojkov
víťazovi obchodnej verejnej súťaže
Jurajovi Matejíkovi, dátum narodenia 30. 09. 1988
trvalý pobyt Stankovany, miestna časť Rojkov č. 376
Za cenu: 1410 € na rok.
ukladá
poverenému zamestnancovi obce zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy najneskôr do
30 dní odo dňa schválenia prenájmu podľa schvaľovacej časti uznesenia

-5určuje
stratu účinnosti tohto uznesenia, ak nájomná zmluva nebude uzatvorená v stanovenom
termíne.

Výsledok hlasovania:
Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
6 Ing. Juraj Chyla, Mgr. Tomáš Hadač,
Pavol Lucký, Ján Buliak, Joachim Fúra,
JUDr. Vladimír Urban,
Za:

Proti:

6 Ing. Juraj Chyla, Mgr. Tomáš Hadač,
Pavol Lucký, Ján Buliak, Joachim Fúra,
JUDr. Vladimír Urban,
0

Zdržali sa:

0

4. Prejednanie prenájmu bývalej materskej školy v Stankovanoch
Starosta obce na základe Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Stankovany
č.059/2013/4 zo dňa 14.06.2013 predložil návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo
vlastníctve obce Stankovany a to:
- budova bývalej materskej školy Stankovanoch, súpisné číslo 24, na pozemku parc. č.
KN-C 596 o výmere 220 m2
- skladu bez súpisného čísla na pozemku parc. č. KN-C 595 o výmere 52 m2
- pozemkov parcelné číslo KN-C 593, 594, 595, 596 s príslušenstvom o výmere
1231 m2 v katastrálnom území obce Stankovany, okres Ružomberok
a tento návrh Obecné zastupiteľstvo p r e r o k o v a l o.
Uznesenie č.: 069/2013/05
Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany s ch v a ľ u j e zámer prenájmu nehnuteľností vo
vlastníctve obce Stankovany a to:
- budova bývalej materskej školy v Stankovanoch, súpisné číslo 24 na pozemku,
parcelné číslo KN-C 596, o výmere 220 m2
- skladu bez súpisného čísla na pozemku parc. č. KN-C 595 o výmere 52 m2
- pozemkov parcelné číslo KN-C 593, 594, 595, 596 s príslušenstvom o výmere
1231 m2, v katastrálnom území obce Stankovany, okres Ružomberok, a to formou
verejnej obchodnej súťaže za najmenej také nájomné, za aké sa prenechávajú do
nájmu podobné nehnuteľnosti na dohodnutý účel.
Obecné zastupiteľstvo Obce Stankovany u k l a d á obecnému úradu:

-

-

-
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ods. 1 a ods. 9 zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších
predpisov
zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení
neskorších zmien a doplnkov a Vnútorného predpisu č. 6/2011 obce Zásady
nakladania s majetkom obce Stankovany v termíne najneskôr do 30. septembra 2013
obecné zastupiteľstvo Obce Stankovany u r č u j e za záväznú súčasnú podmienku, že
nájomca bude poskytovať služby pre obyvateľstvo, obchodné, skladové, prevádzkové
priestory, resp. sociálne služby (denný stacionár a pod.)

Výsledok hlasovania:
Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
6 Ing. Juraj Chyla, Mgr. Tomáš Hadač,
Pavol Lucký, Ján Buliak, Joachim Fúra,
JUDr. Vladimír Urban,
Za:

Proti:
Zdržali sa:

6 Ing. Juraj Chyla, Mgr. Tomáš Hadač,
Pavol Lucký, Ján Buliak, Joachim Fúra,
JUDr. Vladimír Urban,
0
0

5. Schválenie Zmluvy o dielo č. 1/2013 medzi Obcou Stankovany a SIGAS, s. r. o. Dolný
Kubín – výmena poškodeného kotla v ZŠ s MŠ Stankovany.
Starosta v tomto bode informoval, že spolu s jeho zástupcom JUDr. Vladimírom
Urbanom podnikli kroky na KÚ, odbore školstva v Žiline na zabezpečenie financií na výmenu
a opravu havarijného stavu liatinového kotla v miestnej ZŠ s MŠ v Stankovanoch. Cestou
Ministerstva školstva a Ministerstva financií sa podarilo zabezpečiť čiastku 8.880,0 €. Na
tomto základe bola vyhlásená formou prieskumu trhu súťaž na dodávateľa tejto akcie. Potom
starosta obce oboznámil OZ s obsahom zápisu z vyhodnotenia cenových ponúk na túto akciu.
Na základe výsledkov tejto súťaže starosta obce zabezpečil zmluvne dodávateľa prác – firmu
SIGAS, s. r. o., Dolný Kubín. V súčasnom období sú práce v štádiu dokončovania
a potrebných skúšok.
Uznesenie č. 070/2013/05
Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu obce
o výbere dodávateľa a postupe prác na odstraňovaní havarijného stavu kotla v ZŠ s MŠ
v Stankovanoch.
Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany s ch v a ľ u j e Zmluvu o dielo č. 1/2013 medzi
Obcou Stankovany a dodávateľom prác SIGAS, s. r. o., Dolný Kubín, zo dňa 01, 07. 2013.
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Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
6 Ing. Juraj Chyla, Mgr. Tomáš Hadač,
Pavol Lucký, Ján Buliak, Joachim Fúra,
JUDr. Vladimír Urban,
Za:
6 Ing. Juraj Chyla, Mgr. Tomáš Hadač,
Pavol Lucký, Ján Buliak, Joachim Fúra, JUDr. Vladimír
Urban,
Proti:
0
Zdržali sa:
0

6. Zmluva o dielo medzi Obcou Stankovany a RILINE, s. r. o, Ružomberok – oprava
výtlkov miestnych komunikácií v roku 2013
Starosta obce v tomto bode informoval, že na základe poskytnutých dotácií zo
štátneho rozpočtu na odstránenie výtlkov na miestnych komunikácií zabezpečil v predstihu
prieskum trh na určenie dodávateľa týchto prác. Najvýhodnejšiu ponuku predložila firma
RILINE, s. r. o., Ružomberok, s ktorou starosta obce uzatvoril Zmluvu o dielo dňa 13. júna
2013. Zároveň pripomenul, že tento dodávateľ ako víťaz súťaže realizoval v posledných
dňoch asfaltovacie práce v Rojkove, v časti Šiare pre VSR, a. s. Ružomberok. Po dohode
s dodávateľom starosta obce túto príležitosť využil a v Rojkove bola opravená časť silno
poškodenej a zvetranej cesty na Laz, čoho sa domáhali občania Rojkova, bývajúci v tejto
časti. Oprava finišérom asfaltovej zmesi bola pritom lacnejšia ako ručná oprava vyrezávaním
asfaltu. Starosta odporučil poslancom opraviť ručne ďalšie poškodené miesta cesty na Laz,
prípadne z hlavnej cesty ku lavici cez Váh a následne pokračovať v opravách poškodených
miest poza železničnú trať v Stankovanoch od Kúta smerom na Polônku. V ďalšom období
bude potrebné uvažovať v rozpočte obce na asfaltovanie a opravu ďalších ciest
v Stankovanoch ako aj v Rojkove.
Uznesenie č. 071/2013/05
Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch b e r i e n a v e d o m i e informácie starostu
obce o realizácii asfaltových prác na území obce, miestnej časti Rojkov a s ú h l a s í
s návrhmi starostu obce.
Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch s ch v a ľ u j e Zmluvu o dielo medzi RILINE, s. r.
o., Ružomberok a Obcou Stankovany na opravu výtlkov miestnych komunikácií v roku 2013
zo dňa 13. júna 2013.
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Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
6 Ing. Juraj Chyla, Mgr. Tomáš Hadač,
Pavol Lucký, Ján Buliak, Joachim Fúra,
JUDr. Vladimír Urban,
Za:

Proti:
Zdržali sa:

6 Ing. Juraj Chyla, Mgr. Tomáš Hadač,
Pavol Lucký, Ján Buliak, Joachim Fúra,
JUDr. Vladimír Urban,
0
0

7. Prejednanie požiadavky SLSP, a. s. na dozabezpečenie úveru a plnenie podmienky
realizácie platobného styku.
Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s obsahom listu SLSP, a. s. zo dňa
15. 07. 2013 , ktorý je reakciou na prijaté uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 14. 06.
2013 č. 053/2013/04, ktorým bola požiadavka SLSP na dozabezpečenie úveru na
financovanie KACR zmenkou a zriadením záložného práva na všetky pohľadávky a realizáciu
platieb cez účet v SLSP, a. s.. Keďže očakávajúcu odpoveď na tento list do 31. 07. 2013
starosta obce adresoval a zaslal odpoveď dňa 25. 07. 2013, v ktorej oznamuje dôvody, že
tento termín je pre obec nesplniteľný.
Uznesenie č. 72/2013/05
Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e obsah listu SLSP, a. s.
zo dňa 15. 07. 2013 vo veci požiadavky SLSP, a. s. na dozabezpečenie úveru a plnenie
podmienky realizácie platobného styku a odpoveď starostu obce Stankovany č.
560/AS18/2013 zo dňa 25. 07. 2013
Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany s ú h l a s í
s podpisom zmenky a prípadne
zmluvy o vyplňovanom práve zmenkovom, ale bez zriadenia záložného práva na všetky
pohľadávky, t. j. bez finančnej záťaže na obec, pokiaľ zmenka bude slúžiť len ako dlžobný
úpis a nesmie byť prevoditeľná a obchodovateľná, inak neodporúča starostovi obce tieto
materiály podpísať.
Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany aj naďalej p o ž a d u j e n e p r e v o d i t e ľ n ú
(neobchodovateľnú) r e k t a z m e n k u .
Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany o d p o r ú č a , aby starosta obce rokoval o
presmerovaní podielových daní na účet v SLSP a. s.. Realizácia platieb na tento účet však
bude možná až v priebehu roku 2014.
Obecné zastupiteľstvo u k l a d á obecnému úradu, aby zabezpečil presmerovanie 75%
všetkých príjmov obce na účet SLSP a.s. v priebehu roku 2014.

-9Výsledok hlasovania:
Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
6 Ing. Juraj Chyla, Mgr. Tomáš Hadač,
Pavol Lucký, Ján Buliak, Joachim Fúra,
JUDr. Vladimír Urban,
Za:

6 Ing. Juraj Chyla, Mgr. Tomáš Hadač,
Pavol Lucký, Ján Buliak, Joachim Fúra,
JUDr. Vladimír Urban,

Proti:
Zdržali sa:

0
0

8. Rôzne
A/Vyhodnotenie súťaže vo varení gulášu - Stankovský kotlík 2013
Starosta obce poďakoval všetkým, ktorí túto akciu pomohli zorganizovať a pričinili sa
o jej priebeh.
Uznesenie č. 73/2013/05
Obecný zastupiteľstvo obce Stankovany b e r i e
vo varní gulášu- Stankovský kotlík 2013.

na

vedomie

vyhodnotenie súťaže

Výsledok hlasovania:
Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
6 Ing. Juraj Chyla, Mgr. Tomáš Hadač,
Pavol Lucký, Ján Buliak, Joachim Fúra,
JUDr. Vladimír Urban,
Za:

6 Ing. Juraj Chyla, Mgr. Tomáš Hadač,
Pavol Lucký, Ján Buliak, Joachim Fúra,
JUDr. Vladimír Urban,

Proti:
Zdržali sa:

0
0

- 10 B/ Informácia o postupe zabezpečenie úloh súvisiacich s predajom časti obecného
majetku – pozemku parc. č. 289, pre ORAMILK, s. r. o., Ružová dolina 6, 821 08
Bratislava
Starosta obce informoval:
- o prieskume trhu na vypracovanie geometrického plánu,
- víťazovi zadal vypracovanie geometrického plánu,
-zabezpečil znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty uvedeného pozemku
-spracovateľom týchto dokumentov pripravil podmienky a odovzdal potrebné
podklady
-súčasne rokoval o možnosti napojenia pozemku na vodovod a kanalizáciu.
Na pozemku sa nachádza elektrická rozvodová sieť, (určitá výhoda). Všeobecná
hodnota pozemku bola vyčíslená celkom na 28.800,- €, čo predstavuje pri výmere 1372 m2
odpredávaného pozemku cenu 20,99 €/m2.
Uznesenie č. 74/2013/05
Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany b e r i e n a
v e d o m i e informáciu
o zabezpečovaní úloh súvisiacich s odpredávaným pozemkom č. 289 pre ORAMILK, s. r. o.
Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany s c h v a ľ u j e predajnú cenu za jeden m2
odpredávaného pozemku vo výške 25,00 € s tým, že kupujúci si zabezpečí výstavbu
prístupovej komunikácie, mostíka a inžinierskych sietí na vlastné náklady.
Obecné zastupiteľstvo o d p o r ú č a starostovi obce v spolupráci s JUDr. Vladimírom
Urbanom vypracovať návrh Kúpnej zmluvy na odpredaj uvedeného pozemku a následne
podpísanú zmluvu s kupujúcim predložiť na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
6 Ing. Juraj Chyla, Mgr. Tomáš Hadač,
Pavol Lucký, Ján Buliak, Joachim Fúra,
JUDr. Vladimír Urban,
Za:

6 Ing. Juraj Chyla, Mgr. Tomáš Hadač,
Pavol Lucký, Ján Buliak, Joachim Fúra,
JUDr. Vladimír Urban,

Proti:
Zdržali sa:

0
0

- 11 C/ Odmena pre hlavného kontrolóra obce Stankovany
Prejednanie odmeny pre hlavnú kontrolórku za prípravu materiálov do Stankovských
zvestí.
Uznesenie č. 75/2013/05
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e odmenu hlavnej kontrolórke obce Ing. M. Strakovej
vo výške 80,00 €, za prípravu podkladových materiálov pre obecné noviny č. 2 a č.3 ročník 6.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
6 Ing. Juraj Chyla, Mgr. Tomáš Hadač,
Pavol Lucký, Ján Buliak, Joachim Fúra,
JUDr. Vladimír Urban,
Za:

6 Ing. Juraj Chyla, Mgr. Tomáš Hadač,
Pavol Lucký, Ján Buliak, Joachim Fúra,
JUDr. Vladimír Urban,

Proti:
Zdržali sa:

0
0

D/ Zmluva o zabezpečení audítorských služieb č. 120501
Starosta obce predložil OZ na schválenie zmluvu o zabezpečení audítorských služieb
č. 120501 so zhotoviteľom Stopercentná daňová, kom. spol. Liptovský Mikuláš za roky 2011,
2012, 2013.
Uznesenie č. 076/2013/05
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s uzavretím zmluvy o zabezpečení audítorských služieb
so zhotoviteľom Stopercentná daňová, kom. spol. Liptovský Mikuláš za roky 2011, 2012,
2013.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet poslancov: 9
Prítomní:
6 Ing. Juraj Chyla, Mgr. Tomáš Hadač,
Pavol Lucký, Ján Buliak, Joachim Fúra,
JUDr. Vladimír Urban,
Za:

6 Ing. Juraj Chyla, Mgr. Tomáš Hadač,
Pavol Lucký, Ján Buliak, Joachim Fúra,
JUDr. Vladimír Urban,

Proti:
Zdržali sa:

0
0

- 12 9. Diskusia
Starosta obce umožnil diskutovať zvlášť ku každému bodu programu. Do diskusie sa
prihlásili:
JUDr. Urban informoval, že občania Ján Kováčik v miestnej časti Rojkov sa sťažovali,
na zle opravenú miestnu komunikáciu pred domom J. Kováčika, (živičný kryt opravenej cesty
je nad úrovňou jeho vstupnej brány), na ceste smerom na Laz je cesta v zákrute zle klopená –
odstredivý sklon je nebezpečný, zhoršenie medziľudských vzťahov, udržanie obchodu
v miestnej časti Rojkov a informácie o počte žiakov v ZŠ s MŠ Stankovany.
Starosta informoval, že väčšina občanov je s cestou spokojná a Vodárenská spol. a.s.
Ružomberok cestu prevzala bez pripomienok.
Hl. kontrolórka obce Ing. Straková informovala, že prebieha kontrola miestnych
komunikácií a mostov v obci v spolupráci s JUDr. Urbanom a Ing. Loviškom z Obvodného
úradu dopravy v Ružomberku.
J. Fúra navrhol, aby sa spoločenské akcie v obci konali priebežne počas celého roka.
Ďalej zhodnotil priebeh akcie Stankovský kotlík.
Ing. M. Straková navrhla, aby obec každému usporiadateľovi spoločenskej akcie dala
podmienku, aby hladina hluku bola prijateľná.
Ďalej sa diskutovalo vo veci problémov s umiestnením tabule Stankovany miestna časť
Rojkov, (strhávanie tabúľ a ich pretieranie).
Ing. Straková navrhla poslancom výjazdové rokovanie OZ kde by poslanci prešli po
obci a miestnych častiach obce. Ďalej navrhla, aby na ďalšie rokovanie OZ bola prizvaná aj
riaditeľka ZŠ s MŠ.
10. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť, aktívny prístup a trpezlivosť.
Potom piate zasadnutie ukončil.
Zapísal:
JUDr. Vladimír Urban
Overovatelia: Ján Buliak
Pavol Lucký
V Stankovanoch, 31. 07. 2013
Rudolf Baleja
starosta obce

Prílohy:

prezenčná listina
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zoznam pozvaných

