Zápisnica z obecného zastupiteľstva konaného v Pucove dňa
2.3.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Úvod
2. Oboznámenie o vykonaných prácach od posledného zastupiteľstva
3. Plány na ďalšie obdobie
4. Informácia o podaných projektoch
5. Schválenie 1. úpravy rozpočtu v r. 2018
6. Žiadosti od občanov
7. Diskusia
8. Záver
V úvode obecného zastupiteľstva starosta obce privítal prítomných poslancov a zahájil
rokovanie. Za zapisovateľku zápisnice určil p. Gašperovú Alžbetu, za overovateľov zápisnice
určil p. Ustaníkovú a Ing. Tomagu.
Po zahájení rokovania starosta privítal aj nášho občana Daniela Ustaníka, ktorý sa
zúčastnil rokovania z dôvodu zistenia informácií o výstavbe vysielača na Vrch Záhorovej .
Pán Ustaník podotkol, že neboli oslovení občania obce bývajúci v časti Za kostolom, ktorí sú
ku vysielaču najbližšie. Hovoril o nebezpečenstve žiarenia z vysielača. Starosta p. Ustaníkovi
odpovedal v tom zmysle, že firma, ktorá stavala spomínaný vysielač mala všetky povolenia
a vyjadrenia od zainteresovaných orgánov. Keďže firma predložila všetky doklady, obec
nemala dôvod stavebné povolenie nevydať. Požiadavky na nového operátora bola zo strany
občanov obce už dávnejšie preferovaná, obec Pucov má za to, že viac mobilných operátorov
uvítajú občania obce. V ďalšom bode starosta informoval o prevedených prácach od
posledného zasadania.
K bodu 2)
V zimnom období je na prvom mieste zimná údržba ciest. Obec sa starala o miestne
komunikácie, chodníky, schody ku kostolu a hlavne o cestu od OcU ku kostolu. Ďalej sa
demontovala vianočná výzdoba. Tiež sme mali problém dva dni s osvetlením ulice Za kostol
z dôvodu, že v jednej vianočnej ozdobe skratovala zásuvka. Starosta informoval aj o vývoze
komunálneho odpadu v zime. Na traktore sa musia pozvážať smetné nádoby ku ceste, aby
ich technické služby mohli odviesť. Skolaudoval sa aj zberný dvor, ktorý toho času sa
zariaďuje. P. Gašper postupne zhotovuje regále na umiestnenie náradia. Do hlavnej haly sa
pozvára regál na uskladnenie lešenia a rôznych rúrok a joklov. Na zbernom dvore bola
posledná kontrola z ministerstva. Po tejto kontrole nám bude preplatená posledná faktúra
približne do výške 36 000,--€. Na prednú stranu sa ešte objednajú plechy a zakryje sa . Do
zberného dvora už môžu občania nosiť veľkoobjemový odpad, ktorý si sami aj roztriedia.
Prevádzkový poriadok bude umiestnený pri kontajneri a taktiež budú označené miesta pre
rôzne druhy odpadu. Prevádzka zberného dvora bude v pracovné dni, ak nebude nikto na
zbernom dvore, treba prísť na obecný úrad a zamestnanci obce pôjdu zberný dvor otvoriť.
V prípade potreby môže byť zberný vor otvorený v jarných mesiacoch aj v sobotu tak na 3-4
hodiny. Pneumatiky sa zatiaľ na zbernom dvore zbierať nebudú, tie zbierajú len predajcovia.

Dielňa zberného dvora bude slúžiť na údržbu náradia hlavne kosačky, ktoré sa už opravujú.
Projekt za Mikroregión podaný v roku 2017 bol neúspešný, chceli sme zakúpiť metlu,
kompostéry a iné náradie.
V zimnom období sa tiež zabezpečoval dovoz peletiek pore
školu a OcU, údržba kotolní, úprava kancelárie pre stavebný úrad. V základnej a materskej
škole bola vykonaná kontrola z hygieny. Z hygieny nám dali zápis, kde navrhli pre MŠ
zakúpiť sušičku prádla a obmenili postieľky, v škole chce hygiena namontovať prietokové
ohrievače vody do záchodov. Starosta informoval poslancov o zamestnancoch, ktorých
máme cez úrad práce. Jozef Cengel je zamestnaný na polovičný úväzok, bude pracovať do
konca júna. Anna Prekopová pomáha v školskom klube do konca februára, Polčicová Anna
vypomáha v materskej škole do konca apríla.
V nadstavbe základnej školy boli nainštalované rozvody elektrickej energie, práce previedol
Maretta Jozef, omietky realizoval Pňaček Michal a toho času sa realizujú rozvody vody
a kúrenia. Tieto robí Ján Povala., Potom by sme chceli urobiť poter, musíme sa rozhodnúť
aký, či betónový, tam treba dať sieťovinu alebo sadrový. Starosta sa informoval aj
o podlahe na nadstavbu školy, podlaha nevilová je najteplejšia, 1 m2 stojí 19,--€ , na chodby
by sa dala dlažba. Na jeseň by sme chceli skompletizovať kúrenie a mohla by sa tam dať
prvácka trieda.
Obecný úrad dal preškoliť 15 dobrovoľných hasičov, a týmto budeme zaradený do skupiny
„B“.
Pod vedením Gabiky Ďaďovej a Anny Prekopovej bola pripravená 25.12.2017 v kostole
Jasličková pobožnosť. Mohli sme tam zažiť pekný kultúrny zážitok.
Pred Silvestrom 30.12.2017 sa uskutočnil 17. Ročník Pucovskej brázdy. Pri kaplnke sv.
Vendelína sme si zakúrili ohník, opiekli klobásku, zaspievali ... Každý rok je menej platiacich
turistov a tak sme sa tento rok rozhodli pre takúto alternatívu. Myslíme si, že to bol dobrý
nápad.
Obec vydala aj ďalšie číslo obecných novín.
Reprezentačný ples obce (XI) sa uskutočnil 3. februára 2018. Na plese bolo 115 účastníkov,
bol pripravený bohatý program. O týždeň na to 10. februára bola v našej obci obecná
zabíjačka spojená s pochovávaním basy, pásmo si pripravila skupina žien a dievčat pod
vedením p. Brienikovej . Poľovníci pripravili guľáš, zamestnanci obce pripravili šišky
a pečené mäsko.
V popoludňajších hodinách bol maškarný ples pre deti materskej
a základnej školy
K bodu 3)
V ďalších dňoch sa budeme venovať čisteniu ciest po zimnej sezóne, Budeme zametať
a čistiť miestne komunikácie. Prevádzať údržbárske práce v základnej a materskej škole
a taktiež údržbu robíme aj n a obecnom majetku. Chceme dokončiť rozvody kúrenia
v nadstavbe základnej školy. Tiež chceme zhotoviť podlahy v nadstavbe ZŠ, namontovať
sadrokartón a skompletizovať elektrické rozvody. Starosta hovorí aj o väčšej spotrebe
elektrickej energie v budove požiarnej zbrojnice. Uvažuje aj na výmenou elektroinštalácie.
K bodu 4)
Obec podala opäť niekoľko projektov z dôvodu získania finančných prostriedkov na rôzne
investičné akcie.
Na ministerstvo financií sme podali projekt na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Na
Úrad vlády SR sme podali žiadosť na rekonštrukciu viacúčelového ihriska, jedná sa o výmenu
umelého trávnika. Ministerstvo vnútra sme požiadali o poskytnutie finančných príspevkov
na rozšírenie kamerového systému. Do konca februára bola vypísaná výzva, ktorú sme využili
a požiadali sme Ministerstvo výstavby o finančné prostriedky na rozšírenie územného plánu

obce. Obec pripravuje projekt aj na zakúpenie technológie k zbernému dvoru. Jedná sa
o nosič konárov, vlečka s hydraulickou rukou a pod. Tiež sa zaujímame aj o nový traktor.
Starosta bol pozrieť Zetor KEIS výkon 120 koní, 83 kw. Na environmentálny fond sme podali
žiadosť na zateplenie kultúrneho domu, pri projekte na zateplenie požiarnej zbrojnice sme
neboli úspešný , výzva je opäť a tak znovu dáme žiadosť. Do dnešného dňa nám neprišla
žiadna odpoveď ani kladná, ani záporná , čo sme požiadali o dotáciu na rekonštrukciu
miestnej komunikácie.
V najbližších dňoch nás čakajú kultúrno spoločenské udalosti, v apríli uvítanie detí do života,
v máji Deň matiek, Deň detí plánujeme na 3.6.2018 a kultúrno spoločenský deň „Pucovský
koštovník“ dňa 15.9.2018.
K bodu 5)
Poslancom obecného zastupiteľstva bola predložená úprava rozpočtu za I. Q. 2018. Príjmy
sa nám navýšili o 4200,--€, jedná sa hlavne o príjem dotácie na požiarnikov vo výške 3000,--€
a réžia v školskej jedálni vo výške 1200,--€. V ďalších položkách išlo len o zmenu kódov zdroja
v zmysle novej metodiky pre obce.
Výdavky sme tiež navýšili o sumu 10 335,-.-€. V kapitole požiarnej ochrany o 3000,--€,
navýšili sa nám náklady na zimnej údržbe ciest približne o 500,--€ zakúpili sa snehové reťaze
na traktor v cene 630,--€, na zbernom dvore sme opravili rozpočet z dôvodu zamerania ,
poistenie budovy v celkovej výške 635,--€ tiež sme upravovali rozpočet z dôvodu zmeny
kódov zdroja hlavne v školskej jedálni a pri výdavkoch finančných prostriedkov od rodičov
detí navštevujúcich materskú školu a školský klub. Upravili sme kapitálové výdavky na zberný
dvor , výdavky sa upravili i o 33 226,--€ menej.
K bodu 6)
Na obecný úrad boli doručené dve žiadosti o zamestnanie. Mgr. Anna Polčicová má záujem
o prácu učiteľky v materskej škole, pani Žákovičová má záujem o prácu upratovačky
v materskej škole. Uvedené žiadosti evidujeme, v prípade potreby budeme uchádzačky
informovať.
K bodu 7)
V diskusii vystúpil p. Ustaník a hovoril, či sa nebude riešiť rozšírenie miestnych komunikácií
v zúžených miestach. Tiež poslanci hovorili o blížiacich sa kultúrno spoločenských akciách,
o akcii “Pucovský koštovník“ ide o náhradu za športový deň, ktorý býval v júni. Predstava je
nasledovná: dobrovoľníci z obce ako aj obec by pripravila rôzne varené a pečené domáce
jedlá, ktoré varili ešte naše mamy a staré mamy , ale aj terajšie špeciality, každý bude mať
možnosť „okoštovať“ tieto jedlá , možno sa budú aj hodnotiť, podrobnosti sa ešte doladia.
Po ukončení zasadania starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie.

Overovatelia:
Ustaníková Marcela

Ing. Tomaga Miloš
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........................................

Uznesenie č. 1 z obecného zastupiteľstva konaného v Pucove dňa
2.3.2018
Obecné zastupiteľstvo v Pucove
1. Berie n a vedomie
a) Informáciu o prevedených prácach od posledného zastupiteľstva
- Údržba miestnych komunikácií a chodníkov
- Demontovaní vianočnej výzdoby
- Skolaudovaní Zberného dvora
- Kontrola z hygieny v základnej a materskej škole
- Údržba kotolní a dovoz peletiek pre kotolne
- Prevedené práce na nadstavbe základnej školy a to elektrické rozvody,
omietky a rozvody kúrenia
b) Informácia o preškolení 15-ich hasičov
c) Informácia o vydaní ďalšieho čísla obecných novín
d) Informácia o kultúrnych a spoločenských aktivitách ktoré boli
- Jasličková pobožnosť
- 17. ročník pucovskej brázdy
- Deviaty reprezentačný ples obce Pucov
- Obecná zabíjačka spolu s pochovávaním basy a karnevalom pre deti
e) Informáciu o kultúrno spoločenských aktivitách plánovaných
- Uvítanie detí
- Deň matiek
- Deň detí
- Pucovský koštovník
f) Informácia o plánoch na najbližšie obdobie
- Čistenie ciest po zimnej sezóne
- Dokončiť práce na nadstavbe školy – rozvody kúrenia, elektriky, podlahy ,
sadrokartón
- Výmen elektroinštalácie v požiarnej zbrojnici
g) Informácia o podaných projektoch
- Ministerstvo financií – rekonštrukcia ciest
- Úrad vlády – rekonštrukcia multifunkčného ihriska pri škole
- Ministerstvo vnútra – Rozšírenie kamerového sytému v obci
- Ministerstvo výstavby - rozšírenie územného plánu obce Pucov
- Zakúpenie technológie do zberného dvora
- Environmentálny fond – zateplenie kultúrneho domu a požiarnej zbrojnice
f) informáciu o prijatých žiadostiach o zamestnanie
2. Schvaľuje
a) 1. Úpravu rozpočtu za rok 2018
Ing. Metod Sojčák
Starosta obce

