OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 11.05.2022
o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zasadnutie
Obecného zastupiteľstva

Program rokovania
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti
4. Územný plán - dotácia
5. Rekonštrukcia cesty Nová ulica
6. Chladenie MŠ
7. Rekonštrukcia chodníka ZŠ s MŠ
8. Chodníky Nová IBV
9. Osadenie dverí bývalá uhoľňa
10. Rozpočtové opatrenia č. 01/2022
11. Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu
12. PHSR 2014 – 2020 – uznesenie o pokračovaní
13. DPO SR – žiadosť o príspevok
14. Previerka prokuratúry prijatých VZN
15. Rôzne – Detský športový deň, ZMOT, ZMOS, Turvod,
16. Interpelácie
17. Návrh na doplnenie uznesení
18. Záver

Vyvesené: 05.05.2022

Zvesené:

Zápisnica z obecného zastupiteľstva konaného
dňa 11.05.2022 o 18,00 hodine

1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Ospravedlnil poslanca Milana Levického, ktorý musel odísť
pracovne do zahraničia. Hlavný kontrolór obce Janka Jesenská sa ospravedlnila z dôvodu
zdravotných potiaží.
Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Prítomní podľa prezenčnej listiny.
Za zapisovateľa bola určená Ivana Brozmanová, overovatelia zápisnice Viliam Hajný a Zuzana
Révayová.
Program rokovania sa nedoplnil o ďalšie nové body.
2. Kontrola plnenia uznesení
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že uznesenia sa plnia priebežne. Ostatné bude vyplývať
z rokovania.
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti
Hlavný kontrolór obce Janka Jesenská predložila „Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti“ od
1.10.2021 do 6.5.2022. Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali správu na vedomie.
4. Územný plán – dotácia
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že na februárovom rokovaní obecného zastupiteľstva,
sme schvaľovali žiadosť na poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy výstavby.. Požadovali
sme 80%, schválili nám cca 8000,- €. Toto je predpoklad na schválenie ÚP obce už v tomto
roku. Je dobré, že sme dotáciu dostali tento rok, lebo v prípade žiadosti na budúci rok, nevieme
ako to dopadne. Ak by nám nebolo vyhovené v tomto roku, tak na budúci rok by sme mali mať
pri opakovanej žiadosti o 20 bodov viac. Otázka znie, či na budúci rok budú financie.
Poslanci zobrali túto informáciu na vedomie.
5. Rekonštrukcia cesty Nová ulica
Starosta dal vypracovať cenovú ponuku na komunikácie Nová ulica, prípojná cesta k Novej
ulici a cesta k Novej IBV. Celková hodnota je cca 72,- tis. € bez DPH. Cena rekonštrukcie Nová
ulica vychádza na cca 50,- tis. €s DPH.
Keďže ponuka na Rekonštrukciu chodníka pri ZŠ bola nižšia ako sme očakávali, tak sa urobí
aj cesta k Novej IBV v hodnote cca 20,- tis. €. Celková hodnota rekonštrukcie ciest bude cca
70,- tis. €.
Na základe polemiky ako sa to bude robiť, tak bol určený Rastislav Romančík ako zástupca
obce pri rekonštrukcií MK, hlavne k ceste k Novej IBV.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili rekonštrukciu MK Nová ulica a cesta k IBV.
6. Chladenie MŠ
K tomuto bodu rokovania starosta obce uviedol, že PD bola vypracovaná vlani. Keďže hodnota
realizácie nepresahuje 10,- tis. €, tak zákazka bola zadaná priamo firme AMJ TECH, s. r. o.
Martin, s ktorou už má obec dobré skúsenosti pri realizácii kúrenia v MŠ. Ďalej firma vykonáva
opravy a údržbu v ZŠ.
Celková hodnota zákazky je cca 10,- tis € aj s DPH. Práce budú vykonané do konca júna 2022.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali tento bod rokovania na vedomie.
7. Rekonštrukcia chodníka ZŠ s MŠ
K tomuto bodu rokovania starosta obce uviedol, že je v procese obstarávania dodávateľa prác.
Termín ukončenia je v stredu 18.5.2022. Celková hodnota zákazky bude cca 15,- tis € aj s DPH.
Termín dokončenia prác je august 2022. Práce sa budú vykonávať počas prázdnin, aby sa
nerušil vyučovací proces.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali tento bod rokovania na vedomie.

8. Chodníky Nová IBV
Pôvodne sa mali tieto chodníky financovať cez MAS Turiec. Nakoľko sú financie z MAS-ky
v nedohľadne, tak tento rok by sme mali tento chodník dokončiť. Chodník popri ceste pravá
strana sa vybuduje až v budúcom roku z prostriedkov MAS Turiec, pokiaľ budú financie
z IROP.
Pred položením dlažby sa uloží chránička na optický kábel. Toto je dohodnuté s fi. Gaya.
Problém bude s napojením na optický kábel s nehnuteľnosťami pri hlavnej ceste.
Zatiaľ nie je rozpočet podľa nových cenových podmienok, ale je predpoklad, že sa bude
pohybovať okolo 30,- tis. €. Termín ukončenia bude december 2022.
Poslanci schválili realizáciu zámkovej dlažby v tomto roku.
9. Osadenie dverí bývalá uhoľňa
Je už vypracovaný statický posudok k stavebnému povoleniu. Rozpočet je cca 1500,- €.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali tento bod rokovania na vedomie.
10.
Rozpočtové opatrenia č. 01/2022
Starosta obce uviedol, že rozpočtové opatrenia sa týkajú realizácie investičných činností, ktoré
neboli zahrnuté v rozpočte na rok 2022. Pri bežných výdavkoch sa jedná o rozpočet na
normatívy pre ZŠ s MŠ. Ostatné sú úprava kapitálových výdavkov na investičné činnosti
a navŕšenia finančných operácií.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili rozpočtové opatrenia.
11.
Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu
Komisia zasadala počas rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré bolo na túto chvíľu
prerušené.
Ivana Brozmanová, predseda komisie na ochranu verejného záujmu, prečítala uznesenie.
Komisia skonštatovala splnenie podmienok ústavného zákona o nezlučiteľnosti funkcií starostu
obce.
Majetkové pomery je povinná komisia zverejniť do 10 dní od prerokovania na webovom sídle
obce.
12.
PHSR 2014 – 2020 – uznesenie o pokračovaní
Vzhľadom na ešte neprijatie strategického programovacieho dokumentu na obdobie 2021 –
2027, tak zatiaľ postupujeme podľa schváleného PHSR obce na roky 2014 – 2020.
Poslanci obecného zastupiteľstva predĺžili pokračovanie PHSR obce na roky 2014 – 2020.
13.
DPO SR – žiadosť o príspevok
Obdržali sme list od DPO SR, kde je uvedené, že štát si neplní svoje povinnosti. Chýbajú
finančné prostriedky nielen pre DPO, ale aj pre všetky zložky záchranného systému, červený
kríž.
Požiadavka je 0,10 € na obyvateľa. Starosta navrhol 100,- €. Odôvodnil to, že nám DPO SR len
pomohla. Máme dobrú skúsenosť, celé Slovensko. Nevieme ako budeme postupovať na budúci
rok, ale zatiaľ na tento rok je dotácia 1400,-.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili príspevok v sume 100,- €.
14.
Previerka prokuratúry prijatých VZN
Okresná prokuratúra vykonávala previerku prijatých VZN, ktoré boli nutné prijať od roku 2019.
Konkrétne VZN o označovaní ulíc, o vykonaní miestneho referenda, o otváracích hodinách
prevádzok, o ochrane zelene a o verejnom poriadku. VZN o označovaní ulíc nie je pre našu
obec až tak nutné, lebo teraz je každá nehnuteľnosť označená adresným bodom. VZN
o vykonaní miestneho referenda je tiež nepotrebné, lebo keby sa išlo vykonávať, tak sa to dá
legislatívne stihnúť na konkrétne referendum v konkrétnej platnej legislatíve.
Ostatné VZN má obec prijaté ešte v roku 2011, ktoré čiastočne pokrývajú rozsah.
Určite bude po vykonaní previerky vydaný protest prokurátora a budeme musieť tieto VZN
aktualizovať a prijať aj nové.
15.
Rôzne

Hasiči
K tomuto bodu začal Rastislav Romančík informovať o činnosti hasičov. Spomenul cvičenie
vo Folkušovej, kde sa robil nácvik ťahania vedenia k lesnému požiaru. Vedenie ťahali všetci
členovia v okrsku plus DHZ Mošovce a Socovce.
V sobotu 7.5.2022 sa uskutočnil sprievod historickej a novej techniky v obciach Príbovce,
Rakovo a Benice. Sprievodu sa zúčastnili aj hasiči z Koštian nad Turcom. U nás stáli na
Pastierisku, kde bola pomerne hojná účasť obyvateľov.
Okresná súťaž sa uskutoční 21.5.2022 v Socovciach.
Čo sa týka opravy Hasičskej zbrojnice, tak treba vypracovať cenovú ponuku a začať
s rekonštrukciou. Treba najprv obnažiť vnútornú podlahu, aby sme zistili, čo bude treba meniť.
Vatra sa uskutoční 25.júna 2022. Počas vatry sa podľa počasia uskutoční posedenie s hudbou.
Starosta požiadal predsedu o pomoc pri kosení, tak ako vlani, aby sa pokosili rajóny. Možno sa
podarí niekoho získať na práce, ale potom už ostáva len na vlastnej výpomoci.
Osadiť sieť v areáli na volejbal.
Viliam Hajný spomenul problémy s mládežou pri hasičskom výcviku. Nie sú deti, ktoré by boli
ochotné cvičiť alebo nemajú záujem.
Benická studňovica sa uskutoční pravdepodobne poslednú júlovú sobotu. Všetko bude včas
oznámené.
Odborná spôsobilosť na práce s motorovou pílou a práce vo výškach si urobilo 6 členov.
Turnaj o pohár starostov obcí
Zatiaľ sa nič neobjavilo, starosta preverí konanie. Tento rok to má na starosti naša obec.
Detský športový deň,
Uskutoční sa 25.6.2022 pred Vatrou. Zuzana Révayová preverí možnosť skákacích hradov,
trampolíny. Starosta preverí možnosť konského povozu, tak ako to bolo v minulosti. Hasiči
dotiahnu techniku na ukážku, použijú zapeňovanie. Všetko bude záležať na počasí. Treba
preveriť ukážku výcviku psov
ZMOT,
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o Sneme ZOSU, kde prijali uznesenie na monitoring
ovzdušia na križovatke E65 a E519, teraz pokiaľ nie je vybudované logistické centrum LIDL
v Rakove. Má sa uskutočniť stretnutie s pracovníčkou VÚC Žilina 23.5.2022 v Príbovciach.
Proti bol starosta obce Rakovo, 5 sa zdržali, ale 42 bolo za.
Ďalej sa prijalo uznesenie o urýchlenie výstavby R3, ktoré bolo odoslané na Ministerstvo
dopravy a Európsku komisiu. R3 nemá vplyv na výstavbu LIDL centra, lebo je veľký
spoločenský odpor. Budova, ktorá bude mať dĺžku 500 m, šírku 150m a výšku cca 20 m
s priľahlými plochami na parkovanie. Budova bude mať cca 7 ha a celý areál cca 20 ha, bez
prístupových ciest a infraštruktúry.
Chodník ku Valčianke
Na otázku Zuzany Révayovej ku chodníku popri Valčianke starosta odpovedal, že najprv sa
musí urobiť cesta s odvodnením. Potom sa vybuduje chodník.
Treba ponatierať lavičky, ale nemá kto. Pokiaľ má niekto vedomosť o osobe, ktorá by chcela
pracovať nech ju pošle za starostom. Len musí mať nad 16 rokov.
Starosta informoval, že rozkopávky, ktoré urobil Turvod, bude opravovať Turvod. Vlani
nestihli opraviť pri vjazde k domu č.6, prepad po kanalizácii pri dome č. 17 a prepad v pri
obchode. Rozkopávky, ktoré si urobili fyzické osoby – napojenie na vodu a kanál, si riešia
samostatne.
ZMOS,
Starosta informoval o mimoriadnom sneme, ktorý sa má uskutočniť 18.5.2022. Tu sa má prijať
stanovisko k postupu vlády, ktorá neustále pridáva úlohy bez financovania. Majú sa riešiť
financovanie neštátneho školstva, neštátnych sociálnych zariadení, nový stavebný zákon a iné
oblasti, kde nám štát neustále len berie.

Turvod,
Starosta informoval o mimoriadnom valnom zhromaždení, kde sa mala navyšovať cena
vodného a stočného. Na základe rozhodnutia majoritného akcionára mesta Martin sa
maximálna cena nezvýšila. Ďalej sa mala odkupovať kanalizácia od majiteľov Snowland za
200,- tis €, ale to tiež neprešlo.
Charitatívna zbierka na Ukrajinu
Včera došla požiadavka z Okresného úradu na začatie zbierky pre Ukrajinu. Starosta tlmočil,
že či obec ide niečo v tomto smere konať? On sám je znechutený z celej situácie, lebo na našich
ľudí sa kašle, samospráva nemá žiadnu podporu, len sa berú financie.
Poslanci nezaujali stanovisko k predmetnej zbierke. Ak niekto bude požadovať informácie, tak
mu budú poskytnuté.
Oprava strechy na Klube
Rastislav Romančík poukázal na rozpadávajúcu sa strechu. Starosta odpovedal, že vie o tomto
probléme, ale opäť je problém, kto to urobí.
16.
Interpelácie
Neboli vznesené.
17.
Návrh na doplnenie uznesení
Neboli žiadne návrhy na doplnenie uznesení.
18.
Záver
Starosta sa poďakoval za účasť.

Zapísal:

Ivana Brozmanová

Overovatelia: Viliam Hajný
Zuzana Révayová Mgr.

Podpis starostu obce
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