Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Sihelnom

Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Sihelnom
konaného dňa 11. 03. 2011 o 1630 hodine
v zasadačke OcÚ Sihelné

Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 11. 03. 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:
Bc. Michal Ferneza, Marta Chudiaková, Margita Gurová.
PROGRAM:
Zahájenie
Kontrola uznesení
Vyhodnotenie výberového konania na administratívnu pracovníčku obecného úradu
Správa o hospodárení Obce Sihelné za rok 2010
Stanovisko kontrolóra Obce Sihelné k záverečnému účtu za rok 2010
Schválenie záverečného účtu Obce Sihelné za rok 2010
Záznam kontrolóra Obce Sihelné o vykonaných kontrolách za obdobie IV. štvrťroka
2010
8. Správa a vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie od
30. júna do 31. decembra 2010
9. Návrh na zrušenie VZN Obce Sihelné č. 6/1997 o sociálnych bytoch
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Zahájenie:
V úvode stretnutia starosta obce Mgr. Jozef Gabriel privítal poslancov na zasadaní Obecného
zastupiteľstva a oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Za overovateľov zápisnice
navrhol Mgr. Ľubomíra Luscoňa a Mgr. Ľubomíru Novákovú, za zapisovateľku Mgr. Martu
Bielakovú a 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 uznesenia zo zasadania OZ zo dňa 21. 01. 2011 boli splnené.

3. Vyhodnotenie výberového konania na ekonomicko-administratívnu
pracovníčku Obecného úradu v Sihelnom:
Na zasadaní OZ dňa 21. 01. 2011 bola schválená komisia Mgr. Ľubomír Piták, Peter Staš
a Mgr. Ľubomír Luscoň na výberové konanie ekonomicko-administratívneho zamestnanca
pre Obec Sihelné.
Výsledky komisie výberového konania zo dňa 26. 02. 2011
Na Obecný úrad v Sihelnom bolo do dňa 15. 02. 2011 doručených 10 žiadostí o prijatie do
pracovného pomeru na funkciu ekonomicko-administratívneho pracovníka. Starosta obce
pripravil komisii predbežný bodovací dotazník, ktorý si čiastočne komisia upravila.
Komisia sa jednohlasne dohodla, a z výberového konania vylúčila uchádzačov, a to:
Annu Brandýsovú, Bc. Boženu Brišákovú, Martu Kľušákovú, Mgr. Martu Hopjakovú, Luciu
Gužiňákovú.
Komisia jednohlasne schválila vykonať výberové konanie poslancami obecného
zastupiteľstva s uchádzačmi:
Jolana Lašťáková, Mgr. Alena Palitefková, Jana Stašová, Beáta Kornhauserová, Bc. Michal
Ferneza.
Komisia sa jednohlasne dohodla, že novo prijatý ekonomicko-administratívny pracovník bude
prijatý do pracovného pomeru a to na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov a následne na dobu
určitú a to na 1 rok. Po roku bude spracované hodnotenie starostom obce a následne bude
uzatvorená zmluva na dobu neurčitú.
Komisia prečítala poslancom OZ jednotlivé životopisy, informovala poslancov o vzdelaní,
a praxi jednotlivých uchádzačov a poskytla aj iné údaje, ktoré vybratí uchádzači uviedli vo
svojej žiadosti.
Následne prebehlo hlasovanie OZ o uzavretí výberového konania dnešným dňom.
za – 5 poslancov
proti – 1poslanec
zdržal sa – 3 poslanci
Následne prebehlo tajné hlasovanie, v ktorom mali poslanci OZ zakrúžkovať jedného
z piatich uchádzačov.
V prvom hlasovaní bolo odovzdaných 9 hlasov z toho sa dvaja zdržali hlasovania.
Jana Stašová – 4 hlasy
Jolana Lašťáková – 1 hlas
Bc.Michal Ferneza – 0 hlasov
Mgr. Alena Palitefková – 2 hlasy
Beáta Kornhauserová – 0 hlasov
V druhom hlasovaní bolo odovzdaných 9 hlasov z toho sa jeden zdržal hlasovania
Jana Stašová – 5 hlasov
Jolana Lašťáková – 0 hlasov
Mgr. Alena Palitefková – 3 hlasy
Nadpolovičnou väčšinou OZ schvaľuje Janu Stašovú za ekonomicko-administratívnu
pracovníčku Obecného úradu v Sihelnom.

4. Správa o hospodárení Obce Sihelné za rok 2010:
Mgr. Vlasta Kutláková vypracovala správu o hospodárení Obce Sihelné za rok 2010, s ktorou
oboznámil poslancov OZ starosta obce Mgr. Jozef Gabriel.
Správa o hospodárení za rok 2010 v prílohe.
OZ jednomyseľne berie na vedomie Správu o hospodárení Obce Sihelné za rok 2010.

5. Stanovisko kontrolóra Obce Sihelné k záverečnému účtu za rok 2010:
Hlavná kontrolórka Obce Sihelné p. Anna Luscoňová vyjadrila stanovisko k záverečnému
účtu Obce Sihelné a príspevkovej organizácie za rok 2010.
Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2010 v prílohe.
OZ jednomyseľne berie na vedomie stanovisko kontrolóra Obce Sihelné k záverečnému účtu
za rok 2010.

6. Schválenie záverečného účtu Obce Sihelné za rok 2010:
Mgr. Vlasta Kutláková vypracovala záverečný účet Obce Sihelné za rok 2010, s ktorým
oboznámil poslancov OZ starosta obce Mgr. Jozef Gabriel.
Poslanci OZ jednomyseľne schvaľujú Záverečný účet Obce Sihelné a celoročné hospodárenie
za rok 2010.

7. Záznam kontrolóra Obce Sihelné o vykonaných kontrolách za obdobie
IV. štvrťroka 2010:
Hlavná kontrolórka Obce Sihelné p. Anna Luscoňová predložila a oboznámila poslancov OZ
so záznamom o vykonaných kontrolách za obdobie IV. štvrťroka 2010.
Záznam kontrolóra Obce Sihelné o vykonaných kontrolách za obdobie IV. štvrťroka 2010
v prílohe.
Poslanci OZ jednomyseľne berú na vedomie Záznam kontrolóra Obce Sihelné o vykonaných
kontrolách za obdobie IV. štvrťroka 2010.

8. Správa a vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za
obdobie od 30. júna do 31. decembra 2010:
Hlavná kontrolórka Obce Sihelné predložila a oboznámila poslancov OZ s vyhodnotením
kontrolnej činnosti za obdobie od 30. júna do 31. decembra 2010. Kontrola bola vykonaná
počas pracovného času na obecnom úrade a v príspevkovej organizácii.
Správa a vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie od 30. júna
do 31. decembra 2010 v prílohe.
Mgr. Ľubomír Luscoň sa opýtal hlavnej kontrolórky, či boli zistené nedostatky v hospodárení
obce za rok 2010.
Hlavná kontrolórka konštatovala, že nedostatky uviedla v správe a účtovníctvo každý rok
kontroluje audítor.
Poslanci OZ jednomyseľne berú na vedomie Správu a vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky za obdobie od 30. júna do 31. decembra 2010

9. Návrh na zrušenie VZN Obce Sihelné č. 6/1997 o sociálnych bytoch:
Starosta obce navrhol zrušenie VZN č. 6/1997 o sociálnych bytoch, nakoľko prokurátor môže
podať ústavnému súdu návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov.
Poslanci OZ sa dohodli na tom, že byty majú ostať vo vlastníctve obce a preto OZ
jednomyseľne ukladá vypracovať právnu analýzu. VZN Obce Sihelné č. 6/1997 o sociálnych
bytoch bude riešené na budúcom zasadaní OZ.

10. Rôzne:
Z uznesenia D/3 zo dňa 21. 01. 2011, v ktorom poslanci OZ ukladajú predvolať pôvodných
majiteľov obecných pozemkov nachádzajúcich sa na parcele č. 1608/2 v okolí bytoviek,
starosta obce pozval na zasadanie OZ pôvodných majiteľov a to p. Martu Chudiakovú, bytom
Sihelné č. p. 258, p. Margitu Gurovú, bytom Sihelné č. p. 219, p. Karolínu Fernézovú, bytom
Sihelné č. p. 204, p. Jozefínu Fernezovú, bytom Sihelné č. p. 203 z dôvodu možného
odpredaja týchto obecných pozemkov.
Zasadania OZ sa zúčastnila Margita Pindjaková (za Margitu Gurovú), Marta Chudjaková,
Ľubomír Luscoň (za Jozefínu Fernezovú).
Pôvodní majitelia sa zhodli na tom, že sa najskôr dohodnú medzi sebou a až potom budú
opätovne žiadať odkúpenie obecných pozemkov.
Pán Milan Ferneza, bytom Ústie nad Priehradou č. 63, Trstená, podal žiadosť o odkúpenie
pozemku v k. ú. Sihelné, ktoré má vo vlastníctve Obec Sihelné a jedná sa o pozemky
nachádzajúce sa na E-KN parc. č. 3874/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 94m² a to
len časti, ktorá zodpovedá novovytvorenej C-KN parc. č. 173/3 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 60m², takto vyznačenej na geometrickom pláne č. 17883369-98/2010 vyhotoveným
Ing. Jankou Pisarčíkovou, zo dňa 27. 07. 2010.
Poslanci OZ jednomyseľne neschvaľujú žiadosť o odkúpenie pozemku p. Milana Fernezu,
bytom Ústie nad Priehradou č. 63, Trstená.
Pán Dávid Gužiňák, bytom Sihelné č. p. 459 podal žiadosť o odkúpenie obecného pozemku,
ktorý sa nachádza pred rodinným domom, na základe geometrického plánu č. 4196224931/2011 zhotovený Ing. Jozefom Revajom dňa 17. 02. 2011 a jedná sa o pozemok
nachádzajúci sa na KN-E parc. č. 5108/14, diel č. 2 o výmere 289 m².
Poslanci OZ jednomyseľne schvaľujú žiadosť odkúpenie pozemku p. Dávida Gužiňáka,
bytom Sihelné č. p. 459 v cene 1. 85€/m².
Pani Johana Jančová, bytom Sihelné č. p. 448 podala žiadosť o odkúpenie obecného
pozemku, ktorý na nachádza pod jej rodinným domom na základe geometrického plánu č.
404/2009, zhotoveného Ing. Mariánom Matušákom dňa 15. 12. 2009 a jedná sa o pozemok
nachádzajúci sa na KN-E č. 1084 ako diel č. 9 o výmere 1m² a diel č. 10 o výmere 18 m²,
obec je vlastníkom v 1/1 uč., KN-E par. č. 5099/1 ako diel č. 3 o výmere 72 m², diel č. 5 o
výmere 5 m², diel č. 11 o výmere 179 m², diel č. 25 o výmere 91 m², obec je vlastníkom 1/1
uč. Po prepočte je to výmera 366 m².
Poslanci OZ jednomyseľne schvaľujú žiadosť o odkúpenie pozemku p. Johany Jančovej,
bytom Sihelné č. p. 448 v cene 1.85€/m².
Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín podala žiadosť
o súhlasné stanovisko k projektu stavby „Sihelné – Oravská Polhora prepojenie vodovodov“,
nakoľko OVS a. s. plánuje v roku 2011 pokračovať v príprave stavby a z dôvodu
zabezpečenia stavebného povolenia na stavbu je potrebné súhlasné stanovisko k stavbe od
dotknutých obcí.
Poslanci OZ vyjadria stanovisko k projektu stavby „Sihelné – Oravská Polhora prepojenie
vodovodov“ na budúcom zasadaní OZ.
Starosta obce oboznámil poslancov s projektom, ktorý má záujem realizovať v našej obci.
Jedná sa o „Zberný dvor Sihelné“. Projekt bude financovaný z obecného rozpočtu a z fondov
EÚ: Operačný program životné prostredie, Prioritná os 4, ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO,
Operačný cieľ – 4.1 PODPORA AKTIVÍT V OBLASTI SEPAROVANÉHO ZBERU.
Poslanci OZ jednomyseľne schvaľujú realizáciu projektu „Zberný dvor Sihelné“.
Pán Igor Revaj, bytom Rabča č. p. 299 podal žiadosť o prenájom bytu v obci Sihelné.
Poslanci OZ jednomyseľne schvaľujú žiadosť o prenájom bytu a to jednoizbový byt
v bytovke 485 pre Igora Revaja, bytom Rabča č. p. 299 podľa podmienok VZN o bytoch.

Pani Anna Zošáková, bytom Rabčice č. p. 538 podala žiadosť o pridelenie bytu v obci
Sihelné.
Poslanci OZ jednomyseľne neschvaľujú žiadosť o pridelenie bytu pre Annu Zošákovú, bytom
Rabčice č. p. 538.
Manželia Ján a Oľga Somsedíkovi, bytom Sihelné č. p. 485/5 podali žiadosť o predĺženie
nájomnej zmluvy na užívanie bytu 485/5.
Poslanci OZ jednomyseľne schvaľujú žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy pre manželov
Ján a Oľga Somsedíkovi, bytom Sihelné č. p. 485/5 na užívanie bytu 485/5 na dobu jedného
roka.
Mgr. Viera Kozáková, bytom Sihelné č. p. 485/14 podala žiadosť o predĺženie nájomnej
zmluvy na užívanie bytu 485/14.
Poslanci OZ jednomyseľne schvaľujú žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy pre Mgr. Vieru
Kozákovú, bytom Sihelné č. p. 485/14 na užívanie bytu 485/14 na dobu jedného roka.
Pani Viera Habinová, bytom Sihelné č. p. 485/1 podala žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
na užívanie bytu 485/1.
Poslanci OZ jednomyseľne schvaľujú žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy pre p. Vieru
Habinovú, bytom Sihelné č. p. 485/1 na užívanie bytu 485/1 na dobu jedného roka.
Michaela Chudjáková, bytom Sihelné č. p. 445 podala žiadosť o prenájom nebytových
priestorov v obci Sihelné od 20. 04. 2011 do 19. 04. 2012 v areáli parkoviska kultúrneho
domu z dôvodu podnikateľskej činnosti – poskytovanie rýchleho občerstvenia. Táto činnosť
by mala byť poskytovaná formou pojazdného stánku rýchleho občerstvenia počas víkendov
a mimoriadnych udalostí, či slávností.
Poslanci OZ schvaľujú žiadosť o prenájom nebytových priestorov Michaely Chudjákovej,
bytom Sihelné č. p. 445 ale len na parkovisku pri Požiarnej zbrojnici za poplatok 2€/deň za
predajné miesto a za odber elektriny.
Stolnotenisový oddiel zastúpený Bc. Jozefom Chudjákom požiadal o doplatenie finančnej
dotácie za súťažný ročník 2009/2010 a taktiež za ročník 2010/2011.
Hlasovanie
Za: 0 poslancov
proti: 6 poslancov
zdržal sa: 3 poslanci
Poslanci OZ neschvaľujú doplatenie finančnej dotácie za ročník 2009/2010 pre stolnotenisový
oddiel.
Na zasadaní OZ dňa 21. 01. 2011 Mgr. Ľubomír Luscoň požiadal aby boli na najbližšom
zasadaní zverejnené platy zamestnancov Obecného úradu v Sihelnom.
Starosta obce informoval poslancov o svojom plate t. j. 1638 eur, o plate hlavnej kontrolórky
t. j. 305.86 eur. Zverejnenie platov ostatných zamestnancov je v rozpore so zákonom
o ochrane osobných údajov.
Starosta informoval poslancov OZ o platových triedach, v ktorých sú zamestnanci zaradení:
Mgr. Vlasta Kutláková – 9. PT, Katarína Vorčáková – 8. PT, Margita Pindjaková – 3. PT,
Mária Ďubašáková – 8. PT, Mgr. Marta Bielaková – 9. PT, Ján Mačinec PT – 2, Anton
Mačinec PT – 2, Bc. Ľubomíra Luscoňová - 9. PT, Oľga Synáková – 8. PT, Mária
Ďubašáková – 3. PT, Mgr. Silvia Mazuráková – 10. PT, Marcela Ďubašáková – 8. PT, Marta
Vojtasová – 7. PT, Mária Chudiaková – 4. PT, Darina Kozáková – 4. PT, Marta Špigurová –
8. PT, Katarína Herudová – 3. PT, Anna Kuráková – 3. PT.
Zamestnanci drobnej prevádzky sú zaradení do 5. PT.
Starosta obce navrhol, aby členmi komisie na verejné súťaže s nízkou hodnotou boli Peter
Staš, Jozef Ferníza, Mgr. Vlasta Kutláková.
Poslanci OZ jednomyseľne schvaľujú členov Petra Staša, Jozefa Fernízu, Mgr. Vlastu
Kutlákovú do komisie verejnej súťaže s nízkou hodnotou.
Predseda športovej komisie Mgr. Ľubomír Luscoň oboznámil poslancov OZ s plánom
činnosti športovej komisie na rok 2011 a to:

Apríl – Veľkonočný turnaj v stolnom tenise
Máj – banbiktonový turnaj o pohár starostu
Jún – Júl – výstup na Pilsko pri príležitosti slúženia svätej omše
August – hasičská súťaž Útok
September – 1. ročník Sihelský maratón o pohár starostu
Október – november – volejbalový turnaj
December – turnaj v halovom futbale futbalových veteránov
Poslanci OZ jednomyseľne schvaľujú plán činnosti športovej komisie na rok 2011.
Starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že František Mazurák má záujem o prenájom
priestorov v požiarnej zbrojnici, nakoľko nájomné zmluvy p. Zdenka Boldovjaková a Monika
Chudiaková ku dňu 14. 03. 2011 ukončili.
Poslanci OZ jednomyseľne schvaľujú prenájom priestorov v požiarnej zbrojnici pre Františka
Mazuráka, bytom Sihelné č. p. 48.

11. Diskusia:
Mgr. Ľubomír Piták vyjadril nespokojnosť s tým, že na obecnom úrade vykonával svoju
činnosť astrológ p. Havelka. Podľa Mgr. Ľubomíra Pitáka sme v dedine všetci veriaci ľudia
a nemali by sme sa prikláňať k takýmto praktikám a takému človeku by obecný úrad nemal
poskytovať priestory.
Starosta odpovedal, že p. Havelka si prišiel dohodnúť priestory v ktorých by mohol
poskytovať svoje služby občanom v blízkej budúcnosti a kým sa spolu rozprávali v kancelárii,
na chodbe sa zhromaždilo veľa ľudí, ktorí chodia za ním do Trnavy. Starosta obce týchto ľudí
nechcel vyháňať, ale priestory obecného úradu p. Havelkovi v budúcnosti neposkytne.
Mgr. Ľubomír Piták požiadal p. starostu o informácie ohľadom výstavby cesty, ktorá mala
viesť rovnobežne s cestou popod kostol od škôlky ku Hopjakom.
P. starosta odpovedal, že v danej lokalite nie je vhodný pozemok, ktorý by spájal navrhovanú
miestnu komunikáciu s jestvujúcou cestou okolo Materskej školy. Daný pozemok musí spĺňať
podmienky pre miestnu komunikáciu t. z. najmenej 8m šírka a okraj cesty musí byť
minimálne 2m od jestvujúcich stavieb. Na pozemku musí byť teleso cesty a všetky inžinierske
siete. P. starosta sa snažil osloviť niektorých vlastníkov, ale pokusy boli neúspešné.
Mgr. Ľubomíra Nováková informovala o tom, že učitelia sa sťažujú na pálenie plastov
v školskej kotolni. Dym z pálenia týchto plastov sa šíri do školy a do tried a zapácha. Mgr.
Ľubomíra Nováková požiadala, aby bol upozornený kurič aby plasty nepálil.
P. Peter Staš povedal, že starosta upozornil kuriča, aby plasty nepálil v školskej kotolni.
Mgr. Ľubomír Luscoň k zápisnici zo zasadnutia OZ zo dňa 21. 01. 2011 vysvetľuje: v tejto
zápisnici bolo uvedené, že ja som nespokojný so stavom sociálnej bytovky a povedal som, že
vyzerá ako Lunik 9. Ja som však povedal, že budova sociálnej bytovky je v takom hroznom
stave ako na Luniku 9, za čo je zodpovedná obec. Ľudí, ktorí v nej bývajú si hlboko vážim,
tento výrok som povedal len vo vzťahu k budove.
P. Marián Staš informoval o tom, že ľudia sa sťažujú na parkovanie áut pri kostole. Aj keď
vyvezú ku kostolu starých alebo nevládnych príbuzných, auto by mali odstaviť na parkovisko.
Vhodné by bolo dať tam kvetináče, aby sa tam autá nezhromažďovali.
P. Emil Bielak povedal, že by to nechal tak ako to je.
P. Marián Staš sa ponúkol, že zdarma opraví centrálu pre požiarnikov, aby ju mali k dispozícii
keď pôjdu na súťaž. Obec mu uhradí náklady len za náhradné diely.
Mgr. Ľubomír Luscoň informoval o tom, že emailová stránka poslancov sa nedá otvoriť
a starosta konštatoval, že emailovú stránku dá urobiť Romanovi Palitefkovi.
Mgr. Ľubomír Luscoň vyslovuje pochvalu za organizáciu obecného plesu a podľa neho
obecný ples bol zvládnutý na vysokej úrovni.

Mgr. Ľubomír Luscoň navrhuje Obecnému zastupiteľstvu aby schválilo Márii Ďubašákovej
jednorazovú odmenu pri príležitosti odchodu do dôchodku za jej dlhoročnú zodpovednú prácu
na Obecnom úrade v Sihelnom vo funkcii ekonomicko-administratívny pracovník.
Starosta obce konštatoval, že odmena pri odchode do dôchodku vyplýva zo zákona.
Mgr. Ľubomír Luscoň sa pýtal, či čistička pri sociálnej bytovke je funkčná.
Starosta obce odpovedal, že čistička slúži ako žumpa.

12. Záver:
Starosta obce poďakoval všetkým poslancom za účasť a ukončil zasadnutie Obecného
zastupiteľstva.
Zapísala: Mgr. Marta Bielaková

Overovatelia:
Mgr. Ľubomír Luscoň
Mgr. Ľubomíra Nováková

Mgr. Jozef Gabriel
starosta obce

