OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 17.03.2021
o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zasadnutie
Obecného zastupiteľstva

Program rokovania
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
4. Správa z kontrolnej činnosti v roku 2021
5. Rozpočtové opatrenia,
6. Zadanie „Územný plán obce“
7. Žiadosť na prenájom poľnohospodárskej pôdy PD Valča
8. Podiel separácie za rok 2020
9. Informácia o výmene okien
10.

Informácia o KORONAVÍRUSE - opatrenia

11.

Rôzne: SODB 2021,

12.

Interpelácie

13.

Návrh na doplnenie uznesení

14.

Záver

Vyvesené: 12.03.2021

Zvesené:

Zápisnica z obecného zastupiteľstva konaného
dňa 17.03.2021 o 18,00 hodine
1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Skonštatoval že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Boli
určení overovatelia zápisnice Milan Levický a Rastislav Romančík a zapisovateľ zápisnice Mgr.
Ivana Brozmanová.
Poslanci obecného zastupiteľstva nedoplnili program rokovania a rokovanie a schválili program,
ktorý bol v návrhu.
2. Kontrola plnenia uznesení
V tomto bode starosta obce uviedol, uznesenia sú plnené priebežne. Ostatné bude vyplývať
z rokovania.
3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
Hlavný kontrolór obce Janka Jesenská predložila „Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020“.
Poslanci obecného zastupiteľstva ju zobrali na vedomie.
4. Správa z kontrolnej činnosti v roku 2021
Hlavný kontrolór obce Janka Jesenská predložila „Správu o kontrolnej činnosti v roku 2021“.
Poslanci obecného zastupiteľstva ju zobrali na vedomie.
5. Rozpočtové opatrenia
Starosta obce uviedol, že bola vydaná nová prognóza vývoja podielových daní február 2021, kde
pre našu obec to robí cca 8,- tis. €. Zároveň, ale príjem v mesiaci marec 2021 je nižšia o cca 2,5
tis. €. Z tohto dôvodu nejdem rozpočtovým opatrením zvyšovať príjem v roku 2021.
Upravuje sa rozpočet pre prenesený výkon štátnej správy podľa V_1 na sumu 570303,- €.
Vyšla požiadavka o umiestnenie jedného hniezda BOR do Areálu pri Turci, lebo obyvatelia sú
mimo dosahu BOR. BOR bude umiestnený na strednom stĺpe v areáli s tromi reproduktormi.
Z rokovania vystala požiadavka umiestniť jeden BOR na strednú ulicu do Novej IBV nakoľko na
strane ulice smerom na Turiec nie je počuť od BOR pri Petrovi Kopkovi. Starosta ešte uviedol, že
v minulosti už chcel nainštalovať BOR na stĺp osvetlenia pri dome Bartoňovcov, ale po protestoch
sa neinštaloval. Nová inštalácia bude prerokovaná s dodávateľom a bude to zrealizované.
6. Zadanie „Územný plán obce“
Žiadosť na dotáciu vypracovanie Územného plánu obce na Ministerstvo výstavby mala byť podaná
do 28.2.2021. Ministerstvo výstavby môže poskytnúť dotáciu až do výšky 80% nákladov na
vypracovanie. Vzhľadom na pandemickú situáciu okresný úrad v sídle kraja, odbor výstavby
nefungoval v normálnom režime a ešte stále nefunguje, tak žiadosť nemohli pripomienkovať
a schváliť a preto sme „Zadanie...“ nemohli podať. Po konzultácii so spracovateľkou pani
Noskovou, sme sa dohodli, že na žiadosť máme jeden rok, kde budú vypracované podklady tak,
ako majú byť. Žiadosť bude podaná do konca februára 2022. starosta verí, že sa už nič mimoriadne
nestane.
7. Žiadosť na prenájom poľnohospodárskej pôdy PD Valča
PD Valča podalo žiadosť o prenájom pôdy na parcely, ktoré má naša obec vo vlastníctve. Obec
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
môže prenajímať nehnuteľný majetok. Keďže nejde o ucelené parcely, ale o parcely, ktoré sú
súčasťou pôdnych blokov, na ktoré má PD Valča zmluvu s SPF, tak sa bude postupovať prenájom
pôdy z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
V zmysle metódy a postupov obce v prvom rade obecné zastupiteľstvo rozhoduje o zámere
prenajať pôdu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

Poslanci odsúhlasili zámer prenajať poľnohospodársku pôdu PD Valča v pomere 4 poslanci za
a jeden sa zdržal. Zámer prenájmu poľnohospodárskej pôdy z dôvodu osobitného zreteľa bol
schválený.
8. Podiel separácie za rok 2020
Na úvod starosta obce uviedol, že 26.2.2021 mu bola doručená SMS od obchodného riaditeľa
z firmy Brantner Fatra, že od 1.3.2021 do 31.12.2021 sa zvyšuje cena služieb o cca 1114,- €.
1.3.2021 bol doručený poštou nový cenník. Keď sa starosta pýtal z akého dôvodu sa mení cenník
prác a služieb o túto sumu, tak mu bolo odpovedané, že samospráva Vrútky a Martin dali podanie
na Protimonopolný úrad za neprimerané obchodné podmienky na trhu z titulu dominantného
postavenia. On to má vyriešiť a preto 11 obciam sa má od 1.3.2021 meniť cenník. Meniť, ale až
o 33,89%?! V roku 2019, keď sa menil cenní prác a služieb, tak nárast bol 3,3%?! Vtedy to
nepredstavovalo ani 200,- €, čo sme mohli prekryť vyšším výberom poplatku za odpad. Sumu
1114,- nemôžme akceptovať, lebo opäť máme síce preplatok cca 700,- €, ale z toho ide 200,- € na
zvýšenie poplatku za uloženie na skládku, zmena z 8,- na 11,- €/t. zbytok nemáme čím doplniť,
obec nesmie doplácať, nesmieme už zmeniť výšku poplatku, ale aj prečo? Prečo máme doplácať
za niečo v priebehu roka? Snažíme sa, aby poplatok bol, čo najnižší, vyšším separovaním a oni
nám len, tak z jedného dňa na druhý zvýšia cenu?
Z týchto titulov starosta nepodpíše nový cenník prác a služieb a uvidíme, ako sa firma Brantner
Fatra zachová.
Do 28. februára bolo treba odovzdať výkaz ŽP 6- 01 na štatistický výkaz o komunálnom odpade.
Tento výkaz je prílohou žiadosti na environmentálny fond.
Úroveň vytriedenia za rok 2020 mala naša obec 61,1%. Z tohto vyplýva sadza poplatku za uloženia
odpadu na skládku 11,- €/ t, ktorá platí v roku 2021 a má platiť ďalej, pokiaľ sa nezmení nariadenie
vlády.
Starosta ďalej uviedol, že podal žiadosť na environmentálny fond, kde do konca júna by malo byť
obci zaplatená dotácia, ale nevie sa v akej sume.
9. Informácia o výmene okien
Starosta obce uviedol, že okná na I. stupni sa vymenili v januári. Bolo treba dokončiť opravu
špaliet. Opravy sa vykonávali počas uzávery vyučovania.
Teraz treba počkať na dotáciu na okná v telocvični, ale kedy bude, to je ešte budúcnosť.
Popri škole spomenul, že vyučovanie je do 21.3.201 v dištančnej forme. Ako sa bude ďalej
vyučovať, je predmetom vývoja pandemickej situácie. Materská škola je zatvorená a bude asi aj
na budúci týždeň.
10. Informácia o KORONAVÍRUSE – opatrenia
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že minulý týždeň boli doručené respirátory. Po konzultácii
s Ivanou Brozmanovou a následne Zuzanou Révayovou sa rozhodli, že respirátory a vitamín C sa
budú roznášať do domácnosti pre seniorov 62+. poďakoval sa p. Milanovi Adamcovi za
poskytnutie vrecúšok na zabalenie respirátorov a C-éčka. Do konca týždňa sa budú distribuovať
do domácnosti.
Ďalej podotkol, že zo strany štátu je veľmi malá starostlivosť o prevenciu, napríklad invermektín..
a podobné prípravky, ktoré na začiatku veľmi pomáhajú. Antigénové testovanie je len bohapusté
mrhanie prostriedkami finančnými, materiálnymi, ľudskými. Všetky milióny, ktoré boli na túto
činnosť vydané mohli ísť do prevencie, PCR testovanie, dohľadávanie. Účinnosť antigénových
testov je otázna. Ich výpovedná hodnota je len 2 až osem hodín po testovaní a potom je už situácia
úplne iná.
Otváranie vyučovania – prezenčná výučba bola ponechaná na zriaďovateľov, pričom ak je okres
vo IV. stupni, tak sa má vyučovať len dištančne, ale okresný hygienik, ministerstvo školstva to
nechávajú na zriaďovateľov. Skúsenosti z iných škôl, ktoré otvorili I. stupeň sú zlé, pretože
sa opätovne zatvárajú po dvoch troch dňoch. Nevieme ako sa bude vyvíjať situácia, ale otváranie
škôl na prezenčnú výučbu je v nedohľadne.
Pravidelné antigénové testovanie v Príbovciach bude každú sobotu. Na webovej stránke je to
zverejnené „až do odvolania“. Taktiež je zverejnený postup ako sa správať, ak má pozitívny test

na COVID-19. Všetky potrebné údaje sú pravidelne zverejňované na webovej stránke, tak ako aj
na obecnej výveske.
Starosta požiadal obyvateľov o veľké strpenie súčasnej situácie, o dodržiavaní zásad hygieny, čo
najmenšieho sociálneho styku obyvateľov, používanie rúšok, tam kde to má opodstatnenie, aby
dôsledky boli, čo najmenšie
11. Rôzne:
SODB 2021,
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že k dnešnému dňu je sčítaných cca 85% obyvateľov. Treba
robiť osvetu aby k 31.3.2021, bolo sčítaných čo najviac obyvateľov. Po tomto termíne bude
sčítavať mobilný asistent sčítania, ale nevie sa aká bude pandemická situácia, preto treba robiť
všetko pre samosčítanie do konca marca 2021.
Letecké video,
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že letecké foto bolo v roku 2017 a 2019. Teraz je ponuka na
video s fotografiami určených obcou.
V tomto bode spomenul, že doobjednal knižky Čarovný Turiec 30 ks a objednal aj ATLAS SR
v počte 15 ks.
Poslanci odsúhlasili letecké video.
Areál pri Turci
Rastislav Romančík a Milan Levický požiadali o vyrovnaní hrádze na trávnatej ploche
a vybudovanie lavičiek. Starosta dal súhlas, ale aj vybudovaní lavičiek pri ohnisku pri chatke.
Nátery a opravy lavičiek
Zuzana Révayová zopakovala žiadosť na opravu lavičiek a náterov. Starosta odpovedal, že je to
v pláne tento rok, ale zatiaľ to nemá kto urobiť. Ale určite sa to bude riešiť
Žiadosť na legalizáciu stavby
Pred konaním obecného zastupiteľstva chcela podať žiadosť na legalizáciu stavby Stanislava
Plaštiaková. Starosta žiadosť neprevzal, pretože nemohla byť prerokovaná na tomto rokovaní.
Takto sa nedá rokovať, hlavne o majetku obce, lebo podanie nespĺňa podmienky rokovacieho
poriadku, ani zákona o majetku obcí.
12. Interpelácie
Neboli vznesené
13. Návrh na doplnenie uznesení
Neboli vznesené.
14. Záver
Starosta sa poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva. Najbližšie zasadnutie bude včas
oznámené.
Zapísal:

Ivana Brozmanová

Overovatelia:

Milan Levický

........................................................

Rastislav Romančík

........................................................

Podpis starostu obce
Vyvesené: 19.03.2021
Zvesené:

........................................................

