Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Sihelnom

Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Sihelnom
konaného dňa 16. 12. 2011 o 1600 hodine
v zasadačke OcÚ Sihelné

Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 16. 12. 2011 v zasadačke OcÚ Sihelné
Prítomní:
Mgr. Jozef Gabriel, Anna Luscoňová, Emil Bielák, Margita Ďubašáková, Jozef Ferníza,
Vladislav Kornhauser, Mgr. Ľubomír Luscoň, Mgr. Ľubomíra Nováková, Mgr. Ľubomír Piták,
Marián Staš, Peter Staš.
Neprítomní:
Ostatní prítomní:
p. Bielaková Anna s manželom Miroslavom Bielakom, p. Kurák Pavol, p. Rusnáková Marta,
p. Grobarčíková Žofia

PROGRAM:
Zahájenie
Kontrola uznesení
Komentár k rozpočtu
Schválenie návrhu rozpočtu obce na roky 2012 - 2014
Schválenie návrhu rozpočtu Príspevkovej organizácie Obce Sihelné - drobná prevádzka
Záznam kontrolóra obce Sihelné o vykonaných kontrolách za obdobie III. štvrťroka
2011
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti obecnej kontrolórky na obdobie od 2. januára do 30.
júna 2012
8. Stanovisko kontrolóra k rozpočtom Obce Sihelné a Príspevkovej organizácie na rok
2012
9. Rôzne
10. Interpelácia poslancov
11. Diskusia
12. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mgr. Jozef Gabriel
starosta obce

1. Zahájenie
Na úvod starosta obce Mgr. Jozef Gabriel privítal poslancov na zasadaní Obecného
zastupiteľstva a oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Za overovateľov zápisnice
navrhol pani Ďubašákovú Margitu a pána Fernizu Jozefa, za zapisovateľku Janu Stašovú,
požiadal o pripomienky a doplnky k predloženému programu. Keďže pripomienky k programu
neboli, nechal starosta obce za uvedený program hlasovať.
Program bol jednomyseľne schválený.

2. Kontrola uznesení
Poslanci OZ konštatovali, že uznesenie zo zasadania OZ zo dňa 19. 09. 2011 bolo splnené.
Starosta uviedol, že podľa uznesenia Obecného zastupiteľstva D/1 zo dňa 19. 9. 2011 na
zasadanie Obecného zastupiteľstva boli pozvaní záujemcovia, ktorí majú záujem o odkúpenie
obecného pozemku, pán Ivan Rajniak a pani Anna Bielaková.

3. Komentár k rozpočtu
Prvým bodom rokovania bol rozpočet. Kópie programového rozpočtu Obce Sihelné starosta
predložil poslancom k nahliadnutiu a podľa každého programu vysvetlil o koľko bol v danom
programe rozpočet navýšený alebo sa nemení. Programový rozpočet obsahuje 13. programov,
ktoré sú rozdelené podľa jednotlivých kapitol.
Uviedol aké sú príjmy obce v priebehu roka, jedná sa o podielové dane a financie z projektov.
Taktiež vysvetlil poslancom, s akými projektmi sa počíta v budúcom roku a odkiaľ by bol
prísun finančných prostriedkov.
Podľa rozpočtu sa poslanci pýtali na niektoré položky.
Poslanci sa informovali na čo sa minie 4 700 € v programe prostredie pre život. Starosta
uviedol, že sa ide kolaudovať obecný vodovod. V tejto sume sú zahrnuté poplatky za vodovod,
štrky Stará cesta.
Taktiež uviedol, že sa musia dohodnúť so OVS a.s.. V prvom rade bude treba vodovod
skolaudovať, a potom spraviť zmluvu s námestovským urbariátom o záchyte ďalších prameňov.
V Pilsku je doteraz zachytených 5 prameňov a dá sa zachytiť aj viac.
Poslanci uviedli, že keby sa to nechalo v správe OVS, tak by to bola veľká chyba, pretože cena
vody stále stúpa a bolo by dobré mať vlastný vodovod. V tejto chvíli je vodovod spravený na
vyšnom konci, posledná prípojka končí pri Kultúrnom dome. Starosta taktiež uviedol, že obec
financovala vodovodné potrubie na novej ulici oproti kostolu. Momentálne je pripojených na
obecný vodovod 49 domácnosti v časti vyšný koniec. Odber vody na vyšnom konci je malý
pretože väčšina obyvateľov má vlastný zdroj vody. Taktiež treba urobiť geologické prieskumy
a projekt.
Starosta predbežné jednal s pánom Ing. Jagnešákom a navrhol, aby sa v januári poslanci stretli
a rokovali o možnej správe vodovodu.
Na vodu v obecnom vodovode bol robený laboratórny rozbor a výsledky vody sú v poriadku,
netreba ju chlórovať.
Starosta uviedol, že nevidí problém vo výkopoch a v materiáli, ale bude potrebné vybudovať
vodojem lebo jeden je málo a je to finančne náročné.
Poslanec Mgr. Piták Ľubomír sa opýtal, že kto dal návrh na vydanie CD chrámového zboru a či
bude dosť schválených financií na vydanie CD. Starosta vysvetlil, že ide o propagáciu a
reklamu obce, tak ako bolo vydanie CD folklórnych skupín z našej obce. V prípade, že bude
finančných zdrojov z navrhnutého rozpočtu malo, tak členovia chrámového zboru dofinancujú
rozdiel z vlastných prostriedkov. O vydaní CD sa dohodli všetci členovia chrámového zboru.
Poslankyňa Mgr. Nováková Ľubomíra navrhla, že v rozpočte je vyhradených málo finančných
prostriedkov pre dôchodcov. Chcela by navýšiť príspevok na akciu deň dôchodcov, pretože si

myslí, že 100 € je málo, taktiež by to chcela ako členka kultúrnej komisie robiť v spolupráci
s obcou.
Kontrolórka obce uviedla, že okrem toho sa dôchodcom a deťom sirotám v našej obci pred
Vianocami posielajú stravné lístky v sume 5 €.
V rozpočte obce sa navýšili finančné prostriedky, lebo sa pracuje na projekte regulácie a úpravy
koryta potoka od kostola po hasičskú zbrojnicu počíta sa s tým, že breh a dno potoka bude
vyložený prírodným kameňom. V položke šport sa počíta s projektmi na šatne na futbalovom
ihrisku, s faktúrami za štrk, na výstavbu zábradlia a futbalových brán.
V rozpočte boli zahrnuté finančné prostriedky na rekonštrukciu školskej jedálne na nákup
zariadenia. Pán Ferniza Jozef uviedol, že kuchyňa je pôvodná, nebola tam robená žiadna
rekonštrukcia.
Okrem toho sa počíta aj so zateplením materskej škôlky a kotolne. Na zateplenie je
vypracovaný projekt.
Rozpočet obce Sihelné si poslanci so starostom prešli položku po položke.
Starosta sa opýtal poslancov či majú nejaké námietky voči rozpočtu obce.

4. Schválenie návrhu programového rozpočtu obce na roky 2012 - 2014
Starosta dal za tento rozpočet hlasovať.
Poslanci jednohlasne schválili programový rozpočet obce.
Programový rozpočet obce Sihelné je v prílohe zápisnice.

5. Schválenie rozpočtu Príspevkovej organizácie Obce Sihelné – drobná
prevádzka
Rozpočet príspevkovej organizácie vypracovala pracovníčka drobnej prevádzky a predložila
poslancom na schválenie.
Starosta na tento rozpočet povedal, len toľko, že drobná prevádzka je naviazaná na obec.
Drobná prevádza funguje vďaka transferu od obce a taktiež z príjmov za pracovné stroje.
V rozpočte sa počíta s transferom od obce vo výške 47 000 €.
Uvažovalo sa o kúpe nového pracovného stroja JCB. Starosta poslancom predložil aktuálny
cenník firmy Terastroj. Poslanec Staš Peter vysvetlil, že JCB, ktoré v obci máme je staré a
opotrebované. Poslanci sa opýtali starostu kedy by sa uvažovalo o kúpe nového stroje.
Momentálne zisťuje, ceny u nás aj v zahraničí.
Starosta sa opýtal poslancov či majú námietky voči rozpočtu a dal zaň hlasovať.
Poslanci rozpočet drobnej prevádzky jednohlasne schválili.

6. Záznam kontrolóra Obce Sihelné o vykonaných kontrolách za obdobie III.
štvrťroka 2011
Hlavná kontrolórka Obce Sihelné p. Anna Luscoňová predložila a oboznámila poslancov OZ so
záznamom o vykonaných kontrolách za obdobie III. štvrťroka 2011.
Záznam kontrolóra Obce Sihelné o vykonaných kontrolách za obdobie III. štvrťroka 2011
v prílohe.
Poslanci OZ berú na vedomie Záznam kontrolóra Obce Sihelné o vykonaných kontrolách za
obdobie III. štvrťroka 2011.

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti obecnej kontrolórky na obdobie od 02.
januára do 30. júna 2012
Hlavná kontrolórka Obce Sihelné p. Anna Luscoňová predložila plán kontrolnej činnosti na
obdobie od 2. januára do 30. júna 2012.
Plán kontrolnej činnosti poslanci Obecného zastupiteľstva berú na vedomie.
Plán kontrolnej činnosti priložený v prílohe.

8. Stanovisko kontrolóra k rozpočtu Obce a Príspevkovej organizácie na rok
2012
Kontrolórka obce poslancov prečítala stanovisko k programovému rozpočtu obce. Pri
zostavovaní rozpočtu obce sa vychádzalo z čerpania rozpočtu z minulého roka, vysvetlila prečo
sa navýšil rozpočet o 5 percent. Porovnala rozpočet o koľko sa kde navýšil a kde zostal
nezmenený. Príjmy v rozpočte sa musia rovnať s výdavkami.
Kontrolórka navrhla schváliť programový rozpočet obce a Príspevkovej organizácie.
Stanovisko kontrolóra k rozpočtu Obce a Príspevkovej organizácie na rok 2012 je v prílohe
tejto zápisnice.

9. Rôzne
1. Žiadosť o vyjadrenie sa k novo navrhnutej ceste Jan Grobarcík
K žiadosti sa vyjadril starosta a uviedol, že zmluva o kúpe pozemkov pod danú komunikáciu je
už odvkladovaná na katastri.
2. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku alebo vecné ceny do tomboly pre Spojenú školu
internátnu M. Urbana v Námestove ohľadom konania reprezentačného plesu
Poslanci schválili príspevok Spojenej internátnej škole v Námestove v hodnote 100 €, pretože
túto školu navštevujú aj deti z našej obce.
3. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy pre manželov Tokárovcov bytom Sihelné 485/12.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy manželom Tokárovým, bytom
Sihelné 485/12. Zmluva sa predlžuje na dva roky.
4. Žiadosť vedúcej školskej jedálne o zakúpenie inventáru do školskej jedálne
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť vedúcej školskej jedálne o zakúpenie inventáru do
jedálne. Suma určená na zakúpenie inventáru je zahrnutá v rozpočte obce.
5. Žiadosť pani Žajákovej Jany bytom Sihelné č. 216 o povolenie otváracích hodín v predajni
potravín. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť pani Žajákovej Jane o povolenie otváracích
hodín.
6. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy pre manželov Grobarčíkových bytom Sihelné 485/4.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy manželom Grobarčíkovým
v bytovke 485/4. Zmluva sa predlžuje na dva roky.
7. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy pre Mgr. Lýdiu Bujnovu bytom Sihelné 485/3.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy Mrg. Bujnovej Lýdii bytom
Sihelné 485/3. Zmluva sa predlžuje na dva roky.
8. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy pani Skutkovej Michaely bytom Sihelné 215/5.
Zmluva sa predlží na jeden rok až po doplatení nájmu.
9. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy pána Tarčáka Jozefa bytom Sihelné 485/10.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predlženie nájomnej zmluvy manželom Tarčákovým bytom
Sihelné 485/10. Zmluva sa predlžuje na dva roky.
10. Žiadosť Okresného súdu o navrhnutie kandidátov na prísediacich na súde z radu občanov
Obce Sihelné.

Starosta dal poslancom za úlohu porozmýšľať o vhodných kandidátoch za prísediacich na súde.
Žiadajú udať aspoň dvoch kandidátov s patričným vzdelaním a bezúhonnosťou.
11. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku Zariadeniu pre seniorov a domov sociálnych
služieb Novoť.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok Zariadeniu pre seniorov a domov
sociálnych služieb Novoť vo výške 100 €, kde sa starajú aj o obyvateľov Sihelného.
12. Návrh na spoluprácu o poskytovaní v oblasti mediálnych služieb TV ORAVIA.
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s návrhom na spoluprácu v oblasti mediálnych služieb
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
13. Žiadosť o schválenie ŽoNFP – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o schválenie financií o nenávratný finančný príspevok.
Táto žiadosť musí byť založená pri každom projekte, ktorý ide na schválenie.

10. Interpelácia poslancov
Mgr. Novákova Ľubomíra sa opýtala starostu, prečo zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 19. 9.
2011 nebola poslancom odoslaná cez email a taktiež uviedla, že zápisnica neobsahovala všetko
čo bolo povedané na zasadaní, že pripomienka týkajúca sa výmeny okien v materskej škôlke
nebola povedaná, že to robí ta istá firma ako bolo napísané v zápisnici.
Taktiež sa starostu opýtala Mgr. Nováková Ľubomíra, či je zaplatená tlač Sihelníka.
Starosta jej odpovedal, že faktúra bola uhradená.
Poslanci sa informovali, kedy sa bude konať obecný ples a Mgr. Nováková Ľubomíra navrhla
pomoc kultúrnej komisie pri organizovaní obecného plesu.
Poslanec Mgr. Luscoň Ľubomír sa opýtal, ako je to s vlekom pána Parigala za dedinou,
obyvatelia, ktorí tam vlastnia pozemky chcú vedieť, že či je možné, aby prišli o tieto pozemky.
Starosta uviedol, že mu ľudia volali a snažil sa im poradiť, aby si dobré prečítali nájomnú
zmluvu, pokiaľ chcú prenajať pozemky. Je na rozhodnutí majiteľov čo s pozemkami, ale nie je
možné, aby prišli o pozemky, pokiaľ nebudú chcieť prenajať alebo predať.

10. Diskusia:
Poslanci hlasovali o tom či sa bude zverejňovať celá zápisnica alebo iba uznesenia.
Starosta dal za návrh o zverejňovaní zápisnice hlasovať.
Poslanci schválili zverejňovanie zápisnice.
Mgr. Nováková Ľubomíra dala návrh, aby sa schválila odmena vedúcim detského folklórneho
súboru Sihelček Mgr. Maslaňákovej Kataríne, Mgr. Masničákovej Daniele a Petrovi Grižákovi,
pretože ich práca s deťmi v súbore nie je dostatočne ohodnotená.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili odmenu vedúcim Sihelčeka po 100 €.
Poslanec Mgr. Piták Ľubomír navrhol opravu cesty pri ihrisku, pretože sú tam prelomené
panely. Poslanec Staš Peter uviedol, že sa to nedá spraviť s JCB bolo by dobré požičať žeriav
a tak panely dvihnúť a podsypať.
Starosta vymenoval čo sa za posledné obdobie spravilo v obci najprv cez projekt Revitalizácia
krajiny a protipovodňové opatrenia, ukázal poslancom projekt s fotodokumentáciou. Boli
spravené protipovodňové zábrany a vykopaný zasákavací rigol.
V materskej škôlke bola vykonaná výmena okien upravili sa stropy vymaľovali sa steny, boli
zakúpené záclony a garniže do školskej jedálne, zrekonštruovali sa hojdačky pri materskej
škôlke.
Z ministerstva bola poskytnutá finančná dotácia hasičskému oddielu, kúpili sa hadice, to čo
bolo potrebné kúpiť po dohode s požiarnikmi.

Ženy zamestnané cez projekt vymaľovali zábradlia na mostoch, ploty na cintoríne, pri fare.
Starosta ďalej uviedol, že zástavky nedal rekonštruovať a maľovať, lebo sa plánuje ich výmena.
Spravilo sa 1,2 km cesty za dedinou, na ktorú prispeli viaceré organizácie, obec prispela v sume
7000 €.
Úhrada nášho podielu na cestu bude uhradená v budúcom roku po dohode starostu
s dodávateľom prác.
Oprava cesty z dediny po kríž, ktorá bola navezená makadamom bola hradená z obce. Obec je
správca cesty od Bielej farmy po kríž a do dediny.
Rozpočet na ihrisko sa navýšil o 5000 €, na ihrisku je nedoplatok iba za štrk, ktorý sa uhradí
v roku 2012. Predpoklad hrania zápasov na ihrisku je niekedy v lete. Na zemných prácach
nebolo navýšenie, ale pôvodná ornica bola nekvalitná, tak sa kupoval humus, ktorý sa navážal
na ihrisko. Taktiež bolo vyčistené okolie ihriska.
Starosta ďalej uviedol, že projekt Zberný dvor je v schvaľovaní. Poslancom ukázal projektovú
dokumentáciu Zberného dvoru.
Na základe uznesenia z 19. 9. 2011 boli pozvaní na zasadanie OZ záujemcovia o obecné
pozemky. Žiadatelia majú záujem o tú istú parcelu. Na jednanie sa dostavili pani Anna
Bieláková s manželom Miroslavom Bielakom a pán Kurák Pavol, pani Rusnáková Marta
s Grobarčíkovou Žofiou. Starosta poprosil najprv jednu stranu a potom druhú, aby predniesli
svoje argumenty a doložili potrebnú dokumentáciu. Obidve strany predložili starostovi
geometrické plány. Problém sa týka toho, že ak sa odpredaju obecné pozemky iba jednej
strane, tej druhej sa zamedzí prístup k pozemku.
Starosta poradil účastníkom sporu, že sa musia dohodnúť a potom sa im schváli odpredaj
pozemku.
Poslanci navrhli, aby si spravili spoločnú ulicu a tak budú mať prístup na stavebné pozemky.
Starosta navrhol, aby poslanci do ďalšieho zasadania obecného zastupiteľstva porozmýšľali
o tom, ako sa povedie drobná prevádzka po novom roku. Kto sa bude starať po kolaudácii o
vodovod. Treba na to človeka spôsobilého na túto prácu.
Starosta vysvetlil poslancom, že v susednej obci nemajú drobnú prevádzku ale s. r. o. Nechce,
aby sa vytvorila s. r. o. radšej by skolaudovaný vodovod nechal pod vedením prevádzky.
Pán Ing. Jagnešák je ochotný prísť na zastupiteľstvo a dohodnúť sa s poslancami čo ďalej.
Poslanec Kornhauser Vladislav na minulom zasadaní obecného zastupiteľstva sa ponúkol, že
zistí koľko by stál kamerový systém na ihrisko s umelým trávnikom kvôli devastácií. Zistil
cenovú ponuku 1500 € na dve kamery.

11. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým poslancom za účasť a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Overovatelia:
Ďubašáková Margita
Ferniza Jozef

Mgr. Jozef Gabriel
starosta obce
Zapísala: Stašová Jana

Uznesenia
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Sihelné
ktoré sa uskutočnilo
dňa 16. 12. 2011 o 1600 hodine v zasadačke OcÚ Sihelné
Obecné zastupiteľstvo

A. Berie na vedomie:
1. Záznam kontrolóra obce Sihelné o vykonaných kontrolách na obdobie III. štvrťroka 2011
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti obecnej kontrolórky na obdobie od 2. januára do 30. júna
2012
3. Stanovisko kontrolóra k programovému rozpočtu Obce Sihelné a príspevkovej organizácie na
rok 2012

D. Ukladá
1. Pani Skutkovej Michaele, bytom Sihelné 215/5 doplatiť nájom, ktorý nemá uhradený
2. Poslancom vybrať kandidáta za prísediaceho na súde

E. Schvaľuje:
1. Schvaľuje žiadosť manželov Veroniky a Jozefa Tokárových bytom Sihelné 485/12
o predlženie nájomnej zmluvy na 2 roky
2. Schvaľuje žiadosť vedúcej školskej jedálne o zakúpenie inventáru do školskej jedálne
suma je uvedená v rozpočte
3. Schvaľuje žiadosť p. Žajakovej Jany bytom Sihelné 216 o povolenie otváracích hodín
v predajni potravín
4. Schvaľuje žiadosť manželov Jany a Petra Grobarčíkových bytom Sihelné 485/4 o predlženie
nájomnej zmluvy na dva roky
5. Schvaľuje žiadosť Mgr. Lýdie Bujnovej bytom Sihelné 485/3 o predlženie nájomnej zmluvy
na dva roky
6. Schvaľuje poskytnutie finančného príspevku pre Spojenú školu internátnu M. Urbana
v Námestove v hodnote 100 €
7. Schvaľuje poskytnutie finančného príspevku Zariadeniu pre seniorov a domov sociálnych
služieb Novoť v hodnote 100 €
8. Schvaľuje žiadosť manželov Jozefa a Emy Tarčákových bytom Sihelné 485/10 o predlženie
nájomnej zmluvy na dva roky
9. Schvaľuje financie na projekt ŽoNFP
- názov projektu: Ochrana pred povodňami v obci Sihelné
- výšku celkových výdavkov na projekt: 457 659,98 EUR
- výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt: 457 659,98 EUR
- výšku spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených
výdavkov: 22 883,00 EUR
- spôsob financovania projektu: vlastné zdroje
- kód príslušnej výzvy v rámci ktorej bude ŽoNFP predložená: OPŽP-PO2-11-1

10. Schvaľuje odmenu vedúcim detského folklórneho súboru Sihelček po 100 € Mgr.
Maslaňákovej Kataríne, Mgr. Masničákovej Daniele a Grižákovi Petrovi
11. Schvaľuje žiadosť pani Skutkovej Michaele bytom Sihelné 215/5 o predlženie nájomnej
zmluvy na jeden rok až po doplatení nájmu.

F. Neschvaľuje:
1. Neschvaľuje návrh na spoluprácu v oblasti mediálnych služieb TV ORAVIA z nedostatku
finančných prostriedkov
2. Neschvaľuje odpredaj obecného pozemku, p. Rajniakovi Ivanovi a p. Bielakovej Anne

Mgr. Gabriel Jozef
starosta obce

