Zápisnica z obecného zastupiteľstva konaného v Pucove dňa 4.11.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod
Oboznámenie poslancov o prácach vykonaných od posledného zastupiteľstva
Informácia o podaných projektoch
Plány na ďalšie obdobie
Úprava rozpočtu podľa rozpočtového opatrenia č. 3/18
Zámena pozemku medzi obcou Pucov a Jozefom Povalom , bytom Pucov č. 148
Žiadosť Poloncovej Lucie o zabezpečenie parkovacieho miesta pri chatke, ktorá je
postavená na pozemku CKN č. 122/2 KU Pucov.
8. Výzva pre kontrolóra obce Ing. Petra Slušňáka
9. Diskusia
10. Záver
V úvode obecného zastupiteľstva starosta privítal prítomných poslancov a zahájil rokovanie.
Za zapisovateľku určil p. Gašperovú, za overovateľov zápisnice určil p. Jozefa a Filipa
Žákovičových.
K bodu 2)
Starosta informoval poslancov o prevedených prácach od posledného zastupiteľstva.
Neustále zabezpečujeme údržbu verejných priestranstiev, teraz pred sviatkom Všetkých
svätých sme kosili cintorín a zbierali lístie z cintorína , čistil sa areál ZŠ a MŠ, ich okolie,
priestory okolo KD a Pod Skalkou, areál hokejového ihriska a altánku pri ihrisku. V základnej
škole v nadstavbe sa položila podlaha.
Bola ukončená elektroinštalácia, kazetový
a sádrokartónový strop, dlažba v chodbe, vymaľovali sa priestory. Potrebné je osadiť ešte
radiátory a dvere. Tiež sú objednané stoly a stoličky do novovzniknutých tried. Toho času
prebieha rekonštrukcia ihriska, zakúpili sa nové siete, opravili sa stožiare na osvetlenie,
a vymieňa sa umelý trávnik. Tiež sa pripravila plocha na osadenie workoutového ihriska.
Do školy a do obce sa doviezli peletky, Čistila sa priekopa v časti mlyn, treba osadiť rúry
a zasypať, môže tam vzniknúť zelená zóna. Na Mraznici je osadené verejné osvetlenie, tak sa
spojilo osvetlenie s celou obcou a je ovládané s jedného miesta. V najbližšom období
požiadame SSE o zrušenie jedného odberného miesta.
Končia práce aj na oprave zosuvu na ceste III/2250 – potrebné je položiť len asfaltový
koberec. Práce budú zrealizované do 2 týždňov. Obec viedla rokovanie aj so správcom
vodného toku Pucov, ktorý prisľúbil opravu venca oporného múru od mosta na strede
dediny až k rodinnému domu p. Málikovej č, 5. Z Ministerstva vnútra – odbor školstva nám
bol priznaný príspevok na asistenta učiteľa , tiež obec zriadila chránenú dielňu na zbernom
dvore a tak obec dostáva príspevok na mzdy, čím obec šetrí obecné zdroje.
Obec získala od Technického skúšobného ústavu – stavebného súhlas na spracovanie
stavebnej sute. Materiál môžeme využívať na obsýpanie , vytvrdenie ciest a pod.
Starosta informoval poslancov aj o zorganizovanie kultúrnej akcie „Pucovský koštovník“ kde
sa osobne poďakoval všetkým, ktorí sa daného podujatia zúčastnili , hlavne tým ktorí
prispeli aj svojou aktivitou k tomu, aby priebeh podujatia bol dôstojný. Obec mala náklady
na koštovník vo výške 2975,--€. V októbri obec zorganizovala posedenie s dôchodcami pri

príležitosti mesiaca úcty k starším, kde si posedeli dôchodci pri peknom programe s názvom
„Krštiny“, ktorý nacvičila p. Brieniková aj v spolupráci s niektorými dôchodkyňami a deťmi.
Dôchodcom zaspievali aj Oravskí richtári. Každý dôchodca dostal maličký darček
a občerstvenie.
K bodu 3)
Starosta informoval poslancov , že v najbližšom období bude obec realizovať rekonštrukciu
požiarnej zbrojnice, kde nám bola schválená dotácia vo výške 30 000,--€ na zateplenie
budovy, výmenu okien, dverí, maľovanie strechy. Obec by chcela ešte vymeniť aj
elektroinštaláciu v budove PZ z titulu, že rozvody sú ťahané hliníkom a prerobiť sociálne
zariadenie. Celkový projekt je na sumu 49 000,--€.
Obci bola schválená dotácia aj na kamerový systém vo výške 10 000,--€.
Obec podala žiadosť aj na environmentálny fond, na pokračovanie regulácie potoka v časti
Mlyn a na zakúpenie kompostérov na odpad, stiepkovača a mulčovača.
Z programu obnovy dediny sme požiadali o príspevok na úpravu prostredia pri altánku pod
skalkami, kde by sa osadili lavičky a vysadila by sa zeleň.
Do programu „Zelené obce“ jedná sa o program na výsadbu zelene navrhujeme cintorín
a areál ZŠ, kde firma navrhne projekt výsadby drevín v danom prostredí. Obec sa zapojila aj
do projektu Wifi pre Teba, ktorý finišuje. V obci by boli 4 zóny a to na ihrisku pod Skalkou,
pri altánku pred obcou, na obecnom úrade a stred dediny a pri základnej škole v Pucove.
K bodu 4)
Obec v najbližších dňoch chce doviesť posypový materiál na cesty pred zimným obdobím.
Treba nám vyčistiť rigoly okolo ciest. Na ihrisku pri škole treba namontovať všetky siete,
obec zakúpila nové, a treba ešte zapracovať piesok do trávnika. Po ukončení týchto prác
môžeme ihrisko obnoviť.
V nadstavbe základnej školy urobíme dokončovacie práce
a zariaďovanie učební. Obec vypíše verejné obstarávanie na kamerový systém, požiarnu
zbrojnicu a Wifi pre Teba.
K bodu 5)
Poslancom bola predložená zmena rozpočtu č. 3/2018 ktorú jednohlasne schválili.
K bodu 6)
Starosta predniesol poslancom požiadavku nášho občana pána Jozefa Povalu, bytom Pucov
č. 148, ktorý žiada o výmenu pozemkov v časti hrady nad školou , lokalita Do Jarku. Pán
Povala je vlastníkom pozemku E KN parc. č. 860 , z ktorej bol GP č. 409718058-67/2018
odčlenený pozemok vo výmere 45 m2 a to ako C KN pozemok parc. č. 875/52. Pán Povala
žiada ako náhradu za uvedený pozemok spoluvlastnícky podiel na pozemku E KN parcela č.
862 vo výmere 306 m2, kde pán Povala je vlastníkom v 2/3-ách a obec v 1/3-ine. Poslanci so
zámenou pozemkov súhlasili a doporučili vypracovať zámennú zmluvu.
K bodu 7)
Starosta obce predložil poslancom aj požiadavku Lucie Poluncovej, ktorá je vlastníčkou
chatky postavenej na pozemku parc. č. C KN č. 122/2 o poskytnutie parkovacieho miesta.
Zdôvodňuje svoju požiadavku tým, že keď príde na víkend, nemajú kde parkovať, pretože na
ceste je nakladený rôzny materiál. Poslanci súhlasili s tým, že sa menovanej poskytne
parkovanie na takom úseku cesty, kde je cesta širšia, aby auto neprekážalo na cesta, niekde
na rázcestí pozemkov parc. č. 1511/1 a 1500/1, (pod garážou Milana Fullu). Presné miesto
sa po osobnej obhliadke vyznačí.
K bodu 8)
Poslanci sa zaoberali aj kontrolórom obce Pucov Ing. Petrom Slušňákom. Obec vyzvala
kontrolóra na plnenie si svojich povinností listom dňa 24.7.2018, ktoré mu vyplývajú zo

zákona č. 369/1990 Z.z. Z dôvodu, že kontrolór si opakovane zanedbáva pracovné
povinnosti a na písomnú výzvu nereagoval, ho poslanci v zmysle uvedeného zákona
odvolali z funkcie dňom 4.novembra 2018. O tomto ho Obecný úrad bude informovať
písomne.
K bodu 9)
V diskusii sa hovorilo o skrášlení stredu obce. Navrhlo sa obci upraviť na moste priestor pod
stromčekom, osadiť tam lavičky prípadne veľký kvetináč. Tiež hovorili o tom,. Že aj stromček,
na ktorom sú vianočné ozdoby postupne vysychá, bolo by potrebné ho vymeniť, zasadiť
hneď nejaký väčší. Tiež sa hovorilo, že na strede obce pri Marcele Skoknolvej by bolo
potrebné osadiť keď aj menšiu autobusovú zastávku, aby sa ľudia mohli schovať
v nepriaznivom počasí.
Po ukončení diskusie starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie.
Overovatelia zápisnice:
Žákovič Jozef

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

Žákovič Filip

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

Uznesenie č. 4/2018 z obecného zastupiteľstva konaného v Pucove dňa
4.11.2018
Obecné zastupiteľstvo v Pucove
1. Berie na vedomie
a) Informáciu starostu obce o prevedených prácach od posledného zastupiteľstva
- Údržba verejných priestranstiev, cintorína, areál školy, hokejové ihrisko
- Práce v nadstavbe základnej školy, - položenie sádrokartónov, podláh,
maľovanie, kúrenie
- Rekonštrukcia ihriska – výmena umelého trávnika, sietí
- Osadenie verejného osvetlenia v časti Mraznica
- Oprava zosuvu cesty III/2250 pred Pokryváčom
- Zriadenie chránenej dielne na zbernom dvore
b) Informáciu o rokovaniach so správcom vodného toku Pucov – prísľub na opravu
venca okolo potoka
c) Vydaný súhlas Technickým skúšobným, ústavom stavebným na spracovanie
stavebnej sute
d) Informáciu o zorganizovanom kultúrnom podujatí „Pucovský koštovník“
e) Informáciu o plánoch na nasledujúce najbližšie obdobie
- Dovoz posypového materiálu
- Vyčistenie rigolov
- Osadenie všetkých sietí na ihrisku
- Dokončovacie a zariaďovacie práce v nadstavbe základnej školy
f) Informáciu o verejnom obstarávaní na kamerový systém požiarnu zbrojnicu, Wifi
pre Teba
g) Informáciu o podaných projektoch
- Schválená dotácia na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice 30 000,-.-€, projekt je
na 49 000,--€
- Schválená dotácia na rozšírenie kamerového systému vo výške 10 000,-- €
- Podaná žiadosť na Environmentálny fond - pokračovanie v regulácii potoka
v časti mlyn, zakúpenie kompostérov, štiepkovača a mulčovača
- Podaná žiadosť Z programu obnovy dediny na výsadbu zelene a úpravu
areálu Pod Skalkami
- Pre Zelené obce – program na výsadbu zelene sme navrhli areál cintorína
a reál základnej školy.
- Zapojenie sa do projektu Wifi pre Teba, ktorý bude spustený 7.11.2018
2) Schvaľuje
a) Zámenu pozemkov kde predmet zámeny je novovytvorená parcela podľa GP č.
40971805-67/2018 C-KN č. 875/52 o výmere 45 m2, druh pozemku orná pôda, ktorá
vznikla odčlenením od E KN pozemku parc. č. 860 KU Pucov. Uvedenú parcelu vlastní
Jozef Povala, bytom Pucov č. 148. Táto parcela po zámene bude vo vlastníctve obce
Pucov. Obec Pucov, IČO: 003104820 je spoluvlastníkom pozemku E KN parc. č. 862, druh
pozemku orná pôda, kde obec je spoluvlastníkom pozemku v 1/3 k celku. Výmera
pozemku je 306 m2, obec Pucov je vlastníkom 102 m2. Po zámene bude vlastniť
spoluvlastnícky podiel obce Pucov pán Povala Jozef, nar. 13.3.1955, bytom Pucov č. 148.
Jedná sa o prevod z dôvodu osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a odst. 8
písmena e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

b) Odvolať hlavného kontrolóra obce Ing. Petra Slušňáka v zmysle zákona 360/1992 Zb.
o obecnom zriadení z dôvodu, že ani po výzve , kde bol upozornený že si zanedbáva
pracovné povinnosti nereagoval a nedošlo k náprave. Kontrolór obce bol odvolaný
s okamžitou platnosťou t.j. dňom 4.11.2018.

c) Poskytnutie pozemku na parkovanie auta pre p. Luciu Poloncovú, ktorá je
vlastníčkou chatky postavenej na pozemku parc. č. C KN 122/2 KU Pucov.
Poslanci súhlasili s tým, že sa menovanej poskytne parkovanie na takom úseku
cesty, kde je cesta širšia, aby auto neprekážalo na cesta, niekde na rázcestí
pozemkov parc. č. 1511/1 a 1500/1, (pod garážou Milana Fullu). Presné miesto
sa po osobnej obhliadke vyznačí.
d) Zmenu rozpočtu obce Pucov č. 3/2018.
Ing. Metod Sojčák
Starosta obce

