Zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 02. 03. 2012
Prítomní poslanci: 6
Neprítomný: 1
Ostatní: podľa prez. listiny (príloha)
Rokovanie:
1. Predsedajúci – starosta obce privítal o 18.10 hod. poslancov, hlavnú kontrolórku
a ostatných prítomných. Skonštatoval, že prítomných poslancov je nadpolovičná väčšina,
obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
2. Starosta za zapisovateľku určil – Zuzanu Michalcovú, za overovateľov zápisnice: Marek
Macko a Juraj Myšiak
3. Starosta obce predniesol program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu.
4. Kontrola plnenia uznesení OZ.
5. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti HKO za r. 2011.
6. Návrh odmeny HKO za r. 2011.
7. Návrh Štatút krízového štábu Obce Fačkov
8. Predaj pozemkov – Macko, Bukovcová, Paríšek, Vríčanová
9. Rôzne.
10. Interpelácie.
11. Diskusia.
12. Záver.
Na základe vyjadrenia, ktoré starosta nedostal z KSÚ od p. Krajčovej, navrhol vypustiť
z programu bod Návrh schválenia Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Fačkov. V.
Bielik ďalej navrhol doplniť bod programu o bod Vyriešenie cesty Kocera.
PU (procesné uznesenie):
Poslanci po vypustení a zapracovaní bodov program bez pripomienok schválili.
4. Kontrola plnenia uznesení.
Pri prechádzaní a kontrole predchádzajúcich uznesení bolo zistené, že uznesenie predaj
pozemkov Hundák - Súkeník, nebolo splnené z dôvodu nedoplnenia geometrických plánov.
Návrh uznesenia OZ:
I. berie na vedomie
- prehľad plnenia uznesení
5. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti HKO za r. 2011
HKO predniesla poslancom správu kontrolnej činnosti za rok 2011, ktorú poslanci bez
pripomienok zobrali na vedomie.
Návrh uznesenia OZ:
I. berie na vedomie
- vyhodnotenie kontrolnej činnosti HKO za r. 2011
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6. Návrh odmeny HKO za r. 2011
Starosta navrhol HKO odmenu za rok 2011. Informoval poslancov, že podľa zákona jej
môže OZ schváliť do 30% z jej hrubého príjmu. Poslanci hlasovali o poslednom návrhu,
ktorý dal starosta - odmenu vo výške 20% z hrubého príjmu za rok 2011.
Návrh uznesenia OZ:
I. schvaľuje
- odmenu HKO za rok 2011, vo výške 20% z hrubého príjmu za rok 2011
Hlasovanie:
ZA: 6
Lukáš Baroš
Vlastimil Bielik
Rastislav Hollý

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Marek Macko
Cyril Štefík
Juraj Myšiak

Uznesenie BOLO schválené.
7. Návrh Štatút krízového štábu Obce Fačkov
Starosta predniesol návrh štatútu krízového štábu Obce Fačkov. Poslancom vysvetlil, že
štatút sa zameriava hlavne na zloženie krízového štábu obce, kompetencie predsedu
a krízového štábu. Poslanci po krátkej diskusii návrh schválili.
Návrh uznesenia OZ:
I. schvaľuje
- štatút krízového štábu Obce Fačkov
Hlasovanie:
ZA: 5
Lukáš Baroš
Rastislav Hollý
Marek Macko

PROTI: 0
Vlastimil Bielik
Juraj Myšiak

ZDRŽAL SA: 1
Cyril Štefík

Uznesenie BOLO schválené.
8.

Predaj pozemkov – Macko, Bukovcová, Paríšek, Vríčanová

Starosta prečítal mená žiadateľov o odkúpenie obecných pozemkov a požiadal poslancov, aby
sa stručne vyjadrili, nakoľko tento bod bol prerokovaný na viacerých OZ. Poslanec Cyril
Štefík mal nekonkrétne výhrady a komentáre nie k predaju pozemkov, preto ho starosta na
uvedenú skutočnosť upozornil a následne, keď na upozornenie primerane nereagoval, ho
vyzval na ukončenie prejavu. Keďže na túto výzvu taktiež nereagoval, starosta mu odobral
slovo.
Prerušenie diskusie k predaju pozemkov.
Poslanec Cyril Štefík namietal odobratie slova, preto starosta prečítal §7 bod 12 Rokovacieho
poriadku Obecného zastupiteľstva vo Fačkove a dal hlasovať o odobratí slova Cyrilovi
Štefíkovi.
PU (procesné uznesenie):
Poslanci tento návrh bez pripomienok schválili.
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Hlasovanie:
ZA: 5
Lukáš Baroš
Rastislav Hollý
Marek Macko

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Vlastimil Bielik
Juraj Myšiak

Uznesenie BOLO schválené.
Cyril Štefík odišiel zo zasadnutia obecného zastupiteľstva o 18.30 hod.
Po krátkej prestávke sa opäť poslanci vrátili k rokovaniu. Prvým žiadateľom o odpredaj
obecného pozemku bol Macko Jaroslav a manželka Bernarda. Poslanci sa po krátkej diskusii
zhodli na odpredaji obecného pozemku Jaroslavovi Mackovi a manželke.
Návrh uznesenia OZ:
I. schvaľuje
- odpredaj obecného pozemku parc. CKN č. 1169, ostatné plochy vo výmere 114 m2
a parc. CKN č. 478/2, záhrady vo výmere 68 m² k. ú. Fačkov, prihliadnutím na
osobitý zreteľ – cena 10, 52 €/ m² v prospech Jaroslava Macka s manželkou, bytom
Fačkov č. 140
Hlasovanie:
ZA: 5
Lukáš Baroš
Rastislav Hollý
Marek Macko

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Vlastimil Bielik
Juraj Myšiak

Uznesenie BOLO schválené.
Ďalšími žiadateľmi boli Bukovcová Oľga a Paríšek Milan. Starosta pripomenul poslancom, že
táto žiadosť sa tiež prejednávala na minulých OZ. Informoval poslancov, že pozemok si po
vzájomnej dohode odkúpia a rozdelia na polovicu Milan Paríšek a Bukovcová Oľga. Po
krátkej diskusii poslanci odpredaj obecného pozemku schválili.
Návrh uznesenia OZ:
I. schvaľuje
- odpredaj obecného pozemku parc. CKN č. 1214/22 (vodné plochy - výmera cca 50
m2) k. ú. Fačkov, prihliadnutím na osobitý zreteľ – cena 10,52 €/ m² v prospech Oľgy
Bukovcovej, bytom V. Clementisa 1, Trnava a Milana Paríška, bytom Fačkov č. 68
Hlasovanie:
ZA: 5
Lukáš Baroš
Rastislav Hollý
Marek Macko

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Vlastimil Bielik
Juraj Myšiak

Uznesenie BOLO schválené.
Posledným žiadateľom o odpredaj pozemku bola Oľga Vríčanová. Starosta poprosil predsedu
stavebnej komisie V. Bielika, aby sa vyjadril k spomínanému pozemku. V. Bielik oboznámil
poslancov kde sa pozemok nachádza, aká je jeho výmera a odporučil OZ odpredaj pozemku.
Starosta dal po krátkej diskusii hlasovať.
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Návrh uznesenia OZ:
I. schvaľuje
- odpredaj obecného pozemku podľa GP parc. CKN č. 1209/2 vo výmere 141 m²,
prihliadnutím na osobitý zreteľ – cena 10,52 €/ m² Oľge Vríčanovej, Fačkov č. 63
Hlasovanie:
ZA: 5
Lukáš Baroš
Rastislav Hollý
Marek Macko

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Vlastimil Bielik
Juraj Myšiak

Uznesenie BOLO schválené.
9. Rôzne
a. Vyriešenie prístupovej cesty do Kocere
Starosta informoval poslancov o situácia, ktorá vznikla. Vysvetlil im, že najlepším
riešením by bolo, keby obec pozemok pod cestou odkúpila, a tým by nedochádzalo k
žiadnym sporom. L. Baroš sa spýtal, koľko by to obec stálo a koľko by sa na tom
podieľal Klucho. Starosta sa spýtal M. Síčovej či sa nájdu prostriedky – cca 3000,- Euro
na odkúpenie tejto cesty. M. Síčová- konštatovala, že finančné prostriedky by sa určite
našli. L. Baroš povedal, že ak má obec odkúpiť pozemok, len vtedy ak sa bude na tom
finančne podieľať aj p. Klucho. Po dlhšej diskusii poslanci schválili odkúpenie cesty do
Kocere.
Návrh uznesenia OZ:
I. schvaľuje
- odkúpenie pozemku pod verejnou účelovou komunikáciou – poľnou cestou do Kocere,
parc. CKN č. 1229/9 k. ú. Fačkov vo výmere 338 m², cena ako pri súčasnej zmluve
s Lesmi SR – celkom 2670,-- €.
Hlasovanie:
ZA: 5
Lukáš Baroš
Ján Bukovec
Marek Macko

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Vlastimil Bielik
Cyril Štefík

Uznesenie BOLO schválené.
b. Činnosť komisií
Starosta informoval poslancov o zostavení kalendára podujatí, a poprosil poslancov, aby sa
zúčastňovali týchto podujatí a pomáhali tak starostovi, obci a tiež obecnému úradu.
10. Interpelácie
Neboli vznesené žiadne interpelácie – otázky na starostu, HKO, prac. obce.
11. Diskusia
L. Baroš – ako sa vyrieši problém so strechou na ZŠ, navrhol zohnať firmu, ktorá by sa na
strechu prišla pozrieť, zistila čo sa s tým dá urobiť a dala cenovú ponuku.
L. Baroš – upozornil na problém s padajúcim snehom zo striech. Poprosil starostu, či nemôže
vypracovať materiál na riešenie situácie. Ďalej sa L. Baroš spýtal M. Síčovej ako dopadlo
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dofinancovanie školy za minulý rok, načo mu Síčová odpovedala, že so školou sme stále
v mínuse. Vždy v máji robíme dohodovacie konanie a pýtame na školu peniaze.
P. Lehuta – žiadal vyriešiť jazdenie ťažkých nákladných aut v ich ulici. Požiadal starostu, aby
sa prišiel pozrieť na cestu v akom je stave. Ďalej žiadal o úpravu odpočívadla a dokončenie
oporného múru, smerom na futbalové ihrisko. Starosta mu prisľúbil, že v najbližšej dobe sa
pokúsi vyriešiť obe žiadosti.
V. Bielik- navrhol, aby sa pošta presťahovala do prázdnych priestorov v OZS, z dôvodu
šetrenia energie na vykurovanie. O tejto pripomienke sa diskutovalo.

12. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť – OZ ukončené o 20.00 hod.

Zapisovateľka: Zuzana Michalcová

Overovatelia zápisnice:

Meno: Juraj Myšiak

Podpis .......................

Meno: Marek Macko

Podpis .......................

Ing. Miroslav Mikula
starosta obce
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