Uznesenie č. 14/2014
z 23 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďurčiná
zo dňa 27.06.2014
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení
Obecné zastupiteľstvo Obce Ďurčiná v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
A: Berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení č. 7-13/2014 zo zasadnutia OZ dňa 28.04.2014.

V Ďurčinej, 27.06.2014

Ján Čerňan
starosta obce

Uznesenie č. 15/2014
z 23 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďurčiná
zo dňa 27.06.2014
K bodu 4. Prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo Obce Ďurčiná z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
A: schvaľuje
a) Vyradenie úseku miestnej komunikácie v k. ú. Ďurčiná v celkovej dĺžke cca 0,495 km,
v staničení od 3,493 km do 3,988 km, vrátane jej súčastí, zo siete miestnych
komunikácií obce Ďurčiná a predaj tejto trvale prebytočnej miestnej komunikácie,
vrátane jej súčasti,
b) predaj trvale prebytočného majetku – pozemkov pod vyraďovaným úsekom miestnej
komunikácie, ktoré sú v prospech obce zapísané na LV č. 1 pre k. ú. Ďurčiná, obec
Ďurčiná, okres Žilina ako:
- KN-C parcela č. 264/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3193 m2
- KN-C parcela č. 218/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2
- KN-C parcela č. 925/15 – vodné plochy o výmere 90 m2
kupujúcemu: Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 378 08 427
za celkovú kúpnu cenu 1,-- Eur a za nasledujúcich podmienok:
1. Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja bude súhlasiť s prevzatím dotknutého
úseku miestnej komunikácie, vrátane jej súčastí, do svojho vlastníctva ako cesty
III. triedy – predĺženie cesty III/518016 a s kúpou pozemkov pod vyraďovaným úsekom
miestnej komunikácie,
2. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle ustanovenia § 3
ods. 3 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov právoplatne rozhodne o navrhovanom usporiadaní
cestnej siete – zaradení miestnej komunikácie do cestnej siete ako cesty III. triedy.
c) za týmto účelom uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva
k pozemnej komunikácií a o budúcej kúpnej zmluve medzi Obcou Ďurčiná ako
budúcim predávajúcim a Žilinským samosprávnym krajom ako budúcim kupujúcim
a na jej základe a po právoplatnom rozhodnutí MDVaRR SR o navrhovanom
usporiadaní cestnej siete, uzavretie tzv. riadnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva
k pozemnej komunikácií a kúpnej zmluvy medzi Obcou Ďurčiná ako predávajúcim
a Žilinským samosprávnym krajom ako kupujúcim.

V Ďurčinej, 27.06.2014

Ján Čerňan
starosta obce

Uznesenie č. 16/2014
z 23 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďurčiná
zo dňa 27.06.2014
K bodu 5. Návrh VZN č. ./2014 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky pre šk. rok 2014/2015 a o výške príspevku a spôsobe
jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ďurčiná.
Obecné zastupiteľstvo Obce Ďurčiná v súlade § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A: prerokovalo
1. Návrh VZN č. ./2014 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky pre šk. rok 2014/2015 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby
na čiaastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Ďurčiná.
B: uznáša sa na vydaní
1. VZN č. 1/2014 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky pre šk. rok 2014/2015 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Ďurčiná.

Ďurčiná 27.06.2014

Ján Čerňan
starosta obce

Uznesenie č. 17/2014
z 23 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďurčiná
zo dňa 27.06.2014
K bodu 6. Oznámenie výsledku Verejnej obchodnej súťaže na prenájom pôdy
Obecné zastupiteľstvo Obce Ďurčiná
A: Berie na vedomie
1. Výsledok vyhodnotenia doručených súťažných podkladov uvedeného v Zápisnici
z otvárania a hodnotenia doručených súťažných návrhov napísanú dňa 22.05.2014
na vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž o výber najvhodnejšieho záujemcu o nájom
ornej pôdy vo vlastníctve obce Ďurčiná nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Ďurčiná, evidovaných na liste vlastníctva č. 1, na pozemnoknižnej vložke 132.
B: Konštatuje, že
1. V zmysle uznesenia OZ č. 9/2014 z 28. apríla 2014, ktorým boli schválené Podmienky
Obchodnej verejnej súťaže (OVS) sa podmienky OVS zverejnili v regionálnej tlači
Žilinský večerník zo dňa 06.05.2014 pod číslom 186/19 oznamom o zámere
prenájmu a mieste zverejnenia podmienok, ďalej boli podmienky OVS v termíne od
30.04.2014 do 22.05.2014 zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke
obce www.obecdurcina.sk.
2. V stanovenom termíne do 22.05.2014 do 10,00 hod. boli doručené do podateľne
Obecného úradu v Ďurčinej dva súťažné návrhy, ktoré predložili:
Por. Priezvisko a meno
Adresa
číslo uchádzača
1.
Silvia Kozarcová – Ďurčiná 290, 015 01 Rajec
SHR
2.
Juraj Makuka
Ďurčiná 213, 015 01 Rajec

Termín a čas podania, pod. číslo
poštového denníka
20.05.2014, pod číslom v denníku
1260/2014
21.05.2014, pod číslom v denníku
1287/2014

3. Súťažný návrh č. 1 - neboli splnené všetky podmienky a to tým, že návrh bol
predložený len na jeden pozemok a zároveň bola ponúknutá veľmi nízka cena za ham2 (0,0016 za m2)
4. Súťažný návrh č. 2 – boli splnené všetky podmienky (vyplnená časť A – sumarizačný
list, akceptácia návrhu nájomnej zmluvy, návrh ceny nájmu – časť B, doložené
povinné prílohy – časť C podmienok OVS) a tým postúpil do hodnotiaceho kola.
5. Hodnotiacim kritériom bola najvyššia ponúknutá cena. Uchádzač č. 2 predložil
nasledovnú ponuku:
Por.
číslo

Uchádzač

Cena/ha

2

Juraj Makuka, Ďurčiná 213

53 €/ha

Cena/m2

0,0053
€/m2

Konečné poradie

1

C: prijíma
1. Výsledok obchodnej verejnej súťaže, kde najvyššiu cenu predložil uchádzač
č. 2 Juraj Makuka, SHR so sídlom Ďurčiná 213, 94 936 050 za cenu 53 €/ha
(slovom päťdesiattri eur) za účelom poľnohospodárskeho využitia – výroba
objemových krmovín. Na tento účel mu bolo vydané Osvedčenie o zápise do
evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka pod č. 1/2011 dňa 22.03.2011
v evidencii Obce Ďurčiná.
D: schvaľuje
1. Prenechanie pozemkov v katastrálnom území Ďurčiná :
zapísané na LV č. 1, parcela registra E č. 2678 – orná pôda o výmere 1277 m2,
parcela registra E č. 2685/3 – orná pôda o výmere 1189 m2,
parcela registra E č. 2697 – orná pôda o výmere 4287 m2,
parcela registra E č. 2726 – orná pôda o výmere 7423 m2,
parcela registra E č. 4246 – orná pôda o výmere 1351 m2,
do nájmu Jurajovi Makukovi - SHR, so sídlom Ďurčiná 213, IČO: 34 396 050 na dobu
dva roky za cenu 53 €/ha za rok v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe výsledku
obchodnej verejnej súťaže.
E: ukladá
1. Víťaznému uchádzačovi povinnosť zaplatiť všetky výdavky súvisiace
s prípravou predmetu nájmu, podľa vyúčtovania predloženého prenajímateľom
v deň, kedy bude podpísaná zmluva o nájme, a to najmä výdavky na zverejnenie
súťažných podmienok, poplatky za spísanie zmluvy a podobne.
2. Obecnému úradu pripraviť zmluvu o nájme do 60 dní.

Ďurčiná 27.06.2014

Ján Čerňan
starosta obce

Uznesenie č. 18/2014
z 23 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďurčiná
zo dňa 27.06.2014
K bodu 7. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na 4 ročné volebné
obdobie a určenie počtu poslancov
Obecné zastupiteľstvo Obce Ďurčiná v súlade § 11 ods. 3 písm. d) a ods. 4 písm. i)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
A: určuje
1. Starosta obce vo volebnom období 2015 – 2019 bude vykonávať funkciu v celom
rozsahu t.j. na plný úväzok.
2. Jeden volebný obvod, v ktorom sa bude voliť sedem poslancov na volebné obdobie
2015 – 2019.

V Ďurčinej, 27.06.2014

Ján Čerňan
starosta obce

Uznesenie č. 19/2014
z 23 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďurčiná
zo dňa 27.06.2014
K bodu 8. Záverečný účet obce za rok 2013
a) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Ďurčiná v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A: berie na vedomie
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2013.

B: schvaľuje
1. Záverečný účet obce za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad
2. Použitie prebytku po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume 4838,17 Eur
zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení n. p. a zisku z podnikateľskej činnosti v sume 12 003,04 Eur na
tvorbu rezervného fondu, spolu v sume 16 841,21 Eur.

Ďurčiná 27.06.2014

Ján Čerňan
Starosta obce

Uznesenie č. 20/2014
z 23 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďurčiná
zo dňa 27.06.2014
K bodu 9. Návrh zmeny rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo Obce Ďurčiná v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
A: schvaľuje
1. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2014.

Ďurčiná 27.06.2014

Ján Čerňan
Starosta obce

Uznesenie č. 21/2014
z 23 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďurčiná
zo dňa 27.06.2014
K bodu 10. Žiadosť spoločnosti VESALIUS s.r.o. ul. Republiky 1007/31, Žilina
Obecné zastupiteľstvo Obce Ďurčiná
A: berie na vedomie
1. Žiadosť spoločnosti VESALIUS, s.r.o., ul. Republiky 1007/31, Žilina o finančnú pomoc.
B: odporúča
1. Starostovi obce napísať list, v ktorom bude informovať spoločnosť VESALIUS, s.r.o. o
tom, že obec neprispeje finančnou čiastkou na účel, ktorý bol uvedený žiadosti.

Ďurčiná 27.06.2014

Ján Čerňan
Starosta obce

Uznesenie č. 22/2014
z 23 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďurčiná
zo dňa 27.06.2014
K bodu 11. Prejednanie úveru
Obecné zastupiteľstvo Obce Ďurčiná
A: schvaľuje
1. Prijatie terminovaného úveru vo výške 35 tis. Eur na rekonštrukciu miestnych
komunikácií s lehotou splatnosti 5 rokov.
2. Zabezpečenie úveru vlastnou zmenkou obce.

Ďurčiná 27.06.2014

Ján Čerňan
Starosta obce

Uznesenie č. 23/2014
z 23 rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďurčiná
zo dňa 27.06.2014
K bodu 12. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Ďurčiná
A: berie na vedomie
1. Informáciu o pridelení dotácie z Environmentálneho fondu – Program obnovy dediny
na projekt ,,Bez obáv do školy – vybudovanie chodníka pre peších“
a o výbere dodávateľa vo výberovom konaní RODUS Staving, s.r.o..
2. Informáciu o zrekonštruovaní detského ihriska pri ZŠ a MŠ Ďurčiná.
3. Informáciu o čerpaní dovolenky starostu obce od 13.7.2014 – 19.7.2014.
B: odporúča
1. Starostovi obce doplniť cenové ponuky na kamerový systém.

Ďurčiná 27.06.2014

Ján Čerňan
Starosta obce

