Zápisnica
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 07.06.2018 v budove OcÚ v Ďurčinej
------------------------------------------------------------------------------------------------Ján Čerňan – starosta obce
Jozef Babčanec, Ing. Pavol Čerňan,
Peter Fusko, Ján Halko, Mgr. Monika Vysoká
Ďalší prítomní: Alena Miková – zamestnanec obce
Marta Smatanská – ekónomka obce
Janka Kurucová – správca dane a poplatkov
Anna Veselá – hlavná kontrolórka obce

Prítomní:

Hostia: Ing. Katarína Künstler, konateľka Optimal Konzept, s.r.o., so sídlom Ďurčiná 161
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácia o plnení uznesení
4. Komunitný plán sociálnych služieb r. 2018 - 2022
5. Návrh Záverečného účtu Obce Ďurčiná za rok 2017
a) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce za rok 2017
6. Použitie rezervného fondu na rozpočtované výdavky na rok 2018
7. Správa o kontrolnej činnosti HK obce v mesiaci marec 2018
8. Návrh správy o kontrolnej činnosti HK obce v mesiaci apríl 2018
9. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2018
10. Žiadosť p. Macáka o finančnú podporu cykloakcie 1. Ročníka MTB online
challenge 2018
11. Žiadosť Optimal Konzept s.r.o., o finančný príspevok na ošetrenie chráneného
stromu Lipa v Ďurčinej.
12. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením
13. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie r. 2019-2022
14. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie r. 2019-2022
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Zasadnutie OZ otvoril Ján Čerňan, starosta obce. Privítal prítomných poslancov,
a zamestnancov obce a Ing. Katarínu Künstler, konateľku spoločnosti Optimal Konzept,
s.r.o. Z prezenčnej listiny bolo zistené, že sú prítomní 4 poslanci, Ing. Martin Papala
a František Baláž sa ospravedlnili. Starosta konštatoval, že zasadnutie je uznášania
schopné. Starosta obce prečítal program zasadnutia a vyzval poslancov, aby sa k
predloženému návrhu programu vyjadrili. Poslanec Jozef Babčanec navrhol presunúť
bol 12. Návrh zmeny rozpočtu za bod 10. a body posunúť. Ing. Katarína Künstler
požiadala presunúť bod 11. na bod 4. Poslanci s takto upraveným programom zasadnutia
súhlasili, nemali doplňujúce návrhy a hlasovali nasledovne:
Priebeh hlasovania:
Všetkých poslancov: 7
Prítomní: 4 poslanci
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Jozef Babčanec, Ing. Pavol Čerňan,
Peter Fusko, Ján Halko

proti: 0

zdržal sa: 0

Schválený program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácia o plnení uznesení
4. Žiadosť Optimal Konzept s.r.o., o finančný príspevok na ošetrenie chráneného
stromu Lipa v Ďurčinej.
5. Komunitný plán sociálnych služieb r. 2018 - 2022
6. Návrh Záverečného účtu Obce Ďurčiná za rok 2017
a) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce za rok 2017
7. Použitie rezervného fondu na rozpočtované výdavky na rok 2018
8. Správa o kontrolnej činnosti HK obce v mesiaci marec 2018
9. Návrh správy o kontrolnej činnosti HK obce v mesiaci apríl 2018
10. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2018
11. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením, oznámenie o zmene rozpočtu
12. Žiadosť p. Macáka o finančnú podporu cykloakcie 1. Ročníka MTB online
challenge 2018
13. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie r. 2019-2022
14. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie r. 2019-2022
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver
o 18.10 h prišla Mgr. M. Vysoká
spolu 5 poslancov

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce poveril vedením zápisnice p. Alenu Mikovú.
Za overovateľov zápisnice určil : Peter Fusko, Ján Halko
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení
Starosta obce informoval poslancov, že uznesenia č. 149-153/2018 zo dňa 26.02.2018
boli splnené. Uznesenie č. 154/2018 zo zasadnutia OZ zo dňa 26.02.2018 zatiaľ nebolo
splnené. Starosta uviedol, že rozpočet na nebytové priestory Polyfunkčného objektu ešte nie
je hotový.
Ing. Čerňan – do akej miery sa rozpočet vyhotoví?
starosta obce – rozpočet by mal byť vyhotovený na komplet. Uznesenie č. 156/2018 tiež ešte
nie je splnené, podklady k pozemkom pri p. Mičudovi som zaniesol právničke. Právnička
pracuje na zmluve, ale musí sa dať urobiť znalecký posudok.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia.
Uznesenie č. 157/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ďurčiná v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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A: berie na vedomie
1. Informáciu o plnení uznesení č. 149 -153, 155/2018 zo zasadnutia OZ dňa 26.02.2018
2. Informáciu o nesplnení uznesení č. 154, 156/2018 zo zasadnutia OZ dňa 26.02.2018.
Priebeh hlasovania:
Všetkých poslancov: 7
Prítomní: 5 poslanci
Za: 5 poslanci
proti: 0
zdržal sa: 0
František Baláž, Ing. Pavol Čerňan,
Ján Halko, Ing. Martin Papala
Mgr. Monika Vysoká
K bodu 4. Žiadosť Optimal Konzept s.r.o., o finančný príspevok na ošetrenie
chráneného stromu Lipa v Ďurčinej.
Starosta obce predložil poslancom žiadosť Optimal Konzept, s.r.o., so sídlom Ďurčiná
č. 161 o ošetrenie chráneného stromu Lipa v Ďurčinej. V žiadosti je uvedené, že
odhadované náklady na odborné ošetrenie chráneného stromu sú cca 2 300,- Eur.
Ing. Künstler – požiadali sme 2 firmy o vypracovanie cenovej ponuky. Bolo nám
doporučené spojiť finančné prostriedky z viacerých zdrojov. Boli by sme radi ak by sa obec
podieľala pri úprave okolia chráneného stromu a zabezpečila likvidáciu orezaných
konárov, čo predstavuje náklady cca 250 €. Celý postup ochrany stromu je v samostatnom
konaní, prebieha schvaľovacie konanie.
Ing. Čerňan – máme záujem participovať na zachovaní tohto stromu.
Jozef Babčanec – nie som proti aby sa na lipu finančné prostriedky dali, ale nedá mi
pripomenúť, že zo Zmluvy o nájme vyplýva, že sa nájomca bude o lipu starať – čl. V bod
5.1.9.
Ing. Künstler - podľa zákona o ochrane chránených stromov č. 508/2004 Z. z. takúto
povinnosť má vlastník stromu, na ktorého pozemku strom rastie. Keby sme sa my Optimal
Konzept chceli všetko financovať bolo mi povedané, že sme málo nájomcom a stromu
nebola 20 rokov venovaná starostlivosť. Našou snahou je starať sa o tento strom, ale
samostatné financovanie z našej strany nie je možné.
Mgr. Vysoká – ja k zmluve uvádzam, že vy si svoju povinnosť plníte o lipu sa staráte, som
za to aby obec zabezpečila vyčistenie priestoru okolo lipy a odvoz konárov, ale som aj za
finančnú pomoc, pretože Lipa je klenot Ďurčinej.
Ing. Čerňan – som za to, aby to robila obec v spolupráci so Štátnou ochranou prírody.
Poslanci uviedli, že obec súhlasí s finančnou podporou, ale suma by sa schválila až na
ďalšom zasadnutí, pretože dňa 13.6.2018 bude zasadnutie, kde sa bude o lipe jednať.
Poslanci nemali doplňujúce návrhy. Starosta obce predniesol návrh uznesenia:
Uznesenie č. 158/2018
A: berie na vedomie
Žiadosť Optimal Konzept s.r.o., o finančný príspevok na ošetrenie chráneného
stromu Lipa v Ďurčinej.
B: zabezpečí
Odvoz a likvidáciu odpadu vzniknutého z ošetrenia chráneného stromu Lipa v Ďurčinej.
Priebeh hlasovania:
Všetkých poslancov: 7
Prítomní: 5 poslanci
Za: 5 poslanci
proti: 0
zdržal sa: 0
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Peter Fusko Ján Halko,
Mgr. Monika Vysoká
Ing. Künstler ďalej informovala poslancov o prácach pri hrubej lipe. Zároveň požiadala, ak
by bolo možné o guľatinu cca 60 bm, ktoré by boli potrebné na ohraničenie detského ihriska
pri hrubej lipe. Ďalej by som chcela podotknúť, že pri dome č. 156 podmýva potok cestu.
Starosta obce – riaditeľ Povodia Váhu vie o tom, riaditeľ správy v Žiline vie o tom, mal by
som im volať, asi 18.6.2018 by mali nastúpiť, dúfam, že termín dodržia.
Ing. Künstler - ak by nedodržali termín, je tu veľa stavebných firiem, mohlo by sa urobiť
nevyhnutné bezpečnostné opatrenie.
K bodu 5. Komunitný plán sociálnych služieb
Starosta obce oboznámil poslancov, že podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v platnom znení bolo potrebné vypracovať Komunitný plán sociálnych služieb.
Komunitný plán bol vypracovaný spoločný pre všetky obce, ktoré sú v Spoločnom obecnom
úrade v Rajci. Komunitný plán bol poslancom zaslaný e-mailom.
Poslanci nemali doplňujúce návrhy a starosta obce predniesol návrh uznesenia:
Uznesenie č. 159/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Ďurčiná v zmysle § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení v súlade s § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v platnom znení
A: schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb 2018 – 2022 Spoločného obecného úradu v Rajci.
Priebeh hlasovania:
Všetkých poslancov: 7
Prítomní: 5 poslanci
Za: 5 poslanci
proti: 0
zdržal sa: 0
Jozef Babčane, Ing. Pavol Čerňan,
Peter Fusko Ján Halko,
Mgr. Monika Vysoká
K bodu 6. Návrh Záverečného účtu obce Ďurčiná za rok 2017
a) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce za rok 2017
Návrh záverečného účtu Obce Ďurčiná za rok 2017 bol poslancom doručený, dňa
18.05.2017 bol vyvesený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Ekonómka
obce p. Marta Smatanská vysvetlila poslancom jednotlivé body Záverečného účtu.
Mgr. Vysoká – čo je programový rozpočet?
p. Smatanská – programový rozpočet je širšia klasifikácia jednotlivých položiek.
Starosta obce – osobné motorové vozidlo je už splatené, na parkovisko a ČOV pri bytovke
splatíme ešte jednu splátku úveru.
Hlavná kontrolórka obce prečítala Stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2017, konštatuje,
že Záverečný účet je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami a odporúča
poslancom schváliť Záverečný účet obce za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia:
Uznesenie č. 160/2018
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o obecnom zriadení v z. n. p.
A: berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017.
B: schvaľuje
1. Záverečný účet obce za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017 na tvorbu rezervného
fondu vo výške 16 861,40 Eur.
Priebeh hlasovania:
Všetkých poslancov: 7
Prítomní: 5 poslanci
Za: 5 poslanci
proti: 0
zdržal sa: 0
Jozef Babčanec, František Baláž,
Ing. Pavol Čerňan, Ján Halko,
Mgr. Monika Vysoká
K bodu 7. Použitie rezervného fondu na rozpočtované výdavky na rok 2018
Ekonómka obce p. Smatanská oboznámila poslancov, že sa jedná o rozpočtované finančné
prostriedky v sume 18 ti. Eur, ktoré boli chválené v rozpočte na rok 2018 z rezervného
fondu na protipožiarne schodisko na sály KD v Ďurčinej a na prepojenie plynovodu za
kostolom. Pred použitím týchto finančných prostriedkov je potrebné schváliť presunutie
obecným zastupiteľstvom.
Jozef Babčanec – prečo sa rezervný fond presúva na takéto výdavky, prečo sa nepoužije na
havaríjný stav.
Smatanská – jedná sa o finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov, ktoré už boli
v rozpočte na tento rok schválené. Rezervný fond sa každoročne vytvára, tento rok
presunieme do rezervného fondu 16 861,40 Eur, v rezervnom fonde po presunutí zostane
spolu 17 741,40 Eur.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia:
Uznesenie č. 161/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Ďurčiná v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A: schvaľuje
Použitie rezervného fondu na rozpočtované výdavky na rok 2018 vo výške 18 000,00 €.
Priebeh hlasovania:
Všetkých poslancov: 7
Prítomní: 5 poslanci
Za: 5 poslanci
proti: 0
zdržal sa: 0
Jozef Babčanec, Ing. Pavol Čerňan,
Peter Fusko, Ján Halko,
Mgr. Monika Vysoká

K bodu 8. Správa o kontrolnej činnosti HK obce za I. polrok 2018 v mesiaci marec
2018
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Ďurčiná vykonanej podľa Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
o výsledku finančných kontrol v mesiaci marec 2018. (Viď príloha zápisnice).
Poslanci zobrali Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na vedomie.
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Uznesenie č. 162/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ďurčiná
A: berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ďurčiná vykonanej podľa Plánu
kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 o výsledku finančných kontrol v mesiaci marec
2018.
Priebeh hlasovania:
Všetkých poslancov: 7
Prítomní: 5 poslanci
Za: 5 poslanci
proti: 0
zdržal sa: 0
Jozef Babčanec, Ing. Pavol Čerňan,
Peter Fusko, Ján Halko,
Mgr. Monika Vysoká
K bodu 9. Návrh Správa o kontrolnej činnosti HK obce za I. polrok 2018 v mesiaci
apríl 2018
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom Návrh Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Ďurčiná vykonanej podľa Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok
2018 o výsledku finančných kontrol v mesiaci apríl 2018. Hlavná kontrolórka obce
daň
z nehnuteľnosti
aktualizovať
(viď
príloha
zápisnice).
odporučila
K Návrhu správy o kontrolnej činnosti HK sa vyjadrila p. Kurucová – správca dani
a poplatkov: Každoročne si daňovníci podávajú daňové priznanie do 31.1. Miestnym
rozhlasom v januári bežného roku viackrát vyzývam a upozorňujem vlastníkov
nehnuteľnosti na daňovú povinnosť, t.j. na vykonanie zmien v daňovom priznaní alebo
podanie nového priznania. Vlastníci si podávajú daňové priznanie na základe listov
vlastníctva, a to buď v podieloch alebo v celosti. Z príjmových bločkov nie je možné sa
domnievať, či si vlastník podal správne daňové priznanie alebo nie. Ja ako správca dane si
svoje povinnosti plním, keď zistím, že si niekto daňové priznanie nepodal, tak ho na
podanie daňového priznania vyzvem v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Poslanci zobrali Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na vedomie.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia:
Uznesenie č. 163/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ďurčiná
A: berie na vedomie
Návrh Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ďurčiná vykonanej podľa
Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 o výsledku finančných kontrol v mesiaci
apríl 2018.
Priebeh hlasovania:
Všetkých poslancov: 7
Prítomní: 5 poslanci
Za: 5 poslanci
proti: 0
zdržal sa: 0
Jozef Babčanec, Ing. Pavol Čerňan,
Peter Fusko, Ján Halko,
Mgr. Monika Vysoká
K bodu 10. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2018
Hlavná kontrolórka obce p. Anna Veselá predložila poslancom návrh Plánu kontrolnej
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SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh Plánu
kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce dňa
18.05.2018 (viď príloha zápisnice) Poslanci nemali doplňujúce návrhy.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia.
Uznesenie č. 164/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Ďurčiná
A: schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2018
Priebeh hlasovania:
Všetkých poslancov: 7
Prítomní: 5 poslanci
Za: 5 poslanci
proti: 0
zdržal sa: 0
Jozef Babčanec, Ing. Pavol Čerňan,
Peter Fusko, Ján Halko
Mgr. Monika Vysoká
K bodu 11. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením, oznámenie o zmene
rozpočtu
Ekonómka obce p. Marta Smatanská predniesla poslancom oznámenie o zmene
rozpočtu č. 1 v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu obce. Sú to finančné prostriedky,
ktoré sú účelovo určené.
Oznámenie – rozpočtové opatrenie č. 1/2018
Schválený rozpočet
/v€/
Bežné príjmy:
Školstvo
MŠ-2% z nadácie 2017
MŠ-Združenie rodičov MŠ
OOCR Rajecká dolina
Príjmy celkom:

100 000,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
Schválený rozpočet
/v€/

Bežné výdavky:
Školstvo
MŠ-2% z nadácie 2017
MŠ-Združenie rodičov MŠ
OOCR Rajecká dolina
Výdavky celkom:

100 000,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00

Úprava
/v € /
102 276,00
689,00
619,00
500,00
104 084,00
Úprava
/v € /
102 276,00
689,00
619,00
500,00
104 084,00

Rozdiel
/v€/
2 276,00
689,00
619,00
500,00
4 084,00
Rozdiel
/v€/
2 276,00
689,00
619,00
500,00
4 084,00

Starosta obce odporučil poslancom zobrať toto oznámenie o zmene rozpočtu č. 1/2018 na
vedomie.
Ekonómka obce p. Marta Smatanská predložila poslancom návrh zmeny rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 2/2017.
Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
Schválený rozpočet

Úprava

Rozdiel

/v€/
Bežné príjmy:
Dotácia DPO pre DHZ
Stavebný úrad
SYNOT TIP
Príjmy celkom:

1 400,00
1 010,00
0,00
2 410,00
Schválený rozpočet
/v€/

Bežné výdavky:
DHZ
Stavebný úrad
OCÚ materiál
Výdavky celkom:

1 400,00
1 010,00
0,00
2 410,00

/v € /
3 000,00
1 202,00
5,00
4 207,00
Úprava
/v € /
3 000,00
1 202,00
5,00
4 207,00

/v€/
1 600,00
192,00
5,00
1 797,00
Rozdiel
/v€/
1 600,00
192,00
5,00
1 797,00

Poslanci nemali doplňujúce návrhy.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia.
Uznesenie č. 165/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ďurčiná
A: berie na vedomie
Oznámenie o zmene rozpočtu č. 1/2018 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Obce
Ďurčiná
B: schvaľuje
Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením 2/2018.
Priebeh hlasovania:
Všetkých poslancov: 7
Prítomní: 5 poslanci
Za: 5 poslanci
proti: 0
zdržal sa: 0
Jozef Babčanec, Ing. Pavol Čerňan,
Peter Fusko, Ján Halko
Mgr. Monika Vysoká
K bodu 12. Žiadosť p. Macáka o finančnú podporu cykloakcie 1. Ročníka MTB
online challenge 2018
Starosta obce prečítal žiadosť p. Františka Macáka o finančný podporu 1. Ročníka
MTB online challange 2018.
Poslanci súhlasili s finančným príspevkom. Nemali doplňujúce návrhy.
). Starosta obce predniesol návrh uznesenia:
Uznesenie č. 166/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ďurčiná
A: berie na vedomie
Žiadosť Mgr. Františka Macáka, ZEHORERO.SK, IČO: 46699047 o finančnú podporu
cykloakcie 1. ročníka MTB online challenge 2018.
B: schvaľuje
Finančný príspevok na podporu cykloakcie 1. ročníka MTB online challenge 2018 vo
výške 200,00 Eur.
Priebeh hlasovania:
Všetkých poslancov: 7
Prítomní: 5 poslanci
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Jozef Babčanec, Ing. Pavol Čerňan
Ján Halko, Peter Fusko,

proti: 0

zdržal sa: 1 poslanec
Mgr. Vysoká

K bodu 13. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 20182022
Starosta obce oznámil poslancom, že podľa § 11 ods. 4 písm i) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo
určuje najneskôr 90 dní pred voľbami na celé nasledujúce volebné obdobie rozsahu
výkonu funkcie starostu. Voľby budú v novembri 2018, takže je potrebné určiť na
volebné obdobie 2018 – 2022 rozsahu výkonu funkcie starostu. Poslanci ponechali
výkon funkcie starostu na nasledujúce obdobie 2018 – 2022 na celý úväzok.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia:
Uznesenie č. 167/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ďurčiná v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A: určuje
na celé nasledujúce volebné obdobie : 2018 – 2022 rozsahu výkonu funkcie starostu
obce Ďurčiná takto: výkon funkcie v celom rozsahu t.j. na plný úväzok
Priebeh hlasovania:
Všetkých poslancov: 7
Prítomní: 5 poslanci
Za: 5 poslanci
proti: 0
zdržal sa: 0
Jozef Babčanec, Ing. Pavol Čerňan,
Peter Fusko, Ján Halko,
Mgr. Monika Vysoká

K bodu 14. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce Ďurčiná na
volebné obdobie 2018 - 2022
Starosta obce oboznámil poslancov, že podľa § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov platí, že obecné zastupiteľstvo
podľa počtu obyvateľov obce určí počet poslancov na nasledujúce volebné obdobie.
Obec Ďurčiná má 1102 obyvateľov. Od 1001 do 3000 obyvateľov môže mať obec 7 až 9
poslancov. Poslanci navrhli ponechať na nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022
rovnaký počet poslancov ako doteraz t.j. 7 poslancov.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia:
Uznesenie č. 168/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ďurčiná v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A: určuje
na celé nasledujúce volebné obdobie : 2018 – 2022 počet poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Ďurčiná: sedem poslancov
Priebeh hlasovania:
Všetkých poslancov: 7
Prítomní: 5 poslanci
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proti: 0
Jozef Babčanec, Ing. Pavol Čerňan,
Peter Fusko, Ján Halko,
Mgr. Monika Vysoká

zdržal sa: 0

Bod 15. Rôzne
- Starosta obce oboznámil poslancov o novej ponuke na výmenu verejného osvetlenia
v sume 17 tisíc Eur, pritom by sme ušetrili spotrebu elektrickej energie o polovicu. Išlo
by o svietidla na každý druhý stĺp, jednalo by sa o 110 svietidiel.
- Starosta obce informoval poslancov, že DHZ obce Ďurčiná dostal protipovodňový
vozík. Tento sme umiestnili v kotolni v bytovke. Objednali sme plechovú garáž, pretože
v kotolni je málo miesta a hracie prvky MŠ na hranie a rozloženie vonku, ktoré boli
umiestnené v kotolni sa dajú do plechovej garáže.
- Starosta obce informoval poslancov, že obec podala žiadosť o dotáciu na vybudovanie
hasičskej zbrojnice, dala sa prerobiť dokumentácia na nižšie náklady, ktoré v súčasnosti
vychádzajú cca 80 – 90 tis. Eur.
Mgr. Vysoká – je priestor na vybudovanie hasičskej zbrojnice.
Starosta obce – hasičská zbrojnica by sa vybudovala pri Základnej škole.
- Starosta obce informoval poslancov, že dňa 07.05.2018 bolo vyhlásené výberové
konanie na riaditeľa/ku MŠ. Do výberového konania sa nikto neprihlásil. Pretože sa
nikto do výberového konania neprihlásil, bude výberové konanie zrušené a do pol roka
obec vyhlási nové výberové konanie. Z tohto dôvodu bude od septembra 2018 v MŠ
poverená vedením kvalifikovaná učiteľka spĺňajúca kritéria na riaditeľku MŠ.
- Starosta obce informoval poslancov o namontovaní únikového požiarneho schodiska do
sály KD a o osadení zábradlia pri Polyfunkčnom objekte.
- Starosta obce informoval poslancov, že je hotový projekt na prepojenie plynovodu za
kostolom. Obec musí vybaviť stavebné povolenie. Keď bude hotový plyn, môže sa
asfaltovať cesta. Nemáme ešte doriešenú ani elektriku, pretože nám jedna vlastníčka
pozemku nepodpísala súhlas o umiestnenie betónového stĺpa. Musíme vybaviť súhlasy
na vedľajšom pozemku. Tak isto nám chýba jeden súhlas na vybudovanie verejného
osvetlenia na ulici Rolinčin.
Ing. Čerňan – treba kameru na otočku autobusu na hornom konci.
Starosta obce – podali sme žiadosť o dotáciu v oblasti prevencie kriminality na rok 2018,
kde sme požiadali o umiestnenie 4 kamier, na otočku autobusu na hornom konci, na
križovatku pri základnej škole, pri predajni COOP Jednota a na začiatku obce. Možno by
sa dala ešte jedna aj na protipožiarne schodisko do sály KD. Musí sa upraviť podlaha
v sále, osadiť ešte jedny dvere a potom začneme vybavovať aj kolaudačné rozhodnutie,
pretože sála nie je skolaudovaná.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia:
Uznesenie č. 169/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ďurčiná
A: berie na vedomie
1. Informáciu o ponuke na výmenu verejného osvetlenia v obci.
2. Informáciu o dodaní protipovodňového vozíka pre DHZ obce Ďurčiná
3. Informáciu o prerobení projektov na výstavbu požiarnej zbrojnice a o podaní
žiadosti o dotáciu.
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5. Informáciu o zhotovení protipožiarneho schodiska do sály KD v Ďurčinej.
6. Informáciu o vyhotovení projektu na prepojenie plynovodu za kostolom .
Priebeh hlasovania:
Všetkých poslancov: 7
Prítomní: 5 poslanci
Za: 5 poslanci
proti: 0
zdržal sa: 0
Jozef Babčanec, Ing. Pavol Čerňan,
Peter Fusko, Ján Halko,
Mgr. Monika Vysoká

Bod 16. Diskusia
P. Fusko – a v tej školskej bytovke sa už vymenilo všetko
starosta obce – vymenili sa okna u p. Matejčíkovej, okno na chodbe. Nie sú vymenené
dvere u p. Matejčíkovej a vchodové dvere sme neriešili.
P. Fusko– keby sme sa zamerali na prízemné priestory Polyfunkčného objektu , čo by
tam mohlo byť?
starosta obce – podľa projektu by tam mala byť kaviareň, potraviny, novinový stánok,
kaderníctvo, ovocie zelenina a textil, ale dalo by sa to aj inak prerobiť, podľa dohody.
Rozmery sa meniť nedajú, treba dodržať nosné priečky. Priestory sa dajú spojiť.
Uvidíme, keď bude hotový rozpočet.
Ing. Čerňan – ja by som chcel upozorniť, že je potrebné doplniť zrkadlá na hornom
konci, pretože sa zle vychádza z bočných ciest na hlavnú cestu a aspoň do polovice
dediny dať nejakú obmedzenú 40.
starosta obce – viem o tom, budeme sa snažiť doplniť ďalšie zrkadlá na križovatky
v obci.
Peter Fusko – bolo by potrebné na viacerých miestach umiestniť spomaľovač.
J. Babčanec – chcem sa opýtať na žiadosť p. Vereša ohľadom zrezania stromov.
starosta obce – toto sme riešili na predchádzajúcom zasadnutí, bol som na tvare miesta
s p. Gáborom vo februári 2018, povedal, že sa to cez zimu nedá robiť, že to urobia
v jeseni, aby obecný úrad zabezpečil súhlas vlastníčky pozemku (p. Kajnárovej) o vstup
na jej pozemok . Zriezať sa môže od 1.10. do 31.3., stromy sa zrežu napoly a potom sa
kmene zvalia na záhradu p. Kajnárovej. Jedná sa cca o 24 stromov. Výška stromov je
cca 30 m.
J. Halko – čo s tou priekopou dolu záplotím?
J. Babčanec – je to nevybavená žiadosť, už dávno.
starosta obce – museli by sme kúpiť rúry priemer 30 a ponapájať tam všetky kanály.
Bol na obecnom úrade p. Jozef Baláž, či si môže urobiť sám priekopu pred ním. Dá do
priekopy rúry, urobí betónovú šachtu a priekopu zasype. Ja som súhlasil a prisľúbil som
mu, že obec mu bude nápomocná, či už s dovozom štrku alebo iné. Riešenie celej
priekopy môžeme to dať do rozpočtu obce na budúci rok.
J. Halko – do priekopy občania sypú aj pokosenú trávu.
starosta obce – kontajner na trávu je v priestore pod cintorínom, ale do kontajnerov nám
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vysoké, ale málokto takýto odpad príde zaplatiť na úrad. Tento odpad sa platí osobitne,
nie je zahrnutý do miestneho poplatku za komunálny odpad. Občania by si mali tento
odpad prísť zaplatiť na obecný úrad a to tak, ak odpad vyvezú v sobotu, keď je oplotenie
otvorené a v pondelok by si mali prísť vyvezené množstvo odpadu zaplatiť. Výška
poplatku je stanovená v platnom VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na 1kg odpadu.
starosta obce – mosty sa budú natierať.
Ing. Čerňan – na cintoríne sa kníšu schody
starosta obce – schody sa urobia, ale teraz sa robia práce v lese a bude sa kosiť tráva.
Do diskusie sa už nikto neprihlásil.
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a zamestnancom obce za účasť
a ukončil zasadnutie o 20.55 h.

Zapísala: Alena Miková

Starosta obce Ján Čerňan
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Overovatelia zápisnice: Peter Fusko

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

Ján Halko
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