OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 15.12.2021
o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zasadnutie
Obecného zastupiteľstva

Program rokovania
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh „Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022“
4. Návrh na Doplnok č. 10 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských
zariadení
5. Návrh na Doplnok č. 3 k VZN č. 01/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6. Rozpočtové opatrenia 03/2021
7. Návrh rozpočtu na rok 2022 – 2024; Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
rozpočtu
8. Právne nároky hlavného kontrolóra, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce
9. Výstavba chodníka Nová IBV, chodník popri ceste E519 – pravá strana, zastávka MHD
10. Územné rozhodnutie - stavebná uzávera
11. Hasičská zbrojnica, stavebné úpravy, rekonštrukcia
12. Návrh prevodu majetku obce v zmysle osobitného zreteľa - zrušenie
13. Rôzne: Hasiči, Mikuláš, Novoročný ohňostroj...
14. COVID-19, opatrenia – krízový štáb
15. Interpelácie
16. Návrh na doplnenie uznesení
17. Záver

Vyvesené: 08.12.2021
Zvesené:

Zápisnica z obecného zastupiteľstva konaného
dňa 20.10.2021 o 18,00 hodine
1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Prítomní
podľa prezenčnej listiny. Za zapisovateľa bola určená Ivana Brozmanová, za overovateľov
zápisnice Milan Levický a Zuzana Révayová.
Starosta navrhol, aby sa v bode „Rôzne“ v prípade verejnosti nedovolilo vystúpiť. Všetky
požiadavky budú podané písomne, na ktoré bude odpovedané.
Poslanci obecného zastupiteľstva nedoplnili program rokovania a rokovanie bude postupovať
podľa predloženého programu.
2. Kontrola plnenia uznesení
K tomuto bodu rokovania starosta obce uviedol, že uznesenia sú plnené priebežne. Ostatné bude
vyplývať z rokovania.
3. Návrh „Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022“
K tomuto bodu rokovania starosta obce uviedol, že návrh plánu bol vyvesené najmenej 15 dní pred
rokovaním obecného zastupiteľstva. Poslanci obecného zastupiteľstva nedoplnili plán o nové
požiadavky a schválili ho v predloženej podobe.
4. Návrh na Doplnok č. 10 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských
zariadení
Starosta obce k tomuto bodu rokovania uviedol, že ešte v novembri si zisťoval, aký bude rast
platov v školstve. Požiadavka odborov bola o 13%, potom o 10%, ale skutočnosť bude cca 3-4%
od 1.7.2022 plus jednorazový paušál 350 €.
V našom návrhu je zachytený rast platov cca o 5%. tento nárast je z dôvodu prípadných zmien
tohto VZN, lebo jeho tvorba a zmena trvá najmenej 1 mesiac.
Návrh VZN bol zverejnený v novembri a spĺňa podmienku na pripomienkovanie. Pripomienky
neboli vznesené. Návrh bol odkonzultovaný s riaditeľom školy.
Zástupca CEV bol odovzdať vyúčtovanie dotácie na tento rok. Nakoľko celú dotáciu nestihol
minúť, lebo boli zatvorené z dôvodu COVID-19, tak isto aj školy, tak požiadal o presun
vyúčtovania dotácie do konca marca 2022. Tejto požiadavke bolo vyhovené.
Poslanci obecného zastupiteľstva prijali Doplnok č. 10 k VZN č. 1/2013.
5. Návrh na Doplnok č. 3 k VZN č. 01/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
K tomuto návrhu starosta obce uviedol, že pôvodný zámer bol nezvyšovať poplatok za KO. Na
základe predpokladaného vývoja rastu cien energií, palív, potravín..., však je navrhnuté zvýšenie
o 2,- €. Nevieme predpokladať vývoj rastu služieb od firmy Brantner v budúcom roku a preto sa
pristúpilo na zvýšenie. Tento rok bude síce menej KO, ale na základe nového cenníka na budúci
rok, by nám to nestačilo na pokrytie služieb. Vôbec nám to nepokryje prípadné zvýšenie v priebehu
roka. Aby nebol nárast v budúcnosti taký vysoký, tak pristupujeme na zvýšenie poplatku o dve €,
zo 16,- na 18,- €.
Starosta spomenul aj platby za skutočne vyprodukovaný odpad v jednotlivých domácnostiach.
Momentálne je to ťažko merateľné, lebo platiť by sa malo za skutočne vyprodukovaný odpad.
Nedá sa to určiť na domácnosť, popolnicu, a preto budeme rozmýšľať ako to bude v budúcnosti.
Je správne, aby každý platil, za to čo vyprodukuje. Tak aby nedoplácali, tí ktorí nemajú odpad
alebo poctivo separujú.
Poslanci obecného zastupiteľstva prijali Doplnok č. 3 k VZN č. 1/2018.
6. Rozpočtové opatrenia 03/2021
Poslanci obecného zastupiteľstva dostali návrh na rozpočtové opatrenia. Do poslednej chvíle čakal
ešte podklady od realizácie opravy, reklamácie na cintoríne. Zatiaľ ich nemá.

V rozpočtových opatreniach sú podchytené presuny finančných prostriedkov medzi položkami,
hlavne hasiči, školstvo, verejné priestranstvá, kultúra a šport.... Obec nezvyšuje dlh a hospodári
s veľkým prebytkom.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali tento bod rokovania na vedomie a schválili rozpočtové
opatrenia.
7. Návrh rozpočtu na rok 2022 – 2024; Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
Rozpočtu
Starosta k tomuto bodu konštatoval, že návrh rozpočtu bol vyvesený najmenej 15 dní pred
rokovaním na obecnej výveske. Rozpočet je predkladaný v podpoložkách. Pre nás je dôležitý
hlavne príjem z podielových daní, ktorý je zatiaľ na úrovni 300,- tis €.
Rezervný fond je zatiaľ naplánovaný čerpanie 100,- tis. €. Hlavný zámer na rok 2022 bude
ukončenie rekonštrukcie hasičskej zbrojnice s prípojkami vody a kanála. Nutne treba opraviť cestu
v Novej ulici a časť komunikácie od začiatku Novej IBV po križovatku ku Turcu.
V škole sa malo pôvodne opraviť „rampa“ pri budove ŠJ. Po porade s riaditeľom ZŠ sa bude
opravovať prístupový chodník, ktorý je v pôvodnom znení od roku 1963, samozrejme
popretkávaný výkopmi.
V rozpočte nie je zahrnutý výdavok na chodníky IBV, chodník pravá strana cesty E519 a zastávka
MHD. Od budúceho roku sa bude pokračovať v žiadosti na IROP cez MAS Turiec. Ak sa to
rozhýbe, budú finančné prostriedky, tak sa to započíta do rozpočtu roka 2022.
Je plánovaný chodník popri Valčianke, ale budeme musieť zvážiť, či ho nebudovať až po úprave
komunikácie.
V materskej škole sa bude realizovať klimatizácia, aby v lete už mohla byť funkčná.
Žiadosti z rozpočtu obce boli podané od TJ Dynamo Príbovce, JDS Benice.
Ďalej bolo poskytnuté stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 – 2024
s odporúčaním rok 2022 ako záväzný a na roky 2023 – 2024 ako informatívny.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili rozpočet na roky 2022 – 2024.
8. Právne nároky hlavného kontrolóra, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že systém je nastavený tak ako po iné roky. Starosta ma
navrhnutý plat na mesiac december o 60% viac, na mesiac január o 40% viac. Hlavný kontrolór
má doplatenú odmenu vo výške 10% ročného platu a poslanci obecného zastupiteľstva odmeny vo
výške 250,- € netto.
Poslanci obecného zastupiteľstva odsúhlasili tento návrh.
9. Výstavba chodníka Nová IBV, chodník popri ceste E519 – pravá strana, zastávka MHD
K tomuto bodu rokovania starosta obce uviedol, že sa „oprášilo“ uznesenie z roku 2020 a bude sa
pokračovať v príprave realizácie. Ak sa nepodarí refinancovať realizáciu z MAS Turiec, tak
pristúpime k financovaniu z vlastných zdrojov.
Poslanci zobrali tento bod rokovania na vedomie.
10. Územné rozhodnutie - stavebná uzávera
Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že parcela 142/5, ktorá je vo vlastníctve Slovenskej republiky
sa predáva. Ozval sa záujemca z Liptovského Mikuláša, ktorý túto parcelu kúpil a chce na nej
vybudovať polyfunkčný objekt. Starosta mu odpovedal, že na tejto parcele bude v územnom pláne
zákaz výstavby. Územný plán je v realizácii a momentálne sa posudzuje strategický dokument.
Z našej strany bude potrebné vydať územné rozhodnutie – stavebnú uzáveru, až do doby schválenia
územného plánu.
Bola podaná žiadosť na Okresný úrad v Žiline odbor výstavby na určenie stavebného úradu, ktorý
bude zastrešovať vydanie územného rozhodnutia.
K parcele 142/5 boli pridružené ešte iné susediace parcely.
Stavebná uzávera – Územné rozhodnutie bude platiť do schválenia územného plánu.
Poslanci obecného zastupiteľstva odsúhlasili stavenú uzáveru.

11. Hasičská zbrojnica, stavebné úpravy, rekonštrukcia
V tomto bode rokovania starosta obce zopakoval, ako sa bude pokračovať v rekonštrukcii
hasičskej zbrojnici.
Skonštatoval, že strecha je už hotová a v budúcom roku sa pokračuje ďalej.
Prichystá sa projektová dokumentácia na prístavbu garáže, ktorá bude realizovaná v budúcnosti.
12. Návrh prevodu majetku obce v zmysle osobitného zreteľa – zrušenie
9.12.2020 sme schválili prevod majetku, stým, že Ján Gomola dodá podklady –GP. Do dnešného
dňa žiadateľ nič nepodal na obec.
Koncom novembra chcel začať kopať základy na terasu. Bol upozornený starostom, že nemá
žiadne podklady na vydanie stavebného povolenia, stavba je nepovolená. Oháňal sa žiadosťou na
drobnú stavbu, rekonštrukciu terasy, ktorá bola v auguste zbúraná. Táto terasa nebola schválená
stavebným úradom. Podával žiadosť do ruky starostovi, s tým že keď ju neprevezme tak ju zašle
poštou. Žiadal strojníka, aby začal kopať základ. Starosta mu žiadosť neprebral, nakoľko stavba
terasy nepodlieha „ohláseniu“, ale treba začať riadne stavebné konanie. Keďže nerešpektoval
stanovisko starostu, tak bol privolaný štátny stavebný dohľad. Pracovníkom štátneho stavebného
dohľadu bol upozornený, že terasa musí prejsť riadnym stavebným konaním, so všetkými
príslušnými vyjadreniami.
Keďže odmietol komunikovať, nerešpektoval stavebný úrad, vulgárne sa odbavoval na starostovi,
tak bolo navrhnuté zrušenie predaja schodov do prevádzky. Vykrikoval, že obec nemá stavebné na
„skládku“ – areál pri Turci. Na tento areál má obec schválené územné rozhodnutie v roku 2011
a v roku 2015 aj stavebné povolenie. Odporučil ho aby podal na prokuratúru na preskúmanie, či
obec postupovala v rámci stavebného konania.
Podľa informácii vraj podal na prokuratúru preskúmanie, či obec postupovala riadne, správne
právne... Do dnešného dňa zatiaľ nebola z prokuratúry žiadna spätná väzba.
Poslanci obecného zastupiteľstva zrušili predaj pozemku na ktorých sú schody do prevádzky.
13. Rôzne: Hasiči, Mikuláš, Novoročný ohňostroj...
Mikuláš – starosta poďakoval všetkým aktérom, ktorí sa podieľali na roznášaní darčekov pre deti.
Veríme, že na budúci rok už budeme Mikuláša robiť hromadne, že žiaden COVID nepreruší túto
peknú tradíciu.
Hasiči: starosta požiadal Rastislava Romančíka, aby 17.12.2021, v piatok bol prichystaný na
prevzatie hasičskej AVIE z Mošoviec,
Osvetlenie na hasičskej zbrojnici a na stromoch sa bude zapínať v sobotu, taká je dohoda
s Františkom Harazinom.
Novoročný ohňostroj: Pravdepodobne sa opäť neuskutoční, uvidíme ako sa bude vyvíjať situácia,
ale skôr nie ako áno.
Oprava lavičky na cintorín: Na budúci rok sa lavička bude opravovať, rozširovať, tak aby sa dalo
prechádzať s traktorom na kosenie cintorína. Potom sa aj zodvihne o cca 25 – 30 cm.
Kontrola plynových rozvodov: Informáciu požiadala Zuzana Révayová, ktorá sa pýtala na
činnosť revíznych technikov, ktorí sú v našej obci. Starosta odpovedal, že včera v utorok chceli
vyhlásiť v rozhlase, že sa budú nachádzať v našej obci. Vzhľadom na pohreb, tak starosta to
nevyhlásil v rozhlase. Volali niektorí občania, ktorým to verifikoval a je na ich uvážení, či si
revíziu plynových rozvodov dajú vykonať.
14. COVID-19, opatrenia – krízový štáb
Starosta obce poskytol poslancom obecného zastupiteľstva manuál, ako sa majú správať v prípade
pozitivity, v karanténe, ohľadom dopravy...
Dnes bolo vydané nové uznesenie vlády ohľadom núdzového stavu a treba ho rešpektovať.
Opätovne je zmätočné, ale výklad vydáva regionálny hygienik.
V samospráve nie sú žiadne opatrenia, neprerušuje sa činnosť, nemáme žiadne možnosti skúmať
od občanov OTP, OP, prakticky sa pracuje v systéme základ. Všetci SBS,, upratovačky, vrátnici,
majú väčšie právomoci pri kontrole ako obce.
Pokiaľ by bol starosta pozitívny, tak sa úrad zatvára do karantény.
Pozitivita na COVID v Turci zatiaľ klesá, ale aký bude vývoj v ďalšom období je vo hviezdach.

15. Interpelácie
Neboli vznesené
16. Návrh na doplnenie uznesení
Neboli doplnené
17. Záver
Starosta obce sa poďakoval za účasť, poprial veľa zdravia, pohody a úplne iný Nový rok 2022.

Zapísal:

Ivana Brozmanová

Overovatelia:

Milan Levický

Zuzana Révayová Mgr.

Podpis starostu obce

Vyvesené: 21.12.2021
Zvesené:
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