Zápisnica z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva, konaného
v Pucove dňa 7.12.2018
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa
Výsledky volieb a zloženie sľubu
Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice
Oznámenie starostu o poverení poslanca ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadania
obecného zastupiteľstva
Zriadenie komisií, voľba ich členov
Určenie platu starostu
Schválenie rozpočtu na roky 2019-2021 a úpravu rozpočtu za rok 2018
Informácie o schválení účtovnej závierky audítorom
Informácia o kultúrnospoločenských aktivitách v najbližšom období
Schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
Diskusia
Záver

V úvode obecného zastupiteľstva starosta obce privítal prítomných poslancov a určil
zapisovateľku obecného zastupiteľstva p. Gašperovú. Za overovateľov zápisnice určil poslancov
Ustaníkovú Marcelu a Bečku Jozefa.
K bodu 3.
Informáciu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce predniesla predsedníčka MVK p. Iveta
Povalová. Informovala , že za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení poslanci s najväčším
počtom hlasov a to : Ďaďo Peter, Ustaník Miroslav, Ustaníková Marcela, Bečka Jozef, Žákovič Filip,
Kobuš Stanislav Mgr. a Smoleň Milan. Za starostu bol zvolený Ing. Metod Sojčák. Následne starosta
obce zložil sľub , na znak súhlasu ho podpísal. Nasledovalo zloženie sľubu poslancov obecného
zastupiteľstva, títo taktiež všetci sľub podpísali.
Po zložení sľubu vystúpil starosta obce s príhovorom, kde sa v prvom rade poďakoval odchádzajúcim
poslancom a zástupcovi za spoluprácu v uplynulom volebnom období. Hovoril o tom, že by chcel
napĺňať program , ktorý predstavil pred voľbami. Všetko bude závisieť od toho, aké budú výzvy.
Obec má prostriedky z podielových daní z ktorých kryje bežné výdavky na chod obce, voľných
finančných prostriedkov ostáva okolo 30-40 tisíc €. V najbližšom období by sa malo pristúpiť
k rekonštrukcii požiarnej zbrojnice, mali by sa posilniť kamery v obci, hlavne na vstupe a výstupe
z obce. Starosta uvažuje aj o dennom stacionári pre dôchodcov, ktorý by sa mohol zriadiť v bývalej
materskej škole, potrebné je však dať do poriadku majetkoprávne vysporiadanie. S cirkvou by sa
uzatvorila nájomná zmluva. K tomu sa pristúpi v tom prípade, ak bude vypísaná výzva a získali by

sme finančné prostriedky. Z akcií , ktoré boli dokončené spomenul zberný dvor, hovoril aj
o certifikáte, ktorý máme spracovaný na stavebnú psuť, tiež spomenul o prácach, ktoré sa vykonali
na prestavbe základnej a materskej školy . V základnej škole sa získali nové priestory v podkroví, ktoré
sa budú využívať pre deti. Najbližšie tam bude vianočná besiedka, kde by sa predstavili tieto
priestory aj rodičom detí.
K bodu 6)
Starosta obce podľa § 12 odst. 2, 3, 5 a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení poveril
poslankyňu p. Marcelu Ustaníkovú na celé funkčné obdobie viesť zasadania obecného
K bodu 7)
V tomto bode starosta obce navrhol poslancom zriadenie nasledovných komisií:
Stavebná – členovia stavebnej komisie budú Filip Žákovič, Peter Ďaďo a Milan Smoleň.
Poriadková – Ustaník Miroslav, Mgr. Kobuš Stanislav a Maretta Karol
Kultúrno športová - Bečka Jozef, Ustaníková Marcela, Brieniková Žofia a Ďaďová Gabriela.
Komisia na ochranu verejného záujmu – Bečka Jozef, Ustaníková Marcela a Ďaďo Peter.
K bodu 8)
Poslanci pristúpili k určeniu platu starostu obce, ktorý vychádza z priemernej mzdy v národnom
hospodárstve a koeficientu v zmysle zákona 253/1994 Z.z. Od 1.12.2018 sa zvyšuje koeficient pre
pásmo od 501 do 1000 obyvateľov z 1,65 na 1,83 násobok priemernej mzdy v národnom
hospodárstve. Poslanci môžu starostovi navýšiť základný plat maximálne o 60 %. Po prerokovaní na
obecnom zastupiteľstve poslanci schválili navýšenie platu o 45 %. Výška platu predstavuje 2532,--€.
K bodu 9)
Poslancom bol predložený rozpočet na roky 2019 – 2021, kde je záväzný rok 2019, rok 2020 a 2021
sú len orientačné. Návrh príjmového rozpočtu na rok 2019 predstavoval sumu 622 865,--€ a návrh
výdavkového rozpočtu predstavoval sumu na rok 2019 sumu vo výške 606 241,--€. Poslanci
s návrhom súhlasili, doporučili ekonómke obce spracovať im čerpanie rozpočtu a návrh rozpočtu
v zjednodušenej forme. Taktiež bol poslancom predložený upravený rozpočet za rok 2018, s ktorým
všetci súhlasili.
K bodu 10)
Poslancom obecného zastupiteľstva bola predložená správa nezávislého audítora z auditu účtovnej
závierky obce Pucov a správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe za rok 2017.Podľa
názoru audítorky informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade
s účtovnou závierkou za daný rok, výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve
a konštatovala, že obec Pucov konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

K bodu 11)
Starosta poslancom zhrnul informácie o prevedených prácach od posledného zastupiteľstva
a o aktivitách, ktoré nás v najbližšom období čakajú.
V minulých dňoch sa prevádzali údržbárske práce v obci, doviezol sa posypový materiál na zimnú
údržbu ciest, urobil sa v spolupráci s p. Brienikovou adventný veniec, odvážal sa odpad od kostola
a v období dušičiek sa dbalo o čistotu cintorína. V budúcom roku by sme chceli namontovať kamery.
Mali by byť osadené na vstupe a výstupe z obce, v strede obce, cintorín , pred kultúrnym domom
a v areáli školy. Začneme aj s prácami na rekonštrukcii požiarnej zbrojnice. Vysúťažená je suma
47000,--€, z týchto financií sa budova zateplí, vymenia sa okná a opravia chodníky. Verejné
obstarávanie na požiarnu zbrojnicu je ukončené. Práce bude prevádzať firma OK Tím Trstená.
V druhej etape by sa pristúpilo k vnútornej výmene elektroinštalácie a vody. Obec bude žiť
v najbližších dňoch aj kultúrnymi podujatiami. V nedeľu 9. decembra bude v kostole stretnutie detí
s Mikulášom, 29.12.2018 bude „Pucovská brázda“, 30.12.2018 bude v kostole vianočný koncert
s Kysuckým prameňom. Obecný ples sa plánuje na 2. marca 2019 a týždeň pred tým bude obecná
zabíjačka. Maškarný ples pre deti by nebol v deň zabíjačky, pouvažujeme o možnosti urobiť
maškarný ples v škole. Pri akcii Wifi pre teba uvažujeme s osadením pri OcU, ZŠ, MŠ pod skalkou
pri zlepencoch a na ihrisku. Starosta hovoril poslancom aj o projekte na zadržiavanie vody, ktorý
chcel realizovať na nádrži pri družstve. Dozvedel sa však, že táto akcia bude podporená len tým
projektom, kde sa takáto nádrž na zadržiavanie vody nachádza v intraviláne a v našom prípade to
nie je. Starosta hovoril aj o výzve na výsadbu zelene, kde sa do projektu dal areál cintorína a areál
okolo multifunkčného ihriska. Na uvedenú akciu bola vypracovaná štúdia, kde navrhli na ihrisko ku
škole tis obyčajný a na cintorín hrab obyčajný. Už minulý rok sa poslanci zaoberali údržbou domu
smútku, kde plánovali vymeniť vstupné dvere, upraviť priečelie a vstup do domu smútku, aby sa
prispôsobil aj vozíku na rakvy. Tiež starosta hovoril aj o zastávke na strede dediny, ktorá by sa mohla
osadiť vedľa rodinného domu Marcely Skoknovej, urobí najprv vizualizáciu, ako by so vyzerala, a dal
by to p. Skoknovej na odobrenie , aby nemala voči zastávke výhrady. Tiež hovoril že na verejnom
hovore bolo upozornené na jamu, ktorá sa vytvára pri šachte na jarku z lánov, jama sa vykopala
a zistilo sa, že to spôsobuje pokazená kanalizácia p. Skoknovej, kde voda nešla do kanalizácie ale
vedľa a tá spôsobovala tento problém. Zamestnanci obce túto závadu odstránili a terén upravili.
K bodu 12)
V tomto bode poslanci sa zaoberali aj odmeňovaním poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta
navrhol odmenu za jedno zasadanie vo výške 70,--€. Poslanci s návrhom jednoznačne súhlasili.
K bodu 13)
V tomto bode sa pristúpilo k diskusii poslancov. Starosta predniesol požiadavku p. Karola Marettu
a Petra Szabu o možnosti na hokejovom ihrisku spraviť ľad. Potrebné je však tam poodpiľovať
vyčnievajúce železné stĺpiky, aby nedošlo k úrazu. V diskusii si zobral slovo pán Miroslav Ustaník,
ktorý informoval poslancov o práci v požiarnom zbore, hovoril o akciách, ktoré požiarnici vykonali.
Urobili údržbu požiarnej zbrojnice, vymaľovali priestory, vyčistili potok, pomáhali na pucovskom
koštovníku, zúčastnili sa brigády v urbári, stretli sa s deťmi v základnej škole kde sa mohli školáci
zúčastniť aj oboznámenia s hasičskou striekačkou, podieľali sa na prácach na vodnej hrádzi
v Cupankovej , umývali cestu od OcU ku obchodu a mnohé ďalšie aktivity. Tiež apeloval na starostu

obce aby sa na ihrisku premiestnili betónové garáže z dôvodu, že hasiči potrebujú cvičiť a priestor,
ktorý využívajú nemá požadovanú dĺžku. Starosta prisľúbil až keď sa upraví terén, ktorý sa
v minulých dňoch navážal, terén musí sadnúť a taktiež bude problém so žeriavom, ktorý tie garáže
zdvihne a premiestni smerom ku potoku. Po uvážení sa poslanci dohodli, že betónové garáže sa
ponúknu na predaj z dôvodu, že sú pre obec nepotrebné. Poslanci s návrhom na odpredaj súhlasili.
Starosta vypíše inzerát na predaj betónových garáží a na ihrisku ostane len drevená bunka.
Pán Ustaník tiež hovoril aj o posilke. Predniesol správu o príjmoch a výdavkoch v posilňovni,. Všetky
príjmy sa použili na nákup vybavenie posilňovne tento majetok ostane obci. Hovoril aj o náradí, ktorý
on osobne daroval pre posilňovňu. Poslanec Filip Žákovič predniesol poslancom pripomienku, ak
sa ide robiť úprava terénu a vchodu do domu smútku, v prvom rade treba poriešiť vchod z cesty ku
domu smútku, je tam cesta úzka a vchod treba upraviť tak, aby sa v budúcnosti nemuselo pristúpiť
k prestavbe priestorov pred domom smútku, keďže sa tam plánuje aj s výmenou zatrávňovacich
panelov. Starosta prisľúbil že dá spracovať polohopis a výškopis a potom sa ukáže ako sa bude dať
tento problém vyriešiť. V diskusii sa hovorilo aj o moste v mlyne smerom ku rodinným domom
František Brienik a spol., starosta čaká na výzvu z Environmentálneho fondu, do ktorej by sme sa
zapojili a takto by sme mohli získať financie na prestavbu. Tiež starosta hovoril, že ženy, ktoré
učinkujú v ľudovom súbore v Pucove by chceli predstaviť občanom obce program, s ktorým vystúpili
na deň dôchodcov, „Krštiny“ , tento by doplnili ešte o vystúpenie „Traja králi“. Treba dohodnúť
termín.
Po ukončení diskusie starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadanie.

Overovatelia zhápisnice:

Ustaníková Marcela

Bečka Jozef

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

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

Uznesenia z prvého zasadania Obecného zastupiteľstva konaného v Pucove
dňa 7.12.2018

Uznesenie č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Pucove
Berie na vedomie
1.

Určenie overovateľov zápisnice zo zasadania obecného zastupiteľstva a to Ustaníkovú
Marcelu a Bečku Jozefa.

V Pucove dňa 7.12.2018

Ing. Metod Sojčák, starosta obce

Uznesenie č. 2/2018
2. Berie na vedomie
a) Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
b) Vystúpenie novozvoleného starostu obce
3. Konštatuje, že
a) Novozvolený starosta obce Ing. Metod Sojčák zložil zákonom predpísaný sľub starostu
b) Zvolení poslanci :
Bečka Jozef
Ďaďo Peter
Kobuš Stanislav Mgr.
Ustaník Miroslav
Ustaníková Marcela
Žákovič Filip
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca.

V Pucove dňa 7.12.2018

Ing. Metod Sojčák, starosta obce

Uznesenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo v Pucove
1. Poveruje poslankyňu Marcelu Ustaníkovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 odst. 2 prvá veta, odst. 3 tretia veta, odst. 5 tretia
veta a odst. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
V Pucove dňa 7.12.2018

Ing. Metod Sojčák, starosta obce

Uznesenie č.4/2018
Obecné zastupiteľstvo v Pucove
1) Zriaďuje komisie a to: Stavebnú, poriadkovú, kultúrno športovú a komisiu na ochranu
verejného záujmu
2) Volí členov komisie
a) Poslancov Ustaníkovú Marcelu, Ustaníka Miroslava, Ďaďu Petra, Smoleňa Milana, Bečku
Jozefa, Žákoviča Filipa a Mdgr. Stranislava Kobuša
b) Odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb – Karola Marettu, Brienikovú Žofiu
a Mgr. Ďaďovú Gabrielu.

V Pucove dňa 7.12.2018

Ing. Metod Sojčák, starosta obce

Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo v Pucove u r č u j e
1. V súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí v znení neskorších predpisov plat starostu, a to ako súčin priemernej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR
za rok 2017 vo výške 954,--€ a koeficientu 1,83 a navýšenia platu o 45 % s účinnosťou odo
dňa zloženia sľubu (2530,-€).

V Pucove dňa 7.12.2018

Ing. Metod Sojčák, starosta obce

Uznesenie č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Pucove s c h v a ľ u j e
1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva

V Pucove dňa 7.12.2018

Ing. Metod Sojčák, starosta obce

Uznesenie č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo v Pucove s c h v a ľ u j e
2. Rozpočet na roky 2019 – 2021
3. Upravený rozpočet za rok 2018
V Pucove dňa 7.12.2018

Ing. Metod Sojčák, starosta

Uznesenie č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo v Pucove b e r i e n a v e d o m i e
Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce PUCOV za rok 2017
k účtovnej závierke a výročnej správe.

V Pucove dňa 7.12.2018

Ing. Metod Sojčák, starosta obce

Uznesenie č.9/2018
Obecné zastupiteľstvo v Pucove b e r i e n a v e d o m i e
1. Informáciu starostu obce o prevedených prácach od posledného zastupiteľstva
2. Informáciu starostu obce o najbližších kultúrnych podujatiach
3. Informáciu starostu obce o investičných aktivitách v najbližšom období

V Pucove dňa 7.12.2018

Ing. Metod Sojčák, starosta obce

Uznesenie č. 10/2018
Poslanci obecného zastupiteľstva v Pucove s c h v a ľ u j ú
1.

zásady odmeňovania poslancov na nasledujúce volebné obdobie. Odmena poslancov na
jedno zastupiteľstvo, kedy je poslanec prítomný na zastupiteľstve predstavuje sumu 70.-€

V Pucove dňa 7.12.2018

Ing. Metod Sojčák, starosta obce

Uznesenie č. 11/2018
Poslanci obecného zastupiteľstva v Pucove s c h v a ľ u j ú
a) V zmysle §4 ods. 2 zákona č. 226/2011 o poskytnutí dotácie na spracovanie
územnoplánovacích dokumentácií obcí, zväzok obce Pucov, že proces obstarávania
a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie s názvom Zmeny a doplnky č.1 ÚNP obce
Pucov, potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie s MDaV SR.

V Pucove dňa 7.12.2018

Ing. Metod Sojčák, starosta obce

