Zápisnica z obecného zastupiteľstva konaného v Pucove dňa 8.2.2019
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Úvod
2. Oboznámenie poslancov o prácach, ktoré sa uskutočnili od posledného zastupiteľstva
3. Poplatky za uskladnenie komunálneho odpadu
4. Plány na ďalšie obdobie
5. Informácia o podaných projektoch a ich vyhodnotenie
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
V úvode obecného zastupiteľstva starosta obce privítal prítomných poslancov a zahájil
rokovanie. Za zapisovateľku určil pani Alžbetu Gašperovú, za overovateľov zápisnice určil
poslancov pána Filipa Žákoviča a Stanislava Kobuša.
K bodu 2)
Starosta obce informoval o prácach, ktoré sa previedli od posledného zastupiteľstva.
Jedná sa hlavne o zimnú údržbu ciest a chodníkov. V januári obec vyhlásila mimoriadnu
situáciu z dôvodu snehovej kalamity, kde bola prizvaná aj technika z PPD Pucov. Na pomoc
pri odstraňovaní snehu boli povolaní aj občania obce a to Bodorík Jozef, Málik Miroslav,
Smoleň Marián a Červeň Matej. Títo odstraňovali sneh z budovy predajne Jednota, zo
zastávok, čistili schody a areál Základnej školy, zabezpečovali posyp miestnych komunikácií
a iné pomocné práce. Náklady spojené s odstraňovaním mimoriadnej situácie v dôsledku
snehovej kalamity, boli vyčíslené a uhradené vo výške 8 069,-- EUR. Tieto náklady si budeme
uplatňovať na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie. Doklady spojené s refundáciou boli
predložené na Okresný úrad v Dolnom Kubíne, odbor krízového riadenia.
Pri zimnej údržbe ciest sa stretáme každý rok s problémom s odstavenými osobnými
autami na miestnych komunikáciách, ktoré znemožňujú plynulé zhŕňanie snehu
a sprejazdnenie miestnych komunikácií. O tejto situácií neustále informujeme, či už cestou
miestneho rozhlasu alebo v obecných novinách, no často bezúspešne. Každý majiteľ
osobného auta má parkovať vo vlastnom dvore, na svojom pozemku a nie tak aby
znemožňoval prístup susedom, resp. obecnej technike. Obec môže vytvoriť záchytné
parkoviská pre parkovanie motorových vozidiel mimo zastavaného územia obce. Na tento
účel je potrebné vymedziť priestor, vykúpiť pozemok a vybudovať parkovisko. Neviem či
bude niekto parkoval na parkovisku vzdialenom od rodinného domu 1 až 2 km. Súčasťou
každého rodinného domu je aj dvor. Preto vyzývame občanov, aby neboli lenivý a každý si vo
svojom dvore zriadil parkovacie miesto. Tento problém nie je len v zimnom období ale počas
celého roka.
Ďalej obec doviezla posypový materiál, peletky do základnej školy a na obecný úrad,
podieľa sa na údržbe kotlov v ZŠ a na OcÚ, vykonáva drobné údržby v ZŠ a MŠ a iné drobné
údržbárske práce. Založila a zložila sa vianočná výzdoba.
Obec zaznamenala v januári aj problém s odvozom komunálneho odpadu, ktorý sme
riešili aj s vedením spoločnosti Technické služby Dolný Kubín. Daná spoločnosť zatiaľ
zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu. Pri opakovanom probléme s vývozom KO bude
obec uvažovať o zmene spoločnosti, ktorá bude v budúcnosti zabezpečovať vývoz KO.

Stretávame sa s inými spoločnosťami, ktoré sú na trhu, napr.: Technické služby Ružomberok,
Ľupčianka a Brantner Martin. Vodiči v týchto spoločnostiach nemajú problém v zimnom
období používať snehové reťaze pre bezpečnosť na cestách.
Starosta informoval poslancov o možnosti hľadania riešenia ako zrekonštruovať
budovu bývalej MŠ na denný stacionár, komunitné centrum alebo zariadenie pre starších,
nevládnych, telesne postihnutých občanov alebo deti a mládež – všetky práce zamerané na
komunitnú službu. Budovu je potrebné zrekonštruovať od základov. Financie na
rekonštrukciu bude hľadať z rôznych grantov zo štátneho rozpočtu alebo fondov EÚ. Aby
obec mohla žiadať financie na rekonštrukciu, je potrebné aby mala k danej stavbe aspoň
nájomnú zmluvu. Možnosť nájmu starosta konzultoval s kňazom vdp. Petrom Pitoniakom,
ktorý dal starostovi predbežný súhlas. Všetko má však svoj postup. Najprv to musí odporučiť
cirkevná rada a následne sa môže poslať žiadosť na biskupský úrad. Ak bude rekonštrukcia
financovaná z fondov EÚ je potrebné aby nájom bol minimálne na päť rokov po ukončení
projektu. Nakoľko nevieme, kedy bude vyhlásená adekvátna výzva je potrebné uvažovať
o nájme asi v horizonte 15 až 20 rokov. Za týmto účelom je na 12. 02. 2019 pozvaná Ing.
Ľubica Kisková, architektka, ktorá zatiaľ spracuje projektovú dokumentáciu podľa skutkového
stavu. Keď bude známa výzva následne sa spracuje realizačný projekt. Každá výzva je
špecifická a preto by bolo zatiaľ zbytočné riešiť realizačný projekt. Potom realizačný projekt
bude riešiť dispozíciu kuchyne, oddychovej časti, administratívnej časti, hygienických
zariadení a pod. V prípade, že bude vyhlásená výzva na rekonštrukciu takéhoto zariadenia,
obec bude mať aspoň základnú predstavu.
Oslovený bol aj pán Michal Šaliga, kvôli výstavbe cesty k jeho rodinnému domu. Je
potrebné aby špecifikoval, ktorú cestu má obec asfaltovať, či cestu ponad rod. dom p. Milana
Smoleňa, alebo okolo rod. domu p. Mariána Povalu. Po vyjadrení obec vypracuje výmer
nielen na spomínanú cestu, ale aj na cestu k okálom. Pri okáloch treba odobrať minimálne 40
cm cesty a urobiť silnejší podklad.
Starosta informoval aj o workoutovom ihrisku, ktorý nám dodala spoločnosť Bonita.
Základové pätky sú pripravené, v jarnom období sa ihrisko osadí vedľa čističky. Bude slúžiť
nielen pre deti, ale aj pre širšiu verejnosť.
Do ZŠ sa zakúpili aj nové data projektory, ktoré budú umiestnené v nových učebniach.
Zakúpili sme počítač aj do školskej jedálne.
Školská jedáleň momentálne zabezpečuje stravu aj pre MŠ v Pribiši. V Pribiši bola
zrušená školská jedáleň pre nerentabilnosť (malý počet stravníkov).
Starosta opäť informoval o poškodenom venci oporného múra v centre obce, kde
neustále podáva požiadavku na majiteľa stavby, Lesy SR štátny podnik aby uvedenú stavbu
opravili. Bol spracovaný rozpočet na uvedenú stavbu. Náklady na odstránenie havarijného
stavu predstavujú 22 000,00 EUR. Rozpočet spracovala Ing. Kisková, k dnešnému dňu
výsledok nevieme. Obec vyhlásila výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného
kontrolóra, kde bolo potrebné do 22. decembra 2018 doručiť žiadosť. Obec neobdržala
žiadnu žiadosť a preto je potrebné vyhlásiť nové výberové konanie.
Uskutočnilo sa výberové konanie aj na riaditeľa ZŠ. Obci bola doručená jedna žiadosť
od Mgr. Daniely Hlbočanovej, terajšej riaditeľky ZŠ. Výberové konanie sa uskutočnilo 24.
januára 2019 a zástupcovia školskej rady, školskej inšpekcie a okresného školského úradu
zvolili do funkcie riaditeľky Mgr. Danielu Hlbočanovú. Do pozície riaditeľky bola vymenovaná
od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2024. Starosta obce predniesol žiadosť od občanov v časti Lúhy,
ktorí žiadajú o posilnenie telekomunikačného signálu. Obec zaslala žiadosť na spoločnosť

Orange a O2. Uvedené spoločnosti dané žiadosti evidujú, ale zosilnenie signálu v danej
lokalite v najbližšej dobe neplánujú.
Obec žila aj kultúrnospoločenskými podujatiami. V kostole na sv. Mikuláša, sme mali
možnosť vidieť nádherné kultúrne podujatie, ktoré pripravila s deťmi Mgr. Gabriela Ďaďová
a Mgr. Anna Žákovičová. Pripravili sme aj spoločenské podujatie Pucovská brázda, kde z roka
na rok účasť klesá, a preto je potrebné sa zamyslieť ako zvýšiť záujem o dané podujatie,
alebo ho zrušiť pre nezáujem občanov. Je pravda, že tento rok počasie neprialo, zvolila sa
trasa cez Mraznicu ku krížu na Skálí, kde bol pripravený ohník, špekačky. Každý účastník mal
možnosť sa zohriať, opiecť, či už špekačky alebo nejakú pochutinu z domu, zaspievať
vianočné koledy. Dňa 30. 12. 2018 sme mohli v kostole sledovať vystúpenie Kysuckého
prameňa. Účastníci mohli zažiť krásny kultúrny zážitok. Dané podujatie z časti financoval aj
Ondrej Suroviak ml. Dňa 03. 02. 2019 sme opäť mohli v kostole vidieť reprízu divadelného
predstavenia Stvorenie sveta, ktoré bolo obohatené o nové scénky a k tomu pribudla aj
scénka Krštiny. Za toto predstavenie sa treba poďakovať účinkujúcim a všetkým vedúcim
detského súboru a súboru Laštek. Taktiež treba vysloviť poďakovanie farskému úradu pod
vedením vdp. Petra Pitoniaka za možnosť zorganizovať uvedené podujatia v kostole sv.
Ondreja.
Starosta obce informoval, že dňa 3. januára 2019, v zmysle zákona 369/1990 Z.b.
zákon o obecnom zriadení § 13b ods.1 vymenoval do funkcie zástupcu starostu poslanca
obecného zastupiteľstva p. Petra Ďaďu. Odmeňovanie poslancov a zástupcu starostu
upravuje zákon 369/1990 Zb. zákon o obecnom zriadení § 25 ods. 7 a 8 a zásady
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
K bodu 3)
Starosta obce informoval poslancov o zmene určenia poplatkov za uskladnenia
komunálneho odpadu, ktorá nastane od 1. marca 2019. Obec na základe starých pravidiel
vyseparovala v posledný rokoch cca 50 % odpadu. Vybudovaním zberného dvora sme sa
zaviazali plniť ukazovatele, ktoré boli nastavené vo výzve pri výstavbe zberného dvora, kde
sa obec zaviazala, že vyseparuje ročne 190 ton stavebného odpadu, 40 ton biologicky
rozložiteľného odpadu, 4 tony šatstva a 3 tony textilu. Na základe dobrej spolupráce
s organizáciou Ľupčianka sa nám darí tieto ukazovatele plniť. Na drobný stavebný odpad
máme spracovaný protokol, jedná sa o výrobok, ktorý je certifikovaný. Najväčší problém je
v tom, že drobný stavebný odpad sa nepovažuje za komoditu, ktorá sa počíta do podielu
vyseparovaného množstva odpadu. Podľa platnej novej legislatívy je to pre obec
neprijateľné, týmto sa obec ocitne v separácií v rozmedzí 20 % a možno aj menej. Doteraz sa
platil poplatok za skládkovanie na úrovni 6,00 EUR/t. V zmysle nariadenia vlády SR 330/2018
Z. z., zákona 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu sa sadzba bude pohybovať
podľa percenta vyseparovaného odpadu, kde pre našu obec to môže znamenať v roku 2019
poplatok za uskladnenie 12,00 EUR/t v roku 2020 24,00 EUR/t a v roku 2021 až 30,00 EUR/t.
Jedná sa o výrazné zvýšenie poplatkov za skládkovanie odpadu. Tento problém je
pripomienkovaný aj na MŽP, požiadavka bola zaslaná aj na ZMOS a budú aj ďalšie školenia
ohľadom spomínaných poplatkov. V prípade, že nám nebude uznaná stavebná suť za
vyseparovanú komoditu, obec bude nútená v ďalších rokoch pristúpiť k navýšeniu poplatku
za komunálny odpad. Úlohou obce a hlavne občanov je hlavne zvyšovanie podielu
separovaných zložiek. Od podielu vyseparovaných zložiek sa bude odvíjať poplatok za odvoz
komunálneho odpadu.

K bodu 4)
Starosta obce informoval poslancov o obhliadke prebytočného majetku ministerstva
obrany. Požiadal o pridelenie Avie valník, prívesný vozík s náradím a prívesný vozík pre
požiarnu ochranu plne funkčný so striekačkou PS12 a príslušenstvom. Na ministerstve
obrany bol vykonaný zápis, podaná žiadosť na tento materiál. Budeme čakať, či nám
ministerstvo obrany tento materiál schváli.
Obec v prípade lepšieho počasia začne s prípravou terénu na osadenie betónových
garáží na ihrisku, treba počkať na vhodné počasie aby pri premiestňovaní garáží a stabilizácii
žeriavu nedošlo k poškodeniu vodovodných rúr, ktoré idú do prečerpávačky a následne do
vodojemu.
Obec začne s rekonštrukciou požiarnej zbrojnice ako náhle začne byť priaznivé
počasie. Nakoľko sa okolo požiarnej zbrojnice bude robiť aj nový chodník, starosta navrhuje
výmenu prívodového elektrického kábla do požiarnej zbrojnice. V súčasnej dobe dochádza
k častým výpadkom a skratom na elektrickom vedení. Je na zvážení aj výmena rozvodnej
skrine na vonkajšej stene požiarnej zbrojnice. Rekonštrukciu bude realizovať firma Imports s.
r. o. – Jozef Bielka. Poslanci podotkli, že by bolo potrebné dať na strechu držiaky na sneh
a vybudovať striešku ponad chodník. Poslanci pred začiatkom obecného zastupiteľstva boli
na obhliadke požiarnej zbrojnice. Pán Ustaník navrhol, aby sa v podkroví zriadila nová
miestnosť pre potreby trénovania kick boxu. Poslanci po obhliadke neodporučili zriadenie
danej miestnosti. Zateplením daného podkrovia by sa znížila pochôdznosť. Prípadná
rekonštrukcia strechy, aby si vyžiadala investíciu vo výške cca 10-tisíc EUR. Trénovať kick box
alebo hrať stolný tenis je možné v telocvični pri ZŠ. V odpoludňajších hodinách je telocvičňa
k dispozícii. Je potrebné len dohodnúť pravidlá používania a určiť zodpovednú osobu.
Ďalšou akciou, ktorú bude obec realizovať je realizácia schváleného projektu WiFi pre
Teba a kamerového systému. Obidve akcie bude realizovať firma VJ control
a DOLNYKUBIN.NET, ktorej konateľom je Mário Solár. Bude zabezpečovať signál pre wifi
pripojenie. Projekt WiFi pre Teba rieši vytvorenie bezplatných wifi zón. V obci budú
bezplatné wifi zóny v školskom areály, pred obecným úradom, pri Pucovských zlepencoch
a na hokejovom ihrisku. Inžiniering bude pripravovať Agentúra Sever. Kamery budú
umiestnené pri Pucovských zlepencoch, na rázcestí do Pribiša a Pokryváča s rozpoznávaním
ŠPZ, v areály ZŠ, pred OcÚ a na cintoríne. Optický kábel bude vedený po elektrických stĺpoch,
bude slúžiť pre zabezpečenie WiFi a kamery. Je na jednaní spoločnosti DOLNYKUBIN.NET a VJ
control aký optický kábel sa použije. Ak spoločnosť DOLNYKUBIN.NET sa bude spolupodieľať
na osadení výkonnejšieho optického kábla bude môcť voľné vlákna použiť na šírenie
optického internetu pre občanov. Ústredňa bude na OcÚ. Na kamery nám bola schválená
dotácia vo výške 10 000,00 EUR a obec sa bude spolupodieľať vo výške minimálne 20%. Wifi
pre Teba bolo podporené vo výške 15 000,00 EUR .
Obec plánuje osadiť stĺpy verejného osvetlenia na začiatku dediny v počte 4 ks
a osadiť drôtový rozhlas v časti Mraznica na stĺpy verejného osvetlenia. Rozhlas po drôte
chceme osadiť aj na Lúhy. Potrebné je však vykonať menšie úpravy na stĺpoch verejného
osvetlenia pri p. Bečkovi a p. Mudroňovi. Od pozemku Viliama Marettu po Šimona Cengela je
potrebné osadiť nový kábel na rozhlas.
Starosta opäť hovoril o úprave čelnej strany Domu smútku. Treba spracovať výškopis
a polohopis na presné určenie vstupu do cintorína a k domu smútku. Na základe výškopisu
projektant presne spracuje návrh vstupu do areálu cintorína a navrhne priečelie Domu
smútku.

Ďalej starosta predniesol poslancom požiadavku na zabezpečenie dochádzkového
systému pre OcÚ, ZŠ, MŠ a ŠJ. Pripravené sú cenové ponuky, cena predstavuje výšku cca 2
200,00 EUR. Je to len prvotný návrh, ale až konečná realizácia ukáže koľko dochádzkový
systém bude stáť. Od septembra sa plánujú pre žiakov ZŠ obedy zdarma, preto uvažuje aj
o dochádzkovom systéme pre deti ohľadom evidencie obedov. Bude potrebné presne
evidovať dochádzku detí do školy – výdaj stravy. Bude na zodpovednosti rodičov aby svoje
deti odhlasovali z obedu. Ak žiak nepríde do školy a rodič ho neodhlási z obedu, bude musieť
túto stravu zaplatiť rodič. Dotácia na stravu bude prideľovaná na základe dochádzky žiakov
do školy.
Naša žiačka Nina Cengelová reprezentovala na majstrovstvách sveta žien do 18 rokov
v ženskom ľadovom hokeji. Za reprezentáciu jej obec udelí ďakovný list a finančný dar vo
výške 500,00 EUR, ktoré použije na nákup športových potrieb súvisiacich s hokejom.
Ďalej starosta hovoril aj o pripravovanej obecnej zabíjačke, na ktorú pripraví program
ľudová skupina Laštek, ktorá vystúpi o 13:00 h. Na pohostenie sa zakúpi krkovička, klobáska
a jaterničky. Zamestnankyne obce pripravia šišky a niečo na zahriatie. Večer po ukončení
zabíjačky bude batôžkový ples, ktorý taktiež pripraví ľudová skupina Laštek spolu s pani
Žofiou Brienikovou. Bude vhodné ak účastníci plesu prídu v kroji alebo v oblečení s ľudovým
motívom.
O týždeň 2. marca 2019 bude obecný ples, na ktorom bude hrať ľudová skupina
Kortina. Pán Ondrej Suroviak objednal na ples šermiarsku skupinu a ohňovú show.
Spoločnosť L-TRADE, ktorá asfaltovala cestu v obci, venovala 300,00 EUR na zakúpenie cien
do tomboly.
Tradične po Veľkej noci bude uvítanie detí do života. Každé dieťa dostane darček
a finančnú hotovosť. V predošlých rokoch to bolo vo výške 40,00 EUR. Od tohto roka
starosta navrhol zvýšiť finančnú hotovosť na 50,00 EUR. S uvedeným návrhom všetci poslanci
súhlasili.
Starosta tiež hovoril o požiadavke kuchárok, ktoré varia v našom kultúrnom dome
o možnosť v kuchyni osadiť umývadlo na opláchnutie rúk, zeleniny, mäsa, aby nemuseli
chodiť do umyvárky. Umývadlo by sa umiestnilo na mieste kotla na polievku, kde je prívod
vody, odpad by vyústil do odpadových rúr pod povalou a teplá voda by sa zabezpečila cez
prietokový ohrievač. Poslanci s týmto návrhom súhlasili.
K bodu 5)
Starosta informoval poslancov o podaných projektoch a o ich vyhodnotení. Doplnili
sme žiadosť na environmentálny fond a to na pokračovanie vo výstavbe oporného múru
okolo vodného toku a zakúpenie kompostérov, štiepkovača a mulčovača na zberný dvor.
Dnes ešte nevieme povedať, či budeme v týchto projektoch úspešní.
Starosta hovoril o tom, že bola podaná žiadosť na spracovanie územného plánu obce,
o čom poslancov informoval prostredníctvom SMS správy. Územný plán je potrebné
spracovať do 3 rokov. Všetci poslanci s uznesením o danom závesku súhlasili.
Z úradu vlády SR bola vyhlásená výzva na umelé ihriská, detské ihriská, športovú
výbavu pre kluby alebo rekonštrukciu ihrísk, kde je možné požiadať financie na mantinely.
Starosta navrhol požiadať o dotáciu na mantinely na hokejovom ihrisku. Projekt výstavby
ihriska je stále v procese hodnotenia. Z dôvodu, že nevieme ako uspejeme v projekte na
výstavbu ihriska, poslanci navrhli ísť pri rekonštrukcii od základu a to najprv urobiť drenáž na
ihrisku a osvetlenie ihriska. V ďalších rokoch sa môže na prácach pokračovať.

Boli vyhlásené aj malé výzvy z VÚC – aktívny človek, kultúra, verejné priestranstvá
(zástavky), kde by sme podali žiadosť v rámci kultúry na zakúpenie mixážneho pultu,
mikrofónov a reproduktorov. Ozvučovaciu techniku by sme používali na obecné podujatia
ako je Pucovský koštovník, deň matiek, mesiac úcty k starším a pri rôznych obecných
podujatiach.
Starosta informoval, že uvažoval aj o podaní projektu na autobusovú zastávku na
strede obce. Na základe zamietavého stanoviska p. Skoknovej a p. Melovej daný projekt
nebudeme podávať. Sú proti osadeniu autobusovej zastávky pri ich rodinných domoch.
V zastávke sa bude zdržiavať mládež a tá svojím správaním poškodzuje majetok, vulgárne sa
správa a znečisťuje okolie. Spomínané navrhovateľky sú proti organizovaniu zábav, lebo
hlavne účastníci, ktorí do našej obce pricestujú sa nedôstojne správajú. Navrhli hľadať nové
miesto pre osadenie autobusovej zastávky a to napr.: na mieste informačnej tabule obce
(obchod coop jednota) alebo pri zbernom dvore. Poslanci zamietli osadenie zastávky na
opačnej strane cesty ako je potrebná. Ak by bola osadená zastávka pri obchode coop jednota
bola by ohrozená bezpečnosť cestujúcich. Osadenie zastávky pri zbernom dvore taktiež nie je
bezpečné, nakoľko je to pri neprehľadnej zákrute.
Mala by byť vyhlásená výzva č. 3 aj na požiarne zbrojnice, zatiaľ nie je známa
špecifikácia oprávnených nákladov. Ak bude možné financovať z výzvy stavebné práce, tak
starosta navrhuje kompletné prerobenie elektroinštalácie, ktoré je v havarijnom stave a
taktiež vnútorné omietky a toalety.
Na poslednom obecnom zastupiteľstve, starosta informoval o programe „Zelené
obce“, kde sa jedná o výsadbu zelene. Navrhol nové riešenie a to vysadiť breh potoka pri
hokejovom ihrisku, kde boli vypílené vŕby a bolo by potrebné vytvoriť tam ochrannú bariéru
pre účastníkov osláv, ktoré tam bývajú, alebo pre deti a mládež, ktorí sa tam stretávajú.
Poslanec Miroslav Ustaník navrhol vysadiť borievky okolo škarpy a to od obchodu po
požiarnu zbrojnicu a tým by sa skrášlil stred obce. Borievka je nenáročný ker, ktorý prežije aj
v skalnatej pôde. Starosta informoval, že s projektantom pravidelne komunikuje a navrhol
mu aby prišiel osobne pozrieť priestor pre výsadbu drevín. Projektant navrhol, že keď bude
mať cestu na Oravu tak sa zastaví a spoločne prekonzultujeme priestor na výsadbu zelene.
V spolupráci so združením „Chuť žiť“ pripravujeme a podávame projekt zameraný na
cezhraničnú spoluprácu. Jedná sa o zorganizovanie partnerských stretnutí s občanmi EÚ,
napr. Poľsko, Čechy. V procese hodnotenia je stále projekt na zateplenie kultúrneho domu,
rekonštrukciu hokejového ihriska a zakúpenie techniky na zberný dvor z fondov EÚ. Výsledok
k dnešnému dňu ešte nevieme.
Starosta informoval o ponuke na spracovanie leteckých fotografií obce 15 ks/190,00
EUR. Poslanci s týmto návrhom nesúhlasili.
Starosta tiež predniesol poslancom vypracovaný rokovací poriadok pre obecné
zastupiteľstvo a zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. V spolupráci
s Mgr. Stanislavom Kobušom poslancom OZ, sa návrhy do najbližšieho zastupiteľstva
dopracujú a predložia na schválenie. Poslanec a zároveň zástupca starostu Peter Ďaďo sa
vzdáva nároku na odmenu za výkon svojich funkcií ku dňu menovania do uvedených funkcií.
Po vyčerpaní programu starosta otvoril diskusiu.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Miroslav Ustaník, ktorý vzniesol na obecné
zastupiteľstvo svoje osobné požiadavky a taktiež interpeloval požiadavky občanov obce, ktorí
sa naňho obrátili. Prvou požiadavkou bolo pre požiarnikov a zložky, ktoré reprezentujú obec
poskytnúť kultúrny dom na zábavu minimálne 2 až 3 krát ročne bezplatne. Poslanci schválili
bezplatné použitie kultúrneho domu 2 krát do roka.
Ďalej p. poslanec Ustaník navrhol poslancom schváliť odmenu zapisovateľke p.
Gašperovej. Zapisovateľka na zastupiteľstve je tak isto ako poslanci, ktorí majú za každé
zastupiteľstvo odmenu a zapisovateľka nemá nič. Po iných obciach vraj zapisovateľky
odmenu majú. Poslanec Bečka podotkol, že na zastupiteľstve sú prítomné dve
zamestnankyne obce a tak by odmena patrila obidvom. Starosta hovoril, že zamestnanci
obce nikdy nemali nadčas ani odmenu za nadčas. Ako zapisovateľka obce som odmenu
odriekla. Nikdy počas doby zamestnania na OcU som nemala odmenu za výkon tejto práce
naviac a tak aj do budúcna sa tejto navrhnutej odmeny vo výške 20,-- EUR za jedno
zastupiteľstvo vzdávam.
V ďalšom bode predniesol p. Ustaník požiadavku Mgr. Oklapkovej, ktorá upozorňuje
na to, že v ZŠ by nemala byť WiFi, ale rozvod internetu po sieti z dôvodu, že WiFi nepriaznivo
vplýva na detský mozog, deti sú hyperaktívne, nepozorné a pod. Na internete sa nachádzajú
rôzne štúdie. Pre obec sú záväzné vyhlášky a normy, ktoré schvaľujú štátne inštitúcie. Ak je
nejaká záväzná vyhláška, tak v škole necháme vykonať merania ohľadom wifi sietí.
Ďalej poslanec Miroslav Ustaník predložil požiadavku podnikateľov obce Pucov, prečo
starosta neosloví na práce živnostníkov z obce. Starosta vysvetlil, že na realizáciu projektov
sú vždy vyhlásené výberové konania. Proces verejného obstarávania sa neustále mení
a preto obec verejné obstarávanie vykonáva na internetovej stránke TENDERNET.sk. Kto sa
chce do výberového konania prihlásiť musí sa prihlásiť do systému a splniť určité požiadavky,
čo naši živnostníci odmietajú. Výzvy sú vždy zverejnené aj na internetovej stránke a na
obecných informačných tabuliach. Koľko krát sme sa doslova prosili, aby naši živnostníci
predložili ponuku, nikto ju nepredložil. Investície, ktoré realizujeme z vlastného rozpočtu
hlásime aj v obecnom rozhlase. Starosta informoval prítomných aj o tom, že vždy s firmou,
ktorá je úspešná vo verejnom obstarávaní požiada aby kontaktovala domácich živnostníkov.
Aby ich kontaktovali ohľadom dodávky materiálu alebo prác. Niekedy sa dohodnú inokedy
nie, je to len na ich spoločnom jednaní.
Ďalej poslanec Miroslav Ustaník predniesol požiadavku, prečo nedostávajú všetci
ľudia farebný spravodaj. Pucovský spravodaj sa tlačí vo farebnej verzii a to v počte 20 ks
a 220 ks čiernobielo. Farebný výtlačok dostávajú poslanci, základná škola, materská škola,
farský úrad, archív ministerstva kultúry a ten kto prispeje článkom do obecných novín.
Poslanci navrhli aby spravodaj mali všetci rovnaký, čiže čiernobiely a na internete bude
naďalej zverejnené farebné vydanie. Ďalšie vydanie bude už len čiernobiele.
Poslanec Miroslav Ustaník tiež pripomenul parkovanie na obecných komunikáciách
hlavne v zimnom období, kde parkujú pred požiarnou zbrojnicou a tým znemožňujú výjazd
z požiarnej zbrojnice. Občania poukazujú na poslancov, ktorí by mali ísť príkladom a nie
parkovať osobné autá na ceste a znemožňovať prístup ostatným občanom resp. obecnej
technike pri údržbe ciest. Ďalej žiadal zaslať návrh rozpočtu aspoň jeden týždeň pred
obecným zastupiteľstvom e-mailom a zo strany občanov je požiadavka uverejniť zápisnicu
z OZ na webovom sídle obce. S týmito pripomienkami súhlasili aj poslanci obecného
zastupiteľstva. Taktiež upozornil poslancov na skládku nebezpečného odpadu, ktorú
vytvorilo PPD Pucov a to v časti od vysielača smerom ku krížu, kde v porozmetanom hnoji sú
vyhodené televízor, elektrické zásuvky, rôzne fólie a iný odpad. Za odpad na pozemku je

zodpovedný vlastník pozemku, v prípade inšpekcie zo životného prostredia bude za to
zodpovedať vlastník pozemku na ktorom sa nachádza odpad.
Ďalej hovoril aj o požiarnikoch, ktorí chodia na súťaže, tréningy, robia brigády pre
obec ako je umývanie cesty, pomoc pri kultúrnospoločenských aktivitách obce, robia brigády
v urbári aby si zarobili na výdavky, ktoré majú spojené so súťažou. Hovoril o tom, že hasičský
zbor v Pucove nefungoval, čo sa odzrkadlilo aj na požiari, ktorý bol v urbári a je hanbou, že
z iných obcí hasičské jednotky prišli hasiť požiar a naša vlastná technika stála nepoužitá.
Poslanec Kobuš hovoril, že vďaka Norbertovi Smitkovi sa zakúpili hadice a oblečenie pre
hasičov z dotácií ministerstva vnútra. Pán Ustaník podotkol, že Norbert Smitka nevychoval
žiadnych nástupcov. Hasičská základňa, ktorá niekedy bola funkčná sa rozpadla, chlapci sa
poženili, poodchádzali za prácou a nástupcov nebolo. Je v kompetencii obce, zabezpečiť
aktívny akcie schopný hasičský zbor v zmysle zákona 314/2001 o ochrane pred požiarmi.
Pán Ustaník poukázal aj na náklady na hokej, bol by za to, keby finančné prostriedky, ktoré sa
vyplácajú na zimný štadión ostali v obci a investovali sa do údržby hokejového ihriska v obci.
Starosta informoval, že obec hokejistom platí len štartovné na dve súťaže. Oravský pohár –
tento rok v tejto súťaži boli úspešní a vyhrali. Druhé štartovné je na 34. ročník Oravskej
Hokejovej Súťaže. Hokej je veľmi náročný šport na financovanie. Hokejisti si z vlastného
platia výstroje, hokejky, platia si tréningy a v neposlednom rade majú náklady aj na dopravu
a toto si platia z vlastného. Skladajú sa a majú založené neziskové združenie a žiadajú o dve
percentá z daní fyzických osôb. Podmienky na zorganizovanie hokejovej súťaže v tomto
období a pri týchto poveternostných podmienkach nedokážeme zabezpečiť. Starosta
poznamenal, že hokej je 40 rokov súčasťou našej obce a hasiči taktiež tvoria neoddeliteľnú
súčasť našej obce. Hokejisti aj hasiči sú podporovaní z obce ale taktiež si musia niektoré
výdavky financovať z vlastných aktivít. Následne bola vznesená požiadavka na zabezpečenie
skipasov na lyžovanie alebo podporiť záujemcov o plávanie. Starosta povedal, že kúpiť skipas
nie je problém. Problém vidí v tom, kto si zoberie na zodpovednosť prideľovanie skipasu.
Záujemcov o lyžovanie počas víkendu alebo prázdnin by bolo veľa. Počasie pri lyžovaní je
veľmi dôležité a každý by chcel lyžovať len vtedy, keď je pekne. Zodpovednosť za
prideľovanie skipasov si nikto nechce zobrať na zodpovednosť. Obec a Aquapark Dolný Kubín
spolupracuje. Pre našich občanov zabezpečujeme vstup do Aquaparku parku za zvýhodnenú
cenu teraz vo výške 7,20 EUR za vstup na tri hodiny. Aj toto je forma podpory zo strany obce
pre priaznivcov plávania. Obec taktiež podporuje aj priaznivcov fit klubu. Obec pomohla pri
štarte danej aktivity zakúpením bežiaceho pásu, z dotácie z VÚC sa zakúpilo ďalšie náradie,
zabezpečila priestor pre fungovanie fit klubu. Ostatné náradie bolo darované od Miroslava
Ustaníka, zakúpené zo vstupného a z organizovania zábavy. Obec taktiež platí za
spotrebovanú elektrickú energiu čo taktiež nie je malá položka. Musíme si všetci však
uvedomiť, že žijeme v malej obci. Preto nemôžeme mať všetky športy ako sú v mestách.
Musíme spolupracovať so susednými obcami a v každej obci sa môže realizovať iný druh
športu a tým pádom môže byť aj na vyššej úrovni. Konajte s rozvahou, múdro a čestne a
takto všetci dohromady „uděláme moc“.
Na obecnom úrade je umiestnená poštová schránka. Do schránky môžu občania aj
anonymne podať odkaz na starostu alebo poslancov. Každý podnet bude prerokovaný na
obecnom zastupiteľstve a v zápisnici alebo v obecných novinách bude uverejnená odpoveď
na podnety od občanov.

Po ukončení diskusie starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil
zasadanie.
Zapísala:
Alžbeta Gašperová
...............................
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Stanislav Kobuš

Žákovič Filip

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

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

Uznesenie z obecného zastupiteľstva konaného v Pucove dňa 8.2.2019
Uznesenie č. 1/2/19
Obecné zastupiteľstvo v Pucove Berie na vedomie
- Informácie o prevedených prácach od posledného obecného zastupiteľstva a to:
Vyhlásená mimoriadna situácia – snehová kalamita,
- Informácia o parkovaní osobných motorových vozidiel v zimnom období na
miestnych komunikáciách a tým zabraňujú obecnej technike pri údržbe ciest
- Informáciu o probléme s vývozom komunálneho odpadu v mesiaci január
- Informáciu o možnosti zrekonštruovať priestory bývalej materskej školy na denný
stacionár alebo zariadenie zamerané na sociálnu inklúziu, riešiť nájomnú zmluvu
- Informáciu o zakúpení data projektora do ZŠ v Pucove, počítača do školskej jedálne
v Pucove
- Informáciu o zabezpečovaní stravy pre materskú školu v Pribiši od 1.1.2019
- Informáciu o spracovaní projektu na rekonštrukciu venca oporného múra potoka
v strede obce vo výške 22 000,-- EUR, ktorý bol zaslaný na Lesy SR odštepný závod
Námestovo
- Informáciu o kultúrno spoločenských podujatiach v obci a to Pucovská brázda,
Jasličková pobožnosť, vystúpenie hudobnej skupiny Kysucký prameň a repríza
predstavenia „Stvorenie sveta“ doplneného o nové scénky, spojené s vystúpením
ľudového súboru Laštek s predstavením „Krštiny“.
- Informáciu o poplatkoch za skládkovanie odpadu podľa percenta vyseparovaného
odpadu v nasledujúcich rokoch.
- Informáciu starostu obce o obhliadke prebytočného majetku
na Ministerstve
obrany, kde požiadal o pridelenie Avie – valníka, prívesného vozíka s náradím
a prívesného vozíka pre požiarnu ochranu so striekačkou PS12.
- Informáciu o prácach ktoré sa začnú v priaznivejšom počasí a to rekonštrukcia
požiarnej zbrojnice a úprava terénu v areáli hokejového ihriska.
- Informáciu o pripravovanom rokovacom poriadku a zásadách odmeňovania pre
poslancov obecného zastupiteľstva
- Informáciu o podaných projektoch a ich vyhodnotení
Environmentálny fond – vodný tok Pucov – nevieme výsledok
MF SR – podá sa žiadosť na rekonštrukciu ihriska – zimný štadión
VUC – výzva na malé projekty – Koštovník –zakúpenie audio súpravy pre kultúrno
spoločenské podujatia
Spracovanie územného plánu obce
Zateplenie kultúrneho domu, rekonštrukcia hokejového ihriska a technika na
zberný dvor z fondov EU - v procese hodnotenia, výsledok nevieme
Zelená obciam – predložený nový návrh a hľadať nové riešenia
- Požiadavku Emílie Meľovej a Marcely Skoknovej, kde vyslovili nesúhlas s výstavbou
autobusovej zastávky na pozemku parc. č. 1500/1 KU Pucov (stred obce).
- Informáciu o schválení dotácie z projektu: Wifi pre Teba – obec Pucov, kód výzvy
OPII-2018/7/1-DOP, kde z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra,
spolufinancovaným fondom „Európsky fond regionálneho rozvoja“ so špecifickým
cieľom
Zvýšenie priority širokopásmovým internetom /NGN
bude obci
z Ministerstva dopravy a výstavby SR poskytnutý NFP vo výške 14 250,--€ čo

-

predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov a obec zabezpečí financovanie
Projektu vo výške 5 % oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu 750,--€.
Informáciu poslanca Miroslava Ustaníka o znečistenom životnom prostredí na Vrch
lánoch – elektronika, plasty ...
Informáciu starostu obce o umiestnení umývadla a prietokového ohrievača vody
v kuchyni
Informáciu o umiestnení poštovej schránky na obecnom úrade pre vyjadrenie svojich
názorov
Ing. Metod Sojčák
starosta obce

Uznesenie č. 2/2/19
Obecné zastupiteľstvo v Pucove k o n š t a t u j e že:
- Za kontrolóra obce sa na základe vyhláseného výberového konania neprihlásil do
stanoveného termínu 22.12.2018 žiaden uchádzač a tak obec vyhlási nové výberové
konanie
- Za riaditeľku ZŠ v Pucove sa na základe výberového konania prihlásila jedna
uchádzačka Mgr. Daniela Hlbočanová, ktorá dňa 24.1.2019 bola školskou radou
zvolená za riaditeľku ZŠ v Pucove na obdobie od 1.2.2019 do 31.1. 2024.
- Obec Pucov podala žiadosť na telefónnych operátorov Orange Slovensko a O2,
o posilnenie telefónneho signálu , operátori však v tomto roku posilnenie v našej obci
nemajú naplánované.
- Do funkcie zástupcu starostu dňa 3.1.2019 menoval starosta obce poslanca Petra
Ďaďu.
Ing. Metod Sojčák
starosta obce

Uznesenie č. 3/2/19

Obecné zastupiteľstvo v Pucove s c h v a ľ u j e
-

Pri rekonštrukciu požiarnej zbrojnice vymeniť aj prívodný kábel a elektrickú rozvodňu
Osadiť 4 ks stĺpov elektrického vedenia a rozhlas po drôte v časti Lúhy
Osadiť rozhlas po drôte na stĺpy verejného osvetlenia v časti Mraznica, potrebné je na
stĺpoch urobiť menšie úpravy.
Spracovať projekt skutkového stavu bývalej materskej škôlky
Zamerať výškopis a polohopis vstupu do cintorína a navrhnúť priečelie domu smútku

Hlasovanie:
Za:
7

Bečka Jozef , Ďaďo Peter, Mgr. Kobuš Stanislav, Smoleň Milan,
Ustaník Miroslav, Ustaníková Marcela, Žákovič Filip
Proti:
0
Zdržal sa:
Ing. Metod Sojčák
starosta obce
Uznesenie č. 4/2/19
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
-

Poskytnúť finančný príspevok na nákúp športových potrieb vo výške 500,-- EUR
a ďakovný list žiačke z našej obce, Nine Cengelovej, bytom Pucov č. 202, ktorá
reprezentovala Slovensko na majstrovstvách sveta žien do 18 rokov v ľadovom
hokeji, divízia 1A.

Hlasovanie:
Za:

7

Bečka Jozef , Ďaďo Peter, Mgr. Kobuš Stanislav, Smoleň Milan,
Ustaník Miroslav, Ustaníková Marcela, Žákovič Filip
Proti:
0
Zdržal sa:
0

Ing. Metod Sojčák
starosta obce
Uznesenie č. 5/2/19
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
-

Príspevok pre novorodencov z obce od roku 2018 vo výške 50,-- EUR.

Hlasovanie:
Za:
7
Bečka Jozef , Ďaďo Peter, Mgr. Kobuš Stanislav, Smoleň Milan,
Ustaník Miroslav, Ustaníková Marcela, Žákovič Filip
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Ing. Metod Sojčák
starosta obce

Uznesenie č. 6/2/19
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
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.
Hlasovanie:
Za:
7
Bečka Jozef , Ďaďo Peter, Mgr. Kobuš Stanislav, Smoleň Milan,
Ustaník Miroslav, Ustaníková Marcela, Žákovič Filip
Proti:
0
Zdržal sa:
0

Ing.Metod Sojčák
starosta obce

Uznesenie č. 7/2/19
Obecné zastupiteľstvo v Pucove schvaľuje
-

Zabezpečiť pre OcU, ZŠ a MŠ dochádzkový systém pre zamestnancov obce.
V septembri, keď budú obedy zdarma pre žiakov ZŠ zabezpečiť dochádzkový systém
pre deti.

Za:

7
Bečka Jozef , Ďaďo Peter, Mgr. Kobuš Stanislav, Smoleň Milan,
Ustaník Miroslav, Ustaníková Marcela, Žákovič Filip
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Ing. Metod Sojčák
starosta obce
Uznesenie č. 8/2/19
Obecné zastupiteľstvo v Pucove schvaľuje
- Hasičom 2-krát do roka zdarma priestory kultúrneho domu na zorganizovanie
tanečnej zábavy

Za:

7
Bečka Jozef , Ďaďo Peter, Mgr. Kobuš Stanislav, Smoleň Milan,
Ustaník Miroslav, Ustaníková Marcela, Žákovič Filip
Proti:
0
Zdržal sa:
0

Ing. Metod Sojčák
starosta obce
Uznesenie č. 9/2/19
Obecné zastupiteľstvo v Pucove neschvaľuje
-

Ďalšie spracovanie leteckých fotografií v počte 15 ks za 190,-- EUR

Za:

7
Bečka Jozef , Ďaďo Peter, Mgr. Kobuš Stanislav, Smoleň Milan,
Ustaník Miroslav, Ustaníková Marcela, Žákovič Filip
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Ing. Metod Sojčák
starosta obce
Uznesenie č. 10/2/19
Obecné zastupiteľstvo v Pucove poveruje starostu obce
-

Zápisnice a uznesenie z Obecného zastupiteľstva uverejniť na internetovej stránke
obce ihneď po vyhotovení zápisnice a uznesenia
Minimálne jeden týždeň pred zastupiteľstvom zaslať e -mailom všetkým poslancom
návrh rozpočtu a jeho úprav

Za:

7
Bečka Jozef , Ďaďo Peter, Mgr. Kobuš Stanislav, Smoleň Milan,
Ustaník Miroslav, Ustaníková Marcela, Žákovič Filip
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Ing. Metod Sojčák
starosta obce

