Zápisnica
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 25.01.2019 v budove Obecného úradu v Ďurčinej
------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní:

Mgr. Martina Bohušová – starostka obce
Ing. Peter Albert, Ing. Pavol Čerňan, Ján Halko, Pavol Macák
Mgr. Vladimír Mihalec, Ing. Jozef Mikunda, Marta Verešová
Ďalší prítomní: Alena Miková – zamestnanec obce
Marta Smatanská – ekonómka obce
Ing. Sivčák- OLH
Ing. Chlapečka- hlavný kontrolór obce
Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Správa OLH Ing. Sivčáka za rok 2017, 2018
4. Voľba členov komisií zriadených pri OZ a určenie náplne ich práce
5. Dohovor primátorov a starostov v oblasti klímy a energetiky – poverenie
starostky obce podpísaním prístupového formulára
6. Určenie limitu úpravy rozpočtu obce rozpočtovým opatrením starostkou obce
7. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019
8. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019
9. Dokončenie prízemných priestorov Polyfunkčného objektu
10. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
11. Rôzne:
12. Diskusia
13. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Mgr. Martina Bohušová otvorila zasadnutie, privítala prítomných poslancov, zamestnancov
obce a hostí.
Prítomných bolo 7 poslancov, starostka
konštatovala, že zasadnutie je uznášania
schopné.
Starostka prečítala návrh programu zasadnutia a navrhla za bod 10. doplniť
nasledovné body programu:
11. Rokovací poriadok poslancov Obecného zastupiteľstva v Ďurčinej a jej orgánov
12. Žiadosť o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR – program Podpora rozvoja športu
na rok 2019.
13. Separácia odpadu v obci Ďurčiná
14. Verejné osvetlenie v obci Ďurčiná
a ostatné body programu by sa posunuli.
Poslanci súhlasili s doplnením bodov programu a hlasovali nasledovne.
Všetkých poslancov: 7
Prítomných: 7 poslancov
Za: 7 poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Peter Albert, Ing. Pavol Čerňan
Ján Halko, Pavol Macák,
Mgr. Vladimír Mihalec, Ing. Jozef Mikunda,
Marta Verešová
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Schválený program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Správa OLH Ing. Sivčáka za rok 2017, 2018
4. Voľba členov komisií zriadených pri OZ a určenie náplne ich práce
5. Dohovor primátorov a starostov v oblasti klímy a energetiky – poverenie
starostky obce podpísaním prístupového formulára
6. Určenie limitu úpravy rozpočtu obce rozpočtovým opatrením starostkou obce
7. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019
8. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019
9. Dokončenie prízemných priestorov Polyfunkčného objektu
10. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
11. Rokovací poriadok poslancov Obecného zastupiteľstva v Ďurčinej a jej
orgánov
12. Žiadosť o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR – program Podpora rozvoja
športu na rok 2019.
13. Separácia odpadu v obci Ďurčiná
14. Verejné osvetlenie v obci Ďurčiná
15. Rôzne:
16. Diskusia
17. Záver

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku starostka obce určila p. Mikovú, overovatelia zápisnice Mgr. Vladimír
Mihalec, Ing. Jozef Mikunda.
K bodu 3. Správa OLH Ing. Sivčáka za rok 2017, 2018
Starostka obce vyzvala odborného lesného hospodára Ing. Sivčáka na podanie správy
ohľadom hospodárenia s obecnými lesmi na základe plánu hospodárskych opatrení od r. 2017
– 2026.
Ing. Sivčák prečítal správu o hospodárení za roky 2017 a 2018 (viď príloha zápisnice).
Ďalej uviedol, že každých 5 rokov sa robí kontrola plnenia predpisov. Celkovo ťažba sa musí
dodržať. Štátna lesná správa kontroluje ako sa plní hospodársky plán. Prebierky a prerezávky
už sú úlohy záväzné a zároveň odporúčacie, výchovné. Lesy sú zatiaľ v dobrom stave,
snažíme sa zabrániť šíreniu škodcov lapačmi a lapákmi. Treba urobiť rýchlu a kompletnú
ťažbu v poraste 1231.
Ing. Albert: Ako to je s prebierkami a prerezávkami v rámci posledného roka?
Sivčák: Za minulý rok sa neurobili podľa plánu. Tento rok bude potrebné dorobiť
minuloročné a tohtoročné.
Poslanci nemali na Ing. Sivčáka ďalšie otázky. Starostka obce poďakovala Ing. Sivčákovi za
podanie správy a za účasť na zasadnutí.
Starostka obce predniesla návrh uznesenia:
Uznesenie č. 21/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ďurčinej
A: Berie na vedomie
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hospodárskych opatrení za roky 2017, 2018.
K bodu 4. Voľba členov komisií pri OZ a určenie náplne ich práce
Starostka obce vyzvala predsedov zriadených komisií na predloženie návrhu členov
jednotlivých komisií zriadených pri OZ.
a) Predseda finančnej a inventarizačnej komisie Ing. Pavol Čerňan navrhol za členov
komisie poslancov OZ Jána Halku a Martu Verešovú. Poslanci s návrhom členov komisie
súhlasili.
Uznesenie č. 22/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ďurčinej
A: Volí
Členov finančnej a inventarizačnej komisie:
- z poslancov OZ: Ján Halko, Marta Verešová.
Hlasovanie:
Všetkých poslancov: 7
Prítomných: 7 poslancov
Za: 7 poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Peter Albert, Ing. Pavol Čerňan,
Ján Halko, Pavol Macák, Mgr. Vladimír Mihalec,
Ing. Jozef Mikunda, Marta Verešová
b) Predsedkyňa sociálnej a kultúrnej komisie p. Marta Verešová navrhla za členov komisie
poslanca OZ Ing. Pavla Čerňana a z radov občanov Bc. Máriu Pialovú, Silviu Zadňanovú
a Janu Zmrhalovú. Poslanci s návrhom členov komisie súhlasili.
Uznesenie č. 23/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ďurčinej
A: Volí
Členov sociálnej a kultúrnej komisie:
- z poslancov OZ: Ing. Pavol Čerňan,
- z radov občanov: Bc. Mária Pialová, Silvia Zadňanová, Jana Zmrhalová.
Hlasovanie:
Všetkých poslancov: 7
Prítomných: 7 poslancov
Za: 7 poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Peter Albert, Ing. Pavol Čerňan,
Ján Halko, Pavol Macák, Mgr. Vladimír Mihalec,
Ing. Jozef Mikunda, Marta Verešová
c) Predseda komisie pre školstvo Mgr. Vladimír Mihalec navrhol členov komisie z radov
občanov Mgr. Monika Albertovú a Mgr. Janu Štelbaskú. Poslanci s návrhom členov
komisie súhlasili.
Uznesenie č. 24/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ďurčinej
A: Volí
Členov komisie pre školstvo:
- z radov občanov: Mgr. Monika Albertová, Mgr. Jana Štelbaská.
Hlasovanie:
Všetkých poslancov: 7

-4Prítomných: 7 poslancov
Za: 7 poslancov
proti: 0
Ing. Peter Albert, Ing. Pavol Čerňan,
Ján Halko, Pavol Macák, Mgr. Vladimír Mihalec
Ing. Jozef Mikunda, Marta Verešová

zdržal sa: 0

d) Predseda komisie stavebnej a ochrany verejného poriadku Ing. Jozef Mikunda navrhol za
členov komisie poslancov OZ Pavla Macáka a Mgr. Vladimíra Mihalca a z radov
občanov Ing. arch. Maroša Mika. Poslanci s návrhom členov komisie súhlasili.
Uznesenie č. 25/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ďurčinej
A: Volí
Členov komisie stavebnej a na ochranu verejného poriadku:
- z poslancov OZ: Pavol Macák, Mgr. Vladimír Mihalec,
- z radov občanov: Ing. arch. Maroš Miko.
Hlasovanie:
Všetkých poslancov: 7
Prítomných: 7 poslancov
Za: 7 poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Peter Albert, Ing. Pavol Čerňan,
Ján Halko, Pavol Macák, Mgr. Vladimír Mihalec,
Ing. Jozef Mikunda, Marta Verešová
e) Predseda komisie ochrany životného prostredia Ing. Peter Albert navrhol za členov
komisie poslancov OZ Ing. Jozefa Mikundu a Mgr. Vladimíra Mihalca. Poslanci
s návrhom členov komisie súhlasili.
Uznesenie č. 26/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ďurčinej
A: volí
Členov komisie ochrany životného prostredia:
- z poslancov OZ: Ing. Jozef Mikunda, Mgr. Vladimír Mihalec
Hlasovanie:
Všetkých poslancov: 7
Prítomných: 7 poslancov
Za: 7 poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Peter Albert, Ing. Pavol Čerňan,
Ján Halko, Pavol Macák, Mgr. Vladimír Mihalec
Ing. Jozef Mikunda, Marta Verešová
Starostka obce oboznámila poslancov, že obecný úrad vypracoval Zásady pre zriaďovanie
a činnosť komisií Obecného zastupiteľstva v Ďurčinej (ďalej len ,,Zásady“). Zásady boli
poslancom spolu s iným materiálom zaslané e-mailom, pred konaním zasadnutia OZ. V
zásadách sú vymedzené druhy komisií, základné funkcie predsedov a členov, ich
postavenie a náplň činnosti. Poslanci nemali k predloženým Zásadám pripomienky.
Starostka obce predniesla návrh uznesenia.
Uznesenie č. 27/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ďurčinej
A: Schvaľuje
Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií Obecného zastupiteľstva v Ďurčinej.
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Za: 7 poslancov
proti: 0
Ing. Peter Albert, Ing. Pavol Čerňan,
Ján Halko, Pavol Macák, Mgr. Vladimír Mihalec,
Ing. Jozef Mikunda, Marta Verešová

zdržal sa: 0

K bodu 5. Dohovor primátorov a starostov v oblasti klímy a energetiky – poverenie
starostky obce podpísaním prístupového formulára
Starostka obce oboznámila poslancov s možnosťou zapojenia sa do medzinárodného
Dohovoru primátorov a starostov v oblasti klímy a energetiky. Dohovor primátorov
a starostov predstavuje spoločnú víziu zameranú na riešenie vzájomne prepojených výziev,
ktorými sú zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na ňu a udržateľná energia. Cieľom
Dohovoru je uskutočniť konkrétne opatrenia dlhodobého charakteru, ktoré zabezpečia
environmentálne, sociálne a ekonomicky stabilné prostredie pre súčasné a budúce generácie.
Obec sa môže prihlásiť do Dohovoru ako signatár. Povinnosť obce je vypracovať akčný plán
pre udržateľnú energiu a zmenu klímy na miestne podmienky.
Na registráciu obce do Dohovoru primátorov a starostov je potrebné uznesenie obecného
zastupiteľstva o tom, že poverujú starostku obce podpísaním registračného formulára.
Poslanci súhlasili so zapojením obce ako signatára do Dohovoru primátorov a starostov
v oblasti klímy a energetiky.
Starostka obce predniesla návrh uznesenia.
Uznesenie č. 28/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ďurčinej
A: Poveruje
Starostku obce Mgr. Martinu Bohušovú podpísaním prístupového formulára Dohovoru
primátorov a starostov v oblasti klímy a energetiky.
Hlasovanie:
Všetkých poslancov: 7
Prítomných: 7 poslancov
Za: 7 poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Peter Albert, Ing. Pavol Čerňan,
Ján Halko, Pavol Macák, Mgr. Vladimír Mihalec
Ing. Jozef Mikunda, Marta Verešová
K bodu 6. Určenie limitu úpravy rozpočtu obce rozpočtovým opatrením starostky obce
Starostka obce informovala poslancov, že v Zásadách hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Ďurčiná je v Časti VII, § 22 schvaľovanie zmeny rozpočtu starostom
obce ods. 1 – 3, je uvedená suma 5.000,- Eur. Obecný úrad vypracoval Dodatok č. 1
k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami, v ktorom je návrh na zvýšenie limitu
zmeny rozpočtu upravovaného starostom obce.
Ing. Pavol Čerňan – navrhujem ponechať starostke obce limit úpravy rozpočtu rozpočtovým
opatrením na 5000,- Eur. V prípade vyššej sumy zmeny rozpočtu nie je problém zvolať
obecné zastupiteľstvo a rozpočet sa upraví.
Ostatní poslanci súhlasili s výškou limitu úpravy rozpočtu rozpočtovým opatrením starostkou
obce vo výške 5000,- Eur. Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami
obce Ďurčiná nebol schvaľovaný.
Starostka obce predniesla návrh uznesenia:
Uznesenie č. 29/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ďurčinej
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Výšku limitu pre schvaľovanie zmeny rozpočtu starostom obce uvedenú v Časti VII, §
22, ods. 1-3 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce v sume 5000,00 Eur.
Hlasovanie:
Všetkých poslancov: 7
Prítomných: 7 poslancov
Za: 7 poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Peter Albert, Ing. Pavol Čerňan
Ján Halko, Pavol Macák,
Mgr. Vladimír Mihalec, Ing. Jozef Mikunda,
Marta Verešová
K bodu 7. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením
Ekonómka obce p. Smatanská predložila poslancom úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 1/2019 (viď príloha zápisnice). Vysvetlila jednotlivé položky úpravy rozpočtu a dôvody,
pre ktoré je úprava rozpočtu nevyhnutná.
Poslanci nemali doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ďurčinej
A: Schvaľuje
Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019.
Hlasovanie:
Všetkých poslancov: 7
Prítomných: 7 poslancov
Za: 7 poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Peter Albert, Ing. Pavol Čerňan
Ján Halko, Pavol Macák,
Mgr. Vladimír Mihalec, Ing. Jozef Mikunda,
Marta Verešová
K bodu 8. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019
Hlavný kontrolór obce Ing. Chlapečka predložil poslancom návrh Plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Ďurčiná na I. polrok 2019. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce dňa 10.01.2018. Zo strany
občanov neboli k návrhu plánu kontrolnej činnosti podané žiadne námietky a pripomienky.
Hlavný kontrolór obce navrhol v rámci plánovaných kontrol zameraných na hospodárenie
a inventarizáciu majetku obce vykonať kontrolu v školskej jedálni za účasti členov
finančnej a inventarizačnej komisie. Poslanci s výkonom kontroly v školskej jedálni súhlasili.
Starostka obce predniesla návrh uznesenia:
Uznesenie č. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ďurčiná
A: schvaľuj
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019.
B: poveruje
Ing. V. Chlapečku hlavného kontrolóra obce vykonať kontrolu v školskej jedálni za účasti
členov finančnej a inventarizačnej komisie.
Hlasovanie:
T: ihneď
Všetkých poslancov: 7
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Za: 7 poslancov
proti: 0
Ing. Peter Albert, Ing. Pavol Čerňan,
Ján Halko, Pavol Macák, Mgr. Vladimír Mihalec,
Ing. Jozef Mikunda, Marta Verešová

zdržal sa: 0

K bodu 9. Dokončenie priestorov Polyfunkčného objektu
Starostka obce informovala poslancov, že pôvodný rozpočet na dokončenie prízemných
priestorov Polyfunkčného objektu bol cca 90 tis. Eur, rozpočet dala nanovo urobiť inému
projektantovi, teraz je rozpočet cca 51 tis. Cena projektanta môže byť odlišná, preto poslala
výkaz výmer viacerým firmám na určenie PHZ (predpokladanej hodnoty zákazky). V rámci
dokončenia priestorov sú dve možnosti financovanie leasing a úver. Úver na celý predmet
zákazky momentálne neprichádza do úvahy, preto je možné v rámci zmluvy s dodávateľom
určiť podmienku financovania na leasing na 3 roky. Všetko závisí od dohody. Dokončenie
priestorov je nevyhnutné aj z dôvodu plánovaného prerábania škôlky, aby boli zabezpečené
náhradné priestory.
Ing. Čerňan – nebude tam potrebná zmena projektu?
starostka obce – Skolaudujeme to na nebytové priestory, uľahčí nám to prácu.
Vzduchotechnika, elektroinštalácia a sanita bude zhotovená podľa projektu. Čo sa týka
jednotlivých miestností ich úprava bude po dohode s budúcimi nájomníkmi.
Ing. Albert – materiál môže zakúpiť obec a môžu sa vysúťažiť len práce.
Starostka- samozrejme môžeme to urobiť, dám naceniť materiál podľa pravidiel verejného
obstarávania a práce tiež.
Verešová- čo bude so žiadosťami o priestory, ktoré sa podávali ešte v roku 2010?
Ing. Albert – musí byť určený kľúč podľa ktorého sa budú priestory prenajímať.
Ing. Čerňan – mali by sme sa dohodnúť, ako budú využívané priestory, keďže to je ako
polyfunkčný dom, služby by mali mať prednosť.
Starostka – áno služby sú potrebné v našej obci avšak určiť ich vopred bude obtiažne.
Musíme vychádzať z dopytu občanov a zároveň aby boli prenájmy rentabilné pre obec. Môže
sa urobiť verejná súťaž, v rámci ktorej budú záujemcovia predkladať ponuky za prenájom.
Ing. Mikunda – vychádzajme z rozpočtu, starostku obce môžeme poveriť zistením cien
materiálu, cien práce a aké by boli podmienky úveru.
Ing. Chlapečka – na všetko, materiál aj práce musí byť verejné obstarávanie.
Starostka – ide o to, aby sme vedeli rozdiel cien ak by sme si materiál zadovážili sami cez
verejné obstarávanie a práce tiež. Rozdelenie zákazky nám ušetrí finančné prostriedky.
Ing. Mikunda- je potrebné zistiť všetky tieto údaje a zároveň zistiť podmienky úveru, aby sme
sa vedeli rozhodnúť, akým spôsobom to bude pre obec najvýhodnejšie.
Ing. Albert- súhlasím, tento spôsob bude najlepší
Poslanci nemali doplňujúce návrhy, starostka obce predniesla návrh uznesenia:
Uznesenie č. 32/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ďurčiná
A: Poveruje
Starostku obce Mgr. Martinu Bohušovú zistením cien materiálu, cien prác na dokončenie
prízemných priestorov Polyfunkčného objektu a podmienok poskytnutia úveru.
Hlasovanie:
T: 20.2.2019
Všetkých poslancov: 7
Prítomných: 7 poslancov
Za: 7 poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Peter Albert, Ing. Pavol Čerňan,
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Ing. Jozef Mikunda, Marta Verešová
K bodu 10. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ďurčinej
Starostka obce predložila poslancom vypracovaný návrh Zásad odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva v Ďurčinej. Poslanci nemali k návrhu žiadne návrhy a pripomienky.
Starostka obce predniesla návrh uznesenia:
Uznesenie č. 33/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ďurčinej
A: Schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ďurčinej.
Hlasovanie:
Všetkých poslancov: 7
Prítomných: 7 poslancov
Za: 7 poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Peter Albert, Ing. Pavol Čerňan
Ján Halko, Pavol Macák,
Mgr. Vladimír Mihalec, Ing. Jozef Mikunda,
Marta Verešová
K bodu 11. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Ďurčinej a jeho orgánov
Starostka obce predložila poslancom vypracovaný návrh Rokovacieho poriadku Obecného o
zastupiteľstva v Ďurčinej a jeho orgánov. Poslanci nemali k návrhu žiadne návrhy
a pripomienky.
Starostka obce predniesla návrh uznesenia:
Uznesenie č. 34/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ďurčinej
A: Schvaľuje
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Ďurčinej a jeho orgánov.
Hlasovanie:
Všetkých poslancov: 7
Prítomných: 7 poslancov
Za: 7 poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Peter Albert, Ing. Pavol Čerňan
Ján Halko, Pavol Macák,
Mgr. Vladimír Mihalec, Ing. Jozef Mikunda,
Marta Verešová
K bodu 12. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Podpora rozvoja športu na rok 2019
Starostka obce informovala poslancov, že obec má záujem zapojiť sa do Výzvy Úradu vlády
SR na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok
2019. Vo výzve sú štyri podprogramy: č.1 – výstavba multifunkčných ihrísk, č.2 – výstavba
detských ihrísk, č.3 – údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry, č.4 – nákup
športovej techniky. V rámci diskusie sa preberali jednotlivé podprogramy do ktorých by sa
obec mohla zapojiť. Podmienkou účasti na dotácii je len jedna žiadosť na jeden podprogram.
Poslanci súhlasili s podaním žiadosti na podprogram 1 – výstavba multifunkčných ihrísk.
Maximálne výška poskytnutia dotácie je 38 tis. Eur, spolufinancovanie projektu je vo výške
5% oprávnených výdavkov t.j. najviac vo výške 1 900,00 Eur.
Starostka obce predniesla návrh uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo v Ďurčinej
A: Schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie pre program Podpora rozvoja športu na
rok 2019, podprogram č. 1 – výstavba multifunkčných ihrísk.
2. Zabezpečenie spolufinancovania vo výške 5% oprávnených výdavkov, maximálne
vo výške 1 900,00 Eur.
3. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
Ďurčiná.
Hlasovanie:
Všetkých poslancov: 7
Prítomných: 7 poslancov
Za: 7 poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Peter Albert, Ing. Pavol Čerňan
Ján Halko, Pavol Macák,
Mgr. Vladimír Mihalec, Ing. Jozef Mikunda,
Marta Verešová
K bodu 13. Separácia odpadu v obci Ďurčiná
Starostka obce informovala poslancov o možnosti zakúpenia farebných vriec na triedenie
jednotlivých zložiek separovaného odpadu. Dôvodom je zvýšenie poplatku za uloženie na
skládke na základe novelizácie zákona o nakladaní s odpadmi. V priebehu týždňa absolvovala
stretnutie s riaditeľom zberného dvora v Rajci a na základe komunikácie je možná separácia
aj v réžii obce bez viazanosti na spoločnosť NATUR PACK, s ktorou má Združenie obcí
a Ďurčiná podpísanú zmluvu. NATUR PACK je partnerom v rámci separácie odpadu
zabezpečenej
nádobami,
určenými
na
sklo,
kovy
a papier.
Minimalizovanie nákladov by malo byť zabezpečené práve vhodným separovaním
komunálneho odpadu občanmi obce. Zároveň informovala, že zapojila ZŠ a MŠ do projektu
na separáciu batérii vďaka čomu získajú vecné ceny po prípade vstupenky do divadla/kina na
základe počtu nazbieraných bodov za separáciu. Výzva na separáciu pôjde aj pre obyvateľov
a tak budú môcť priniesť batérie na obecný úrad. Zberná nádoba bude umiestnená na úrade
a nie v budove ZŠ a MŠ z dôvodu možného nebezpečenstva pri vytečení batérií.
Ďalším bodom v rámci separácie a vývozu komunálneho odpadu boli vysoké náklady spojené
s vývozom a uložením odpadu vo VOK (veľkokapacitné nádoby). Náklady spojené s
vývozom a uložením odpadu z VOK za rok 2018 boli 10 670 Eur.
Odpad uložený vo VOK by bolo potrebné začať triediť a separovať, aby sa minimalizoval
objem uloženého odpadu a tým pádom sa zníži počet vývozov.
Ing. Mikunda – pýtal som sa aj v iných obciach, všade majú problém s komunálnym
odpadom. Viem, že niekde to riešili obstaraním 1100 l nádob na komunálny odpad, ktoré dali
pre viac domácnosti a náklady na vývoz sa im znížili, potom mohli ponížiť poplatok za
komunálny odpad. Zároveň by sme mohli napríklad dať na VOK nálepky, čo sa tam môže
ukladať.
starostka obce – urobíme kampaň formou letákov, ktoré by sme rozniesli do každej
domácnosti. Obyvatelia by si mali uvedomiť, že budú doplácať na jednotlivcov. Po viacerých
diskusiách ohľadom VOK by bolo ideálne aby bol otvorený cez týždeň, počas pracovnej doby
a to napr. v stredu. Bude možné odkontrolovať, kto odpad vyváža a občania si môžu na
obecný úrad prísť zaplatiť za vývoz stavebného odpadu. V sobotu by bol priestor pre VOK
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podnikatelia a sťažujú sa na to.
V rámci diskusií na obecnom úrade a s inými obcami je návrh, aby sme oslovili
podnikateľov, ktorí majú sídlo spoločnosti na území obce, aby preukázali spôsob likvidácie
odpadu z podnikateľskej činnosti.
Poslanci súhlasili s otvorením priestoru pre VOK v stredu, so zakúpením vriec na
separovanie odpadu a s výzvou pre podnikateľov o preukázaní spôsobu nakladania s
odpadom.
Starostka obce predniesla návrh uznesenia:
Uznesenie č. 36/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ďurčinej
A: Schvaľuje
1. Otvorenie priestoru pre VOK v stredu počas pracovnej doby Obecného úradu Ďurčiná.
2. Nákup vriec na separovanie odpadu.
B: Odporúča
Obecnému úradu osloviť podnikateľov, aby poskytli doklad o likvidácií odpadu.
Hlasovanie:
Všetkých poslancov: 7
Prítomných: 7 poslancov
Za: 7 poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Peter Albert, Ing. Pavol Čerňan
Ján Halko, Pavol Macák,
Mgr. Vladimír Mihalec, Ing. Jozef Mikunda,
Marta Verešová
Bod 14. Verejné osvetlenie v obci Ďurčiná
Starostka obce informovala poslancov, že na základe listu SSE-D Žilina o opravu vedenia
elektrického osvetlenia, dostala odpoveď:
Vážená pani Mgr. Bohušová,
Nakoľko nám v obci Ďurčiná nedochádza k výpadkom elektriny, ale k výpadkom verejného osvetlenia,
odporúčame zo strany obce zabezpečiť kontrolu verejného osvetlenia, prípadne ho prešponovať, alebo povoliť.

Ing. Mikunda – rozprávali sa o kabeláži a lampách.
starostka obce – dala som urobiť cenové ponuky na materiál a na prácu.
Svietilo by sa celú noc, do 24:00 h na 100%, potom napr. na 30% do 4:00 a od 4:00 zase na
100%. V rámci MAS by mala vyjsť výzva na VO pre obce. Išlo by o výmenu LED svietidiel
na stĺpy, tak ako sú + svetlá na nové ulice. Máme viaceré rodinné domy, pri ktorých nie je
verejné osvetlenie.
Ing. Albert- aké sú ceny za výmenu?
Starostka- To závisí od toho, koľko svietidiel dáme vymeniť, zároveň od toho, či bude aj
kabeláž vymenená, čo by v našom prípade mala byť.
Ing.Čerňan- Môžete zistiť, koľko by stál materiál a práca, keby ju vykonávame sami? Máme
nášho elektrikára.
Starostka- máme elektrikára, ale toto je práca z plošiny a je potrebné, aby tam bolo viacero
ľudí nie jeden alebo dvaja.
Ing. Albert- Verejné osvetlenie je potrebné každopádne vymeniť.
Starostka- súhlasím, preto musíme nájsť najvhodnejší spôsob, ako to zabezpečiť.
Uznesenie č. 37/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ďurčinej
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starostku obce Mgr. Martinu Bohušovú nájsť najvhodnejší a najekonomickejší spôsob
výmeny verejného osvetlenia v obci.
Hlasovanie:
Všetkých poslancov: 7
Prítomných: 7 poslancov
Za: 7 poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Peter Albert, Ing. Pavol Čerňan
Ján Halko, Pavol Macák,
Mgr. Vladimír Mihalec, Ing. Jozef Mikunda,
Marta Verešová
Bod 15. Rôzne
- Starostka obce informovala, že pozemok pod výstavbu požiarnej zbrojnice je možné
vymeniť.
Ing. Mikunda – môžeme použiť na výstavbu tie finančné prostriedky, ktoré sme dostali,
urobiť (niečo) prvú časť (garáž na jedno auto, šatňu) a ostatné neskôr.
Ing. Čerńan – keď zmeníme miesto umiestnenia, musíme riešiť vybudovanie ČOV alebo
žumpy.
Starostka – áno musíme tam vybudovať aj ČOV
Bod 16. Diskusia
Ing. Mikunda – bol som pozrieť kanál na záplotí. Kanál je mokrý až pri č. d. 256 – p.
Žiačkovi sa voda tratí. Pozeral som aj ceny za PVC rúry:
- rúra Ø 250 mm – cena celkom 900,- €,
- rúra Ø 300 mm – cena celkom 1200,- €,
- rúra Ø 500 mm – cena celkom 1800,- €
s jedným kontrolným otvorom. Neviem, či by nebolo lepšie riešiť to vsakom. Je potrebné ísť
tam ešte pozrieť.
starostka obce – treba pozrieť, či je to priechodné alebo nie.
Ing. Albert – treba vyčistiť kanál aj vedľa hlavnej cesty a urobiť kanály na nových uliciach.
Ing. Mikunda- pôjdeme sa tam ešte pozrieť keď nebude sneh
Do diskusie sa už nikto neprihlásil.
Bod 17. Záver
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť, diskusiu a podnety a ukončila zasadnutie
o 23.20 h.

Zapísala: Alena Miková

Starostka obce Mgr. Martina Bohušová

Overovatelia zápisnice: Mgr. Vladimír Mihalec
Ing. Jozef Mikunda
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