Zápisnica z obecného zastupiteľstva, konaného v Pucove dňa 20.7.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Úvod
2. Oboznámenie poslancov o prácach uskutočnených od posledného zastupiteľstva
3. Informácia o podaných projektoch
4. Žiadosti od občanov
5. Zmena rozpočtu k 30.6.2018
6. Výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest v MŠ, ZŠ a v ŠKD
7. Plány na ďalšie obdobie
8. Schválenie úväzku starostu na ďalšie volebné obdobie a schválenie počtu poslancov
9. Príprava programu na kultúrne podujatie „Pucovský koštovník“
10. Diskusia
11. Záver
V úvode obecného zastupiteľstva starosta obce privítal poslancov a zahájil rokovanie. Za
zapisovateľku určil p. Gašperovú. Za overovateľov zápisnice určil p. Jozefa Bečku a Karola
Marettu.
K bodu 2)
Starosta informoval poslancov o prácach, ktoré sa previedli od minulého zastupiteľstva.
Neustále sa kosí cintorín, areál základnej školy a materskej školy ako aj ich okolie, verejné
priestranstvá v obci a hokejové ihrisko. Obec zabezpečila pomocné práce pri rekonštrukcii
cesty ku kostolu a po ukončení asfaltovania previedla konečné terénne úpravy. Výstavba
cesty trvala tri týždne. Na výstavbu cesty bolo použitých 558 ton asfaltu, zahrnuté je tam
asfaltovanie mosta do požiarnej zbrojnice, cesta pri moste do školy a zosuv do Pasiek.
Okrem asfaltovania sa osadilo 80 bm kanalizácie a 6 kanalizačných poklopov. Taktiež boli
osadené odvodňovacie žľaby v dĺžke 13,5 m a spevnila sa cesta kamenivom a betónovým
povrchom. Celkové náklady na cesty predstavujú 75 000,--€. Na cestu do Pilátovej bolo
použitých 76 ton asfaltu.
Obec po výdatnom daždi čistila rigol do Dolín, rigol na Mraznici a rigol okolo hlavnej cesty
pri PPD. Do zberného dvora sa urobil regál, kde sa uložili rúry z lešenia a chráničky. Tiež sa
v zbernom dvore osadila malá vodárnička a vysokotlaký čistič na údržbu aut a čistenie. Voda
je využitá zo zachovanej studne na zbernom dvore. Obec doviezla peletky na kúrenie pre
OcU a školu. Doviezli sme 12 peliet, treba doviesť ešte 18 do 15. septembra. Uskladníme ich
na zbernom dvore.
V rámci dotácie na zberný dvor sme sa zaviazali spracovať stavebnú suť. Na to aby sme to
mohli vykonať budeme musieť ešte cerftifikačnú skúšku.
Starosta informoval, že dňa 10.6.2018 sa konala výročná členská schôdza DHZ Pucov, kde za
predsedu bol zvolený Miroslav Ustaník , Pucov č. 17, za veliteľa bol zvolený Matej Červeň.
Bol tiež zvolený 11 členný výbor. Hasiči sa zúčastňujú súťaží, opravujú sa priestory v budove
požiarnej zbrojnice, obec zakúpila zásahové oblečenie, dala sa repasovať striekačka PS12
bola do Marina, robí to firma FLORIAN a mala by byť hotová do dvoch mesiacov. Na
striekačke sa vymení turbína a z PS 12 sa urobí PS 15. Dobrovoľní hasiči sa zúčastnili brigády
v urbári, vyčistili potok pred obchodom Jednota, prečistili sa priepusty, uložili skaly v potoku

a vyčistili panely. Všetkým hasičom, ktorí sa zúčastnili brigády a súťaží, ktoré organizuje p.
Ustaníka patrí veľké ďakujem. Tiež treba poďakovať aj hokejistom, kde Jozef Bečka
zorganizoval brigádu na zdemontovanie mantinelov a rozobratie unimobunky.
Milo prekvapil aj p. Ján Bečka, ktorý na sírovodíkový prameň sám dobrovoľne urobil novú
strechu. Kiež by bolo v obci takých ľudí viac, ktorým je nie ľahostajný pohľad na poškodený
verejný majetok.
Obec spolu s riaditeľkou ZŠ a Mgr. Gabrielou Ďaďovou pripravili Deň detí a Deň otcov.
Gabika Ďaďová spolu s ochotnými dievčatami pripravila pre deti rôzne súťaže, za ktoré boli
deti odmenené. Zamestnanci obce pripravili občerstvenie, grilovalo sa kuracie a bravčové
mäso, zelenina, deti dostali džús, otcovia pivo, a pán Svitko priniesol pre deti zmrzlinu.
Najväčšiu radosť urobili pre deti naši hasiči, ktorí sa zastavili so súťaže na školskom dvore
a ukázali deťom hasičskú techniku. Deti si mohli vyskúšať aj kropenie vodou. Hasiči prišli ku
deťom aj na konci školského roka, kde deti spoločne súťažili podľa ročníkov. Samozrejme
útok predviedli aj samotní učitelia školy.
Starosta informoval poslancov aj o tom, že dňa 13.júla 2018 bol na kontrolnej obhliadke
ciest poslanec NR a zároveň podpredseda ŽSK Igor Janckulík a generálny riaditeľ ciest ŽSK
Pavol Líška. Na zosuv pred Pokryváčom bola opätovne vypísaná súťaž, ktorá je skončená,
momentálne sa čaká na podpis s výherným uchádzačom. Predpokladáme, že cesta bude
tento rok opravená. Je vypracovaný projekt aj na opravu cesty v medzibrodskej doline ,
jedná sa o opravu 100 bm cesty a taktiež sa rieši problém aj bzinskej skalky. Dnes 20. Júla
bola uvedené úseky osobne pozrieť aj predsedníčka ŽSK Erika Jurínová. Starosta osobne
požiadal p. Predsedníčku o možnosť, aby pracovníci Správy ciest ŽSK Orava aspoň pár krát
za rok presolili úsek cesty cez Mraznicu.
Starosta zvolal aj jednanie medzi š.p. Lesy SR a Správou ciest ŽSK závod Orava. Jedná sa
o riešenie havarijného stavu na korune oporného múru od začiatku obce po obchod
Jednota. Zástupcovia Lesov SR sa opätovne jednania nezúčastnili, ospravedlnili sa s tým, že
nemali k dispozícii auto. Starosta sa stretol aj s riaditeľom Lesov v Námestove, kde riaditeľ
navrhol starostovi zaslať ešte jeden list na generálne riaditeľstvo Lesy SR š.p.
Starosta informoval poslancov aj o spoločnosti CBS, ktorá prináša ďalšiu publikáciu pod
názvom Čarovná Orava – je to súbor ilustrácií z Oravy a samozrejme prezentácia obcí.
Objednali sme 30 ks výtlačkov, ktoré sa môžu použiť ako prezent pri rôznych udalostiach.
Tiež obec odkúpila pozemok od Viktrora Marettu, ktorý bol schválený na minulom
zastupiteľstve a bude slúžiť ako cesta na pozemky za Vlčí diel.
K bodu 3)
Starosta informoval poslancov ako sme dopadli s podanými projektmi.
Bola nám schválená dotácia na rekonštrukciu umelej trávy na ihrisko vo výške 10 000,-- €,
celkové náklady predpokladáme vo výške 23 tis. €.
Zateplenie kultúrneho domu – žiadosť na envirofonde neúspešná
Oprava ciest - žiadosť na Úrade vlády SR – neúspešná
Zateplenie kultúrneho domu – EÚ fondy – zatiaľ nás požiadali o doplnenie podkladov,
výsledok ešte nie je známy, niektorým obciam už aj prišla zamietavá odpoveď ale nám ešte
žiadna
Ihrisko – EU fondy – žiadna informácia nedoručená
Projekt Wifi pripojenie – zrušený z technických príčin
Malé projekty z VUC –podporené – hojdačka do areálu ZŠ 800,--€ a Pucovský koštovník –
zakúpenie nádob na ohrev jedla 600,--€.

K bodu 4
Starosta predložil poslancom žiadosť od občanov žijúcich na Mraznici, ktorí sa dožadujú
verejného osvetlenia. Jedná sa približne o 550 bm. Osvetlenie by bolo po stĺpoch, jednalo
by sa o 13-15 lámp. Starosta navrhol ťahať 4 žilový kábel z dôvodu, že by sa 2 žily použili na
rozhlas. V tejto lokalite je bezdrôtový rozhlas, ktorý už dlhšiu dobu nefunguje. Vybíjajú sa
neustále baterky. Celkové náklady by predstavovali cca 13 tis. €. Poslanci túto žiadosť
podporili, navrhli však, aby sa lampy osadili popod cestu, a požiadali osloviť vlastníkov
pozemkov o vyčistenie krovín okolo cesty, ktoré zasahujú do cesty.
Druhou žiadosťou bola žiadosť od p. Mihulca Michala, ktorý požiadal starostu obce
o poskytnutie kanalizačných rúr v dĺžke 70 bm, báger a kamenivo na obsyp rúr a on spolu so
susedmi prevedie práce – osadenie rúr. Dôvodom bola situácia ktorá vznikla počas
prívalového dažďu, kde sa ukázalo nedostatočné čistenie rigolov a odvedenie povrchovej
vody. Na Mraznici pred 12 rokmi začal Albín Mudrončík osádzať kanalizačné rúry, aby jarok
odkanalizoval až k potoku. Jarok tečie popri pozemku Michala Mihulca pri veľkých dažďoch
mu na pozemok vyplaví rôzny biologický odpad. Poslanec Karol Maretta poukázal, ako je
možné pri terajších vodotesných žumpách a čističkách, aby sa dostal do kanalizácie
biologický odpad. Bol na tom rozhorčený a pri takomto prístupe občanov nesúhlasí
s pomocou obce. Nech si zabezpečia realizáciu na vlastné náklady. Po diskusii nakoniec
dospeli k záveru, že obec poskytne rúry a ostatné práce nech si zabezpečia sami.
K bodu 5)
Starosta predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie zmenu rozpočtu č.
2/2018, ktorá bola upravená rozpočtovým opatrením č. 2/20108 k 30.6.2018. Poslanci
zmenu rozpočtu, ktorá je prílohou tejto zápisnice schválili.
K bodu 6)
Výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest v ZŠ, MŠ a ŠKD.
Obec Pucov vypísala výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest. Potrebovali
sme obsadiť 2 miesta učiteľky v MŠ a upratovačku v MŠ, asistenta učiteľa v ZŠ a učiteľa
v ŠKD na polovičný úväzok. Do výberového konania sa na miesto učiteľky v MŠ prihlásilo 5
uchádzačov, na upratovačku v MŠ 5 uchádzačov na pedagogického zamestnanca 3
uchádzači a na vychovávateľa v ŠKD sa prihlásilo 6 uchádzačov. Dňa 17.7. 2018 boli za
prítomnosti zriaďovateľa , riaditeliek ZŠ a MŠ a zástupcu školského úradu PaedDr. Emílie
Jurčíkovej otvorené obálky, skontrolovali priložené doklady všetkých uchádzačov
výberového konania a posúdili sa jednotlivé žiadosti či spĺňajú, alebo nespĺňajú podmienky
na obsadenie pracovných miest.
Pre učiteľa materskej školy splnili požiadavky nasledovné uchádzačky:
Mgr. Katarína Žureková, Mgr. Anna Polčicová. Ďalšie uchádzačky Mgr. Katarína Gašperová
a Mgr. Anna Janíková za predpokladu prijatia do MŠ si musia doplniť vzdelanie na
predprimárnu a elementárnu pedagogiku. Pani Andrea Šinálová nespĺňala podmienky
prijatia.
K jednotlivým pracovným miestam bola diskusia. Pri obsadzovaní jednotlivých voľných miest
treba hlavne dbať na kritériá, ktoré určuje zákon. Poslanci trvali na tom aby sa pracovné
miesta obsadili uchádzačmi z obce aj napriek tomu, že nespĺňajú všetky predpoklady.
Starosta povedal, že ak sa nebude prihliadať na kvalifikačné predpoklady tak by bolo vhodné
za učiteľku do MŠ prijať Annu Janíkovú. V MŠ pracovala dva roky a keď sme potrebovali dané

miesto obsadiť tak nám bola veľmi vhodnou kandidátkou a teraz keď je v MŠ etablovaná tak
ju chceme prepustiť. Deti v MŠ si ju obľúbili a je ochotná vždy pomôcť a zabezpečiť rôzne
pomôcky na tvorivé práce s deťmi. Poslanci nakoniec schválili prijať do zamestnania na
obsadenie voľných pracovných miest žiadateľky o miesto z obce Pucov. Na učiteľku do MŠ
schválili p. Mgr. Annu Polčicovú a Mgr. Katarínu Gašperovú s podmienkou, že si doplní
predprimárnu a elementárnu pedagogiku.
Za upratovačku výberového konania sa prihlásili p. Anna Ďaďová, Pucov č. 128, Ľubomíra
Badínová Pucov č. 175, Adela Jurášová Pucov č. 82, Jana Kobolková Pucov č. 144 a Emília
Žákovičová, Pucov č. 66. Všetky uchádzačky splnili kritériá na upratovačku. Poslanci schválili
za upratovačku do materskej školy p. Žákovičovú Emíliu.
Za pedagogického asistenta sa do výberového konania prihlásili Mgr. Katarína Gašperová,
Mgr. Lenka Chudiaková a Anna Prekopová. Podmienky nespĺňa Anna Prekopová. Starosta
však oboznámil poslancov, že na asistenta učiteľa nám pravdepodobne nebudú schválené
finančné prostriedky a z rozpočtu školy nebude možné pokryť náklady na mzdy, takže miesto
pedagogického asistenta školy nebude obsadené. Je tu možnosť pre žiačku Alžbetku
Kokoškovú požiadať cez ÚPSVaR o osobného asistenta a túto funkciu by mohla vykonávať p.
Prekopová. Poslanci súhlasili zamestnať p. Prekopovú ako osobný asistent ku žiačke Alžbete
Kokoškovej, ktorá od septembra nastúpi do 1. ročníka základnej školy.
Za vychovávateľa do školského klubu sa prihlásili Mgr. Lenka Chudiaková, Mgr. Andrea
Šinálová, Mgr.Anna Žákovičová, Mgr. Angelika Fogašová , Mgr. Katarína Gašperová a Bc.
Anna Prekopová. Po skontrolovaní dokladov prítomní skonštatovali, že Bc. Anna Prekopová
a Mgr. Andrea Šinálová nespĺňajú kvalifikačné predpoklady na obsadenie miesta v ŠKD.
Ostatné uchádzačky spĺňajú predpoklady na obsadenie pracovného miesta. Aj tu poslanci
uprednostnili prijať do pracovného pomeru uchádzačku z obce Pucov Mgr. Annu
Žákovičovú.
K bodu 7)
Plány na ďalšie obdobie
Starosta informoval poslancov o prácach ,ktoré nám je potrebné v najbližšom období
vykonať. V nadstavbe základnej školy je potrebné osadiť kazetový strop a na šikminy sa
osadí sádrokartón . Práce mali byť zrealizované spolu s kompletizáciou elektroinštalácie.
Tieto práce má vykonať pán Jozef Maretta. V nadstavbe je potrebné položiť dlažbu do
chodby cca 26 m2 a obklad do učební okolo umývadiel. Práce bude realizovať p. Peter Ďaďo,
prekontroluje aj kovanie na oknách. Na maľovanie učební oslovíme p. Fačku Vladimíra,
Kúrenie dokončí
Ján Povala. Z dôvodu, že nemáme dorobenú elektroinštaláciu
a sádrokartóny, musíme s finálnymi prácami počkať a nevieme či to bude do 3.9.2018
ukončené. Podlahy začal klásť p. Gašper. Toho času prebieha súťaž na rekonštrukciu viac
účelového ihriska. Musí sa odstrániť starý trávnik a následne sa osadí nový. Starosta sa
informoval poslancov čo so starým trávnikom. Bol návrh na odpredanie starého trávnika
tomu, kto bude mať záujem. Na ihrisko sa objednali aj nové siete.
Starosta informoval poslancov aj o prácach, ktoré realizuje spoločnosť Orange. Jedná sa
o pokládku optického kábla, ktorý sa ťahá z Dolného Kubína až do Námestova. Našou obcou
prechádza v časti mlyn a to od bzinského chotára cez Súš, cez potok okolo pozemkov
Romany Marettovej a cez pozemok p. Viliama Marettu. Z dôvodu nesúhlasu niektorých
vlastníkov sa kábel ťahá okolo cesty, starosta požiadal o osadenie do vykopaného rigola aj
kábel na verejné osvetlenie, ktoré sa bude v budúcnosti využívať. Jedná sa o cca 350 bm

kábla AYKY 4x16 a mali by tam byť osadené 4 ks lámp. Keď bude všetko vykopané mohli by
sa tam osadiť aj betónové pätky.
Naďalej bude obec pokračovať aj v kosení a úprave verejných priestranstiev. Starosta
s poslancom Filipom Žákovičom bol pozrieť aj most pri p. Brienikovi Františkovi. Po
obhliadke mosta skonštatovali, že by bolo dobré celý most asanovať a postaviť nový. Podľa
nich nevyhovuje bezpečnostným predpisom a je značne podmytý. Na rekonštrukciu mosta
a prístupovej komunikácie sa spracuje projektová dokumentácia, keď bude známa výzva
v fondov EÚ. Výzva už mala byť vyhlásená ale zatiaľ sa tak nestalo. Vo výzve budú uvedené
presne podmienky čo má spĺňať projekt. Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva
sme rozprávali o úprave cesty k danému mostu. V predchádzajúcej výzve bolo potrebné do
projektu zahrnúť aj úpravu zelene. V tomto prípade by bolo vhodné upraviť aj obecný
priestor pri danej ceste. Treba len počkať na výzvu a komplexne riešiť most, cestu a verejnú
zeleň.
Starosta ďalej predložil poslancom plán asfaltovania ciest ako bol navrhnutý na poslednom
zastupiteľstve. V prípade asfaltovania cesty k pánovi Šaligovi, Vrábovi a na Okále pri
odhadovanej ploche cca 750 m2 a hrúbke asfaltu 8 cm by sme potrebovali podľa poslednej
cenovej ponuky na rekonštrukciu miestnej komunikácie ku cintorínu vychádza 13 700,-€.
Nakoľko je potrebné zabezpečiť verejné osvetlenie na Mraznicu odhadovaná cena 13-15
tisíc., rekonštrukcia ihriska spoluúčasť cca 13 tisíc. S asfaltovaním počkáme alebo budeme
dané práce prehodnocovať.
K bodu 8)
Predseda národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z.z. vyhlásil voľby do
orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Z daného
rozhodnutia obecnému zastupiteľstvu prislúcha povinnosť schváliť počet volebných
obvodov, počet poslancov obecného zastupiteľstva a úväzok starostu na volebné obdobie
2018 – 2020. V zmení zákona č.396/1990 zb. o obecnom zriadení v §11 ods.3 písm. c – počet
poslancov je 5 až 7. Obecné zastupiteľstvo schválilo počet poslancov pre volebné obdobie
2018 – 2020 počet poslancov 7. Zároveň schválili plný úväzok starostu obce pre volebné
obdobie 2018 -2020.
K bodu 9)
Dňa 15 .9.2018 sa pripravuje kultúrno spoločenské podujatie „Pucovský koštovník“. Z tohto
dôvodu treba dohodnúť ako bude podujatie prebiehať. Koho pozveme, aké občerstvenie sa
pripraví, vybrať priestory, prezenty, tombolu, hudbu. Podujatie by sa začalo o 10.oo hod
slávnostnou sv. omšou s poďakovaním za úrodu. Treba vyzvať ľudí z obce aby uvarili, upiekli
nejaké jedlá a koláče, ktoré sú typické pre našu obec alebo obsahujú aspoň jednu
ingredienciu , ktorá sa urodí v našej obci. Treba samozrejme navariť aj občerstvenie (guľáš)
pre účinkujúcich. Starosta navrhol zveriť občerstvenie keteringovej spoločnosti aby
zabezpečila rôznorodé občerstvenie nielen pre účinkujúcich ale aj pre návštevníkov. Jeho
návrh sa nestretol s porozumením.
K bodu 10)
V diskusii sa ďalej hovorilo o šenku, ten by mohli mať na starosti hasiči, treba mať šenk aj
vonku aj v kultúrnom. Celá akcia by sa mohla odohrávať pred kultúrnym domom, postavilo
by sa javisko, ktoré požičiame z technických služieb a na ňom by vystupovali folklórne
súbory. Ochutnávka jedla by bola v malej zasadačke na prízemí, boli by tam dievčatá v kroji

a jednotlivé jedlá by boli očíslované. Každý by dal hlas tomu jedlu, ktoré mu najviac chutilo,
resp. sa mu páčilo. Prvý traja by boli odmenený nejakou cenou.
Starosta poukázal opäť na vandalizmus na ihrisku. Znova sú rozkopané dvere na bunke. Tiež
poslanci poukazujú na kone, ktoré tam chodia , devastujú trávnik, robia tam osobnú
potrebu.
Poslanci sa v diskusii rozhovorili aj o kontrolórovi obce, žiadali nejaké správy o výsledkoch
kontroly. Obec však do dnešného dňa nemá od kontrolóra žiadne podklady. Poslanci navrhli
vyzvať písomne kontrolóra na okamžité si plnenie povinností, v opačnom prípade ho v
zmysle zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení podľa § 18 a), odst.9 písm. a) z funkcie
kontrolóra obce odvolajú . Obec vyzve kontrolóra na plnenie si svojich povinností.
Po ukončení zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie.
Zapísala: Gašperová Alžbeta

Overovatelia:
Bečka Jozef

Maretta Karol
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........................................

Uznesenie č. 3/2018 z obecného zastupiteľstva konaného v Pucove dňa 20.7.2018
Obecné zastupiteľstvo v Pucove
1. Berie na vedomie
a) Informáciu o prevedených prácach od posledného zastupiteľstva
- Kosenie a čistenie verejných priestranstiev, areálu školy a cintorína
- Vybudovanie cesty od obchodu až ku kostolu , preasfaltovanie mosta ku
požiarnej zbrojnici, oprava cesty do Pasiek , oprava cesty ku škole
a rekonštrukcia cesty do Pilátovej. Celkové náklady prestavujú 75 000,--€
- Prečistenie rigolov cez cesty po výdatnej búrke
- Práce v zbernom dvore – zváranie regálov, osadenie malej vodárničky
a vysokotlaký čistič na údržbu aut a čistenie
- Dovoz peliet na kúrenie pre ZŠ a OcU
b) Informáciu o Výročnej členskej schôdzi DHZ, kde za predsedu bol zvolený pán
Miroslav Ustaník a za veliteľa Matej Červeň. Taktiež bol zvolený 11 členný výbor.
- Informáciu o oprave striekačky PS-12, ktorá bude prerobená na PS-15
- Informáciu o zakúpení zásahových oblekov pre hasičov
- Informáciu o brigáde, ktorej sa zúčastnili hasiči na čistení potoka a prečistení
priepustov
c) informáciu o zorganizovaní podujatia z príležitosti MDD a Dňa otcov v areáli ZŠ,
kde obec v spolupráci zo ZŠ pripravila pre deti program a občerstvenie.
d) Informáciu o kontrolnej obhliadke ciest ,ktorej sa zúčastnil poslanec NR SR
a zároveň podpredseda ŽSK Igor Janckulík a generálny riaditeľ ciest ŽSK Pavol
Líška. Jedná sa o úseky ciest pod skalkou vo Bzinách, zúžený úsek medzi
Medzibrodím a Bzinami a zosuv cesty pre Pokryváčom. Dňa 20.7.2018 bola
uvedené úseky ciest osobne pozrieť aj predsedníčka ŽSK Erika Jurínova.
e) Informáciu o zvolanom jednaní za účelom opravy koruny oporného múru od
začiatku dediny po obchod. Jednanie bolo zvolané za účasti obce Pucov, Lesy SR
Námestovo a Správy ciest ŽSK Orava.
f) Informácia o odkúpení pozemku od Viktora Marettu pod cestu smer na Vlčí diel.
g) Informácia o podaných projektoch
- Rekonštrukcia umelej trávy na ihrisku schválená dotácia 10 000,--€, celkové
náklady budú 23 000,--€
- Zateplenie kultúrneho domu – neschválené
- Ihrisko – nevieme výsledok
- Projekt Wifi pripojenie – zrušený projekt z technických príčin
- Malé projekty z VUC – schválené pre ZŠ 800,--€ na Pucovský koštovník 600,--€
h) Informáciu o prácach, ktoré je potrebné v najbližšom období vykonať
- Dokončiť priestory v nadstavbe základnej škola (dorobiť sádro kartóny,
elektrické rozvody, kúrenie, dlažba, maľovanie, plávajúce podlahy)
- Naďalej sa starať o údržbu verejných priestranstiev, čistenie kosenie
- Vypracovať projektovú dokumentáciu na most v Mlyne ku rodinným domom
F. Brienika a spol. súčasne s miestnou komunikáciou a úpravou verejnej
zelene v časti Mlyn, podľa podmienok v pripravovanej výzve z fondov EÚ
i) Informáciu o kultúrno spoločenskom podujatí „Pucovský koštovník“, ktorý bude
v našej obci 15.9.2018.

j) Informáciu o prácach, ktoré realizuje spoločnosť Orange. Jedná sa o pokládku
optického kábla z Dolného Kubína do Námestova, ktorý ide aj okrajom našej obce
v dolnom mlyne cez Súš ku potoku a okolo cesty smerom do Medzibrodia.
2. Schvaľuje
a) Vybudovať verejné osvetlenie v časti Mraznica . Osvetlenie by bolo po stĺpoch,
13-15 svietidiel, celková dĺžka 550 bm. Predpokladané náklady 13 tis. €.
b) Zakúpiť kanalizačné rúry na Mraznicu medzi pozemok Albína Mudrončíka
a Michala Mihulca na rigol, ktorý by odviedol povrchovú vodu do jarku
c) Zmenu rozpočtu č.2/2018 ktorá bola predložená rozpočtovým opatrením č,
2/2018
d) Prijať do MŠ v Pucove učiteľky: Mgr. Polčicovú Annu a Mgr. Gašperovú Katarínu
s podmienkou doplniť si predprimárnu a elementárnu pedagogiku,
e) Prijať do MŠ za upratovačku p. Emíliu Žákovičovú
f) Prijať do ŠKD na polovičný úväzok za učiteľku Mgr. Annu Žákovičovú
g) Prijať cez ÚPSVaR za osobného asistenta pre Alžbetu Kokoškovú Bc. Annu
Prekopovú.
h) V zmysle § 11 ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov určuje pre nasledujúce štvorročné volebné obdobie 7
poslancov obce v jednom volebnom obvode a určuje plný pracovný úväzok
starostu obce.
i) Certifikačnú skúšku na spracovanie stavebnej sute
3) Doporučuje
a) Vyzvať kontrolóra obce na okamžité si plnenie povinností vyplývajúcich mu z jeho
funkcie

Ing. Metod Sojčák
Starosta obce

