Zápisnica z obecného zastupiteľstva konaného v Pucove dňa 25.5.2018

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Úvod
2. Oboznámenie o prevedených prácach od posledného zastupiteľstva
3. Plány n a ďalšie obdobie
4. Informácie o podaných projektoch
5. Schválenie záverečného účtu obce
6. Schválenie kúpy pozemku pod cestu
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
V úvode obecného zastupiteľstva starosta obce privítal prítomných
poslancov a zahájil rokovanie.
Za zapisovateľku určil p. Gašperovú, za overovateľov určil poslancov p. Jozefa
a Filipa Žákovičových.
Po úvodnom slove starosta požiadal poslancov o obhliadku cesty, ktorá sa
plánuje vybudovať. Poslanci spolu so starostom určili hranice cesty od hlavnej
pri obchode COOP Jednota smerom ku kostolu až okolo rodinného domu
pána Gogu a pod kostolom po odbočku do domu smútku. Poslanci odobrili
pokiaľ treba cestu pozapiľovať, kde treba zdvihnúť šachtu a pod. Poslanci tiež
hovorili aj o vchode do domu smútku, ktorý treba upraviť z dôvodu, že sa
zakúpil do domu smútku vozík pod rakvy.
Po ukončení obhliadky sa pokračovalo podľa bodov programu.
K bodu 2)
Starosta informoval
poslancov o prevedených prácach od posledného
obecného zastupiteľstva.
Zamestnanci zabezpečovali údržbu verejných priestranstiev, kosenie cintorína,
areál základnej školy a materskej školy a ich okolie, priestory okolo kultúrneho
domu a Pod skalkou. Ďalej zamestnanci pomáhali pri prípravných prácach na
ceste ku kostolu. Navážal sa materiál, odvážala zemina, betónovali sa
odvodňovacie šachty, treba ešte vyrovnať terén a zaliať podkladový betón.
Vyčistili sa rigoly, potok, vyzbierali sa skaly pri altánku. V areáli základnej školy
sa odvodnil školský dvor, osadila sa šachta a voda sa odviedla do potoka.
Taktiež v zbernom dvore pred sociálnou budovou sa urobila zámková dlažba,.
Zberný dvor je v plnej prevádzke, ľudia tam môžu nosiť odpad po ohlásení sa

na obecnom úrade. Stáva sa, že ľudia chodia do zberného dvora potajomky.
Na zberný dvor nám bola refundovaná aj posledná platba a tým je projekt
ukončený. V nadstavbe základnej školy bol vyliaty poter. Tento je už vyzretý
a tak sa bude pokračovať v ďalších prácach. Starosta spomenul aj požiar
v lesnom poraste urbáru. Hovoril o situácii v DHZ. Hasičský zbor v obci
nefunguje, čo sa prejavilo aj pri požiari v urbári. Pomôcť prišli dobrovoľníci,
ktorým starosta poďakoval za ich ochotu pomôcť. Boli povolaní hasiči z Dolného
Kubína a obcí Pribiš, Medzibrodie a Or. Podzámok.
Týždeň po požiari boli pozvaní všetci, ktorí chcú pracovať v hasičskom zbore na
hokejové ihrisko, kde sa zišli chlapci aj dievčatá ale aj starší muži, ktorí majú
záujem o prácu v hasičskom zbore.
Pán Jozef Cengel z Pribiša oboznámil
záujemcov s hasičskou technikou, kde si mohli dobrovoľníci aj vyskúšať ako
to funguje. Na 10.6.2018 bude zvolaná
výročná schôdza dobrovoľných
hasičov, pozvú sa všetci členovia a v zmysle stanov, kto sa schôdze nezúčastní
a neospravedlní bude vyradený z hasičského zboru pre nečinnosť. V sobotu
26.5.2018 idú mladí hasiči na súťaž do Vyšného Kubína, 3.6.2018 sú preteky na
Bzinách. Tiež starosta hovoril aj o striekačke PS , ktorú treba z repasovať.
Zobral ju do opravy p. Karol Maretta.
Starosta informoval poslancov
o stretnutí sa starostov obcí s poslancami s VÚC Žilina ohľadom cesty
z Dolného Kubína cez Pokryváč až po Osádku. Tiež sa jednalo o prepoj cesty
Pucov , Pribiš. Starostovia žiadali VUC o riešenie havarijného stavu na ceste
do Bzín, kde padajú skaly, momentálne sa opäť oddeľuje veľká skala. Prísľub zo
Strany VUC bol, treba odborníka, ktorý navrhne riešenie. Druhý úsek, ktorý sa
riešil je zúžená cesta medzi Bzinami a Medzibrodím. Je tam aj spadnuté
zábradlie. Na túto opravu vyčlenila VUC v Žiline 50 000,--€. Na cestu, ktorá sa
usypala pred Pokryváčom je tiež vyčlenených 170 000,--€. Toho času prebieha
výberové konanie na dodávateľa. Riešil sa aj prepoj Pucov – Pribiš. Bola by pre
nás výhoda, lebo údržbu cesty ba zabezpečovala SSC Dolný Kubín. Na ceste
z Pokryváča do Osádky by sa malo preasfaltovať 500 bm.
Starosta tiež oboznámil poslancov o dvoch kultúrnych podujatiach. Prvým bolo
uvítanie novonarodených detí do života . Detí narodených v roku 2017 bolo 14.
Druhým podujatím bol Deň matiek, kde sa nám zúčastnilo 130 mám a starých
mám. Prišli aj mamy so susedných dedín , ktorým chodia deti do našej
základnej školy.
V apríli tohto roku vyšlo aj prvé vydanie obecných novín, kde sa občania môžu
dozvedieť o aktivitách v obci, o živote detí v škole a škôlke , prihovorí sa
duchovný otec a dozvedia sa občania obce o tom čo sa udialo ako aj o tom, čo
sa v najbližšom období udeje.
Starosta informoval poslancov aj o riešení signalizačného zariadenia na
železničných priecestiach, ktoré dlho bliká na červeno. Požiadal Železnice

o nápravu. Po dvoch mesiacoch dostal odpoveď, že je to zapríčinené tým, že
železničné priecestia sú presolené.
K bodu 3)
Starosta informoval o plánoch na ďalšie obdobie. V najbližšom období ideme
asfaltovať cestu od COOP Jednoty až ku kostolu. Najprv sa dá vyrovnávací
asfalt, na vrch pôjde druhá vrstva asfaltu. Celková výmera cesty je okolo 2540
m2, pri hrúbke 2x40 mm by cena asfaltovania mala byť na sume 46530,--€. Na
danú plochu je naplánované 500 ton asfaltu. Ak sa nám podarí by sme ešte
preasfaltovali most pri základnej škole.
Starosta plánuje upraviť aj vchod do domu smútku, urobiť nábeh na prepravný
vozík. V základnej škole sa bude pokračovať v prácach v podkroví. Treba urobiť
strop, položiť podlahu, vymaľovať a dokončiť kúrenie. Teba tam urobiť ešte
dvere a vstup do podkrovia. Naďalej sa bude pokračovať v kosení cintorína
a verejných priestranstiev.
Potrebujú sa urobiť malé úpravy priestorov
hasičskej zbrojnice. Zatiaľ malé práce vykonávajú dobrovoľný hasiči.
Vymaľoval sa priestor pre uniformy, vyradil sa prebytočný materiál, obec tiež
vypracovala projekt na výmenu okien na hasičskej zbrojnici. Obec dostala
dotáciu na hasičov vo výške 3000,--€.
Za uvedené finančné prostriedky sa
zakúpia zásahové odevy pre hasičov. Ďalej starosta hovoril o požiadavke p.
Brienika Františka, ktorý požiadal o opravu mostu v mlyne. Most je z jednej
strany podmytý , minulé roky tam boli uložené skaly na zastabilizovanie svahu,
tieto sú pohnuté. Poslanci sa dohodli že sa tam pôjdu pozrieť a navrhnú
riešenie. Starosta hovoril aj o tom, že bude opäť vypísaná výzva na cesty.
Treba určiť ktorá cesta sa bude realizovať, lebo treba na ňu vybaviť stavebné
povolenie a projekty. Hovorili, že treba urobiť cestu ku p. Šaligovej Erike,
Opraviť cestu do Pilátovej a urobiť cestu v Mlyne smerom ku mostu pri
Františkovi Brienikovi.
Starosta tiež informoval poslancov, že od nového školského roku budú voľné
pracovné miesta a to v materskej škole sa uvoľní pracovné miesto po p.
Mariane Mudrončíkovej, ktorá odchádza do dôchodku, Pani Janíková Anna – tej
končí zmluva k 31.8.2018. Ku konci školského roka končí aj upratovačka Anna
Smoleňová. Do Základnej školy budeme potrebovať asistenta učiteľa pre
Alžbetku Kokoškovú a do školského klubu učiteľku na polovičný úväzok. Za
týmto účelom bude vypísané výberové konanie. Poslanci hovorili o tom, že ak
budú žiadosti od našich občanov, treba pri výbere na pracovné miesta
uprednostniť zamestnancov z obce ak spĺňajú požiadavky.
Ďalej starosta informoval poslancov, že nám bola schválená dotácia na výmenu
trávnika n a multifunkčnom ihrisku vo výške 10 000,--€. Výmena by stála okolo
25 000,--€ a tak by musela obec zo svojich doplatiť vysokú spoluúčasť. Tiež

hovoril, že sú prasknuté dva hliníkové stĺpy, ktoré treba vymeniť. Poslanci
hovorili, že hliník sa dá zvariť a tak stĺpy sa dajú opraviť.

K bodu 4)
Starosta informoval poslancov o podaných projektoch. Podala sa žiadosť
o dotáciu na doplnenie technického vybavenia zberného dvora. Chcel by
zakúpiť nový traktor s čelným nakladačom , CASE o výkone 120 koní, ktorý by
mal kliešte a vyvážačku s drapákmi, drvič konárov a kontajneri na BRO. Ďalej
bol podaný projekt na envirofond na zateplenie kultúrneho domu a zakúpenie
elektromobilu. Tiež sme sa zapojili do súťaže na inštaláciu vysokorýchlostného
internetu, kde bola vypísaná výzva na vysokorýchlostné wifi pripojenie pre
obec. V obci by mala byť voľná wifi. Ďalej starosta informoval, že bol podaný
projekt na Ministerstvo vnútra na zateplenie a výmenu okien na budove
požiarnej zbrojnice. Na VUC sme podali menšie projekty a to na podporu
kultúrneho programu I. ročník „Pucovský koštovník“ a na oddychovú zónu
v priestoroch školského dvora.
K bodu 5)
Starosta predložil poslancom záverečný účet obce za rok 2017, ktorý poslanci
schválili bez výhrad. Príjmy celkom za rok 2017 boli schválené vo výške
712098,--€, upravený rozpočet bol na 645871,--€ a skutočné príjmy boli vo
výške 640060,45 €. Výdavky celkom boli schválené vo výške 669075,--€,
upravené výdavky boli vo výške 641840,--€ a skutočné čerpanie výdavkov bolo
vo výške 626180,88 €. Obec hospodárila so schodkom 30 099,97€, ktorý bol
vykrytý z rezervného fondu. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok
rozpočtového hospodárenia vo výške 30 099,97 €.
K bodu 6)
Obec Pucov dostala ponuku na zakúpenie pozemku pod cestu smer na Vlčí
Diel kde p. Viktor Maretta, nar. 23.5.1951, bytom Hruštín 522, ako vlastník
pozemku E KN parc. č. 1370 a 1372 sa neustále sťažuje na to, že obec mu
využíva jeho pozemok ako cestu. Je to pravda, pretože pôvodná cesta ide cez
jarok, a úprava cesty po pôvodnom pozemku by bola veľmi nákladná. Uvedenú
cestu využívajú občania, ktorí tam majú nehnuteľnosti ako aj Urbárne
spoločenstvo. Urbárne spoločenstvo dalo vypracovať geometrický plán na
zameranie cesty.
Poslanci súhlasili s odkúpením uvedených pozemkov na základe geometrického
plánu, ktorý dal vypracovať urbár v Pucove. Jedná sa o novovytvorené pozemky
parc. č. 1370/7 – TTP o výmere 140 m2 a parc. č. 1370/6 – TTP o výmere 395
m2. Spolu to predstavuje 535 m2, cena za 1m2 je dohodnutá na 4,--€, celkovo

by to činilo 2140,--€. Poslanci jednohlasne súhlasila za uvedených podmienok
odkúpiť uvedené pozemky pre obec Pucov.
K bodu 7)
Pán Milan Juráš požiadal starostu o prístupovú cestu hore Skálim k jeho
rodinnému domu. Poslanci uvedenú žiadosť nepodporili z dôvodu, že
menovaný má prístup z dolnej cesty.
Ďalej pán Miroslav Ustaník požiadal o navýšenie poplatku za užívanie
posilňovne a to nasledovne: 10,--€/mesiac pre domácich a 12,--€/mesiac pre
cudzích. Jednorázový vstup bude za 2,--€. Aktívni hasiči budú mať vstup za 5,-€. Niektorí poslanci mali námietky k tejto sume, aby to mladých neodradilo,
väčšina však prehlasovala poplatok 10,--€ pre našich a pre cudzích 13,--€ za
mesiac.
K bodu 8)
V diskusii vystúpil poslanec Karol Maretta a hovoril o striekačke PS-12, ktorú
zobral do opravy. Hovoril o tom, že motor spravil, ten je v poriadku, horšie je to
s čerpadlom, ktoré nechce nasať z dôvodu, že je vydratá vrtuľa a tiež nechladí,
lebo sú upchaté holendre , Navrhol turbínu dať na repas, tú on nedokáže
opraviť, robia to v Jasenove pri Martine, a rúrky sú zhrdzavené, tie treba
vymeniť. Potrebné je aj vymeniť rozvodovú reťaz a pretesniť olejovú vaňu.
Ďalej hovoril o protipožiarnej nádrži na PPD. Túto by bolo potrebné vyčistiť
aby slúžila svojmu účelu. Starosta hovoril že je výzva na zachytenie dažďovej
vody v krajine. Skúsi podať projekt.
Po ukončení diskusie starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil
zasadanie.
Overovatelia:
Žákovič Jozef

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

Žákovič Filip

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

Uznesenie č. 2/2018 z Obecného zastupiteľstva, konaného v Pucove dňa
25.5.2018

Obecné zastupiteľstvo v Pucove
1. Berie na vedomie
a) Informáciu starostu obce o prevedených prácach od posledného
zastupiteľstva
- Údržba verejných priestranstiev, kosenie, čistenie
- Prípravné práce na ceste ku kostolu – navážanie materiálu, odvoz
zeminy, betónovanie a osadenie vodovodných šácht
- Odvodnenie školského dvora
- Zámková dlažba pred sociálnou budovou v zbernom dvore
b) Informáciu o spustení do prevádzky zberný dvor
c) Informácia o prevedených prácach v nadstavbe základnej školy
d) Informáciu o požiari v urbárnom spoločenstve a o dobrovoľnom
hasičskom zbore v Pucove
- Súťaž 26.5.2018 vo Vyšnom Kubíne
- Preteky 3.6.2018 vo Bzinách
- Oprava hasičskej striekačky PS-12
- Výročná schôdza hasičov a voľba výboru
e) Informácia o stretnutí sa poslancov VUC so starostami obcí Bziny,
Pucov, Pribiš, Pokryváč a prísľuby na uvoľnenie finančných
prostriedkov na opravy ciest pod Skalkou vo Bzinách, oprava cesty na
Pokryváč, oprava zúženej cesty medzi Medzibrodím a Bzinami
f) Informácia o uskutočnených kultúrnych podujatiach
- Uvítanie detí do života narodených v r. 2017
- Deň matiek
g) Informáciu o vydaní 1. Čísla obecných novín v r. 2018
h) Informácia o plánoch na nasledujúce obdobie
- Rekonštrukcia cesty od obchodu COOP Jednota ku kostolu
- Úprava vchodu do domu smútku z dôvodu zakúpenia vozíka pod
rakvy
- Pokračovanie s prácami v nadstavbe základnej školy – dorobenie
stropu, podlahy, vymaľovať, dokončiť kúrenie a vchod do
podkrovia
- Úpravy a čistenie priestorov v požiarnej zbrojnici a zakúpenie
zásahových odevov pre hasičov z dotácie, ktorú sme dostali vo
výške 3000,--€

i) Informácia o vypísaní výberového konania na voľné miesta v MŠ , ZŠ
a ŠKD.
j) Informácia o schválení dotácie vo výške 10 000,--€ na výmenu
umelého trávnica, celkový výmena bude stáť 25 000,--€.
k) Informácia o podaných projektoch
- Doplnenie technického vybavenia zberného dvora
- Vysokorýchlostný internet - voľná wifi v obci
- Zateplenie a výmena okien na budove požiarnej zbrojnice
- Podpora kultúrneho programu: 1. Ročník „Pucovský koštovník“
- Zakúpenie elektromobilu
l) Informáciu o schodku rozpočtového hospodárenia vo výške
30099,97€.
m) Žiadosť p. Milana Juráša na výstavbu cesty hore Skálim k jeho
rodinnému domu
2. Schvaľuje
a) Kúpnu zmluvu, uzavretú medzi Obcou Pucov, zastúpenou starostom
obce Ing Metodom Sojčákom a Viktorom Marettom, nar. 23.5.1951,
r.č. 510523/152, trvale bytom Hruštín č. 522 , PSČ :029 52 Hruštín. .
Predmetom kúpy je parcela registra “C” č. 1307/7, druh pozemkuTrvalé trávne porasty o výmere 395 m2 a parcela registra „C“ č.
1307/6, druh pozemku- Trvalé trávne porasty o výmere 140 m2, ktoré
boli geometrickým plánom č. 40971805-27/2018, ktorý vyhotovil
Ing. Štefan Sakmár,Medzibrodie nad Oravou 27, 026 01 Dolný Kubín,
IČO: 40971805, autorizačne overeného Ing. Pavlom Dibdiakom, dňa
15.05.2018, úradne overeného Ing. Barborou Dibdiakovou, dňa
25.05.2018, pod č. 236/2018 (ďalej len „GP“),odčlenené z Pôvodných
pozemkov a to parc.č. 1370 a 1372, zapísaných na LV č. 734 k.ú.
Pucov.
b) Záverečný účet obce za rok 2017 „bez výhrad“
c) Navýšenie poplatku za obecnú posilňovňu
10,--€/mesiac pre
domácich, 13,--€ pre cudzích a 2,--€ na jednorázový vstup.

Ing. Metod Sojčák
Starosta obce

