ZÁPISNICA
z XXXIII. riadneho zasadania OcZ konaného dňa 09.10.2015 o 16.00 h
v zasadačke OcÚ v Lendaku
Prítomní: viď prezenčná listina
1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácie poslancov
4. Rozpočtové opatrenie č. 9/2017
5. Návrh na zmenu štatútu prevádzkarne obce Lendak
6. Hospodárenie PrO za I. polrok 2017 a rozpočtové opatrenie č. 1/2017 PrO
7. Správa o obecných novinách
8. Návrh na zmenu inventarizačnej komisie
9. Žiadosť o zmenu účelu dotácie – FsK Kicora
10. Rôzne
11. Záver

1. Úvod
O 16.00 h starosta obce privítal prítomných a prečítal program zasadania OcZ, podrobne bod
rôzne. Následne sa opýtal, či má niekto z prítomných pripomienky k programu. S. Koščák
poprosil v bode Rôzne poskytnúť občanom informácie, ktoré sa týkajú pozemkových úprav. P.
starosta odpovedal, že máme len stanovisko z pozemkového úradu, ktoré je zverejnené na
káblovke a navrhol, že k tomu vrátia v bode Rôzne.
S týmto programom poslanci jednomyseľne súhlasili.
2. Kontrola plnenia uznesení
Hlavná kontrolórka pripravila správu o plnení uznesení, ktorá bola zaslaná poslancom.
Uznesenia sú splnené resp. sa plnia priebežne. Prítomní poslanci jednomyseľne vzali na vedomie
kontrolu plnenia uznesení.
3. Interpelácia poslancov
P. starosta otvoril diskusiu k interpeláciam poslancov. Poslanci nemali žiadne interpelácie.
4. Rozpočtové opatrenie č. 9/2017
P. starosta uviedol, že rozpočtové opatrenie č. 9/2017 bolo prerokované na finančnej komisii,
ktorá odporúča rozpočtové opatrenie č. 9/2017 schváliť, až na jedno rozpočtové opatrenie, a to je
mapa obce kľučných € 1 000,-, aby to spravil p. starosta v rámci rozpočtového opatrenia.
Ing. J. Budzák dodal, že je to v p. starostovej kompetencii, takúto zmenu urobiť a odporúčal
rozpočtové opatrenie č. 9/2017 schváliť. Následne pán starosta otvoril diskusiu k rozpočtovému
opatreniu č. 9/2017.
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Ing. T. Hudáček dodal, že by bolo treba informovať aj občanov, že položka € 16 000,- je na
vývoz veľkoobjemových kontajnerov, keďže je to dosť veľká položka. Ďalej uviedol, že triedený
zber je u nás je skoro nulový podiel na celkovom zbere, a tak Ing. T. Hudáček uvažoval nad
zmenou VZN o odpadoch, čo sa týka vývozu kontajnerov aj veľkých aj malých. Je proti tomu
aby sa napr. stavebný odpad vyvážal hore „Vyše Karasa“. Nech si stavebník objedná kontajner,
ktorý mu ten odpad odvezie, a tak nebudú platiť za to ľudia, ktorí tam odpad nevyvážajú. Ďalej
dodal, že je proti tomu, ak vstupy a výstupy by mali byť rovnaké t.j., že koľko sa zaplatí za
vývoz smeti, tak toľko by mali zaplatiť občania. To by prinieslo nutnosť zvýšovania poplatkov
za vývoz smeti od budúceho roku, a tak by doplatili na to občania, ktorí majú málo odpadu a
nevyvážajú ho hore. Následne navrhol aby p. prednosta pripravil nové VZN o odpadoch so
spomínaným systémom a zvýšeným triedením odpadu platné od nového roka. P. starosta dal
hlasovať k návrhu Ing. T. Hudáčeka.
Hlasovanie: za: Ing. T. Hudáček, Ing. S. Halčin, Ing. J. Budzák, M. Bekeš, Mgr. J. Stupák
proti: 0
zdražal sa: Ing. O. Suchanovský, J. Fudaly, Š. Halčin, J. Vida, Mgr. Š. Suchanovský,
S. Koščák
Následne p. starosta dal hlasovať k návrhu na rozpočtové opatrenie č. 9/2017. Poslanci
rozpočtové opatrenie č. 9/2017 jednomyseľne schválili.

5. Hospodárenie PrO za I. polrok 2017 a rozpočtové opatrenie č. 1/2017 PrO
P. starosta uviedol, že hospodárenie PrO bolo prerokované na finančnej komisii, následne p.
starosta otvoril diskusiu. Ing. J. Budzák dodal, že drobné nedostatky sú odstránené a odporučil
hospodárenie PrO za I. polrok 2017 vziať na vedomie. Poslanci vzali hospodárenie PrO za I.
polrok 2017 jednomyseľne na vedomie.
P. starosta uviedol, že rozpočtové opatrenie č. 1/2017 bolo prerokované na finančnej komisii,
ktorá odporúča obecnému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie č. 1/2017 schváliť. Následne p.
starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. Keďže nikto nemal k rozpočtovému opatreniu č. 1/2017
PrO námietky, p. starosta vyhlásil hlasovanie. Poslanci jednomyseľne schválili rozpočtové
opatrenie č. 1/2017 PrO.
6. Správa o obecných novinách
P. starosta privítal novú šéfredaktorku obecných novín Bc. Fudalyovú a uviedol, že správu o
obecných novinách poslanci obdŕžali pred zasadaním OcZ a následne otvoril k tomuto bodu
diskusiu.
Mgr. J. Stupák sa opýtal, kedy vyjdú najbližšie noviny. Bc. Fudalyová odpovedala, že tento
týždeň by sa mali dať do tlače a do vianoc vyjde ešte jedno číslo. P. starosta sa opýtal, či
redakčná rada je tá istá, alebo nastala nejaká zmena. Bc. Fudalyová odpovedala, že v redakčnej
rade je p. J. Neupauer a PaedDr. M. Budzáková. Ing. T. Hudáček sa opýtal, čo je všeobecne
nové, lebo zatiaľ žiadnu zmenu nevidí a ako to vidí šéfredaktorka zo svojho pohľadu.
Šefredaktorka Bc. Fudalyovú odpovedala, že sú tam organizačné nezrovnalosti, pretože si dala
uzávierky do 30.06.2017, ale nedostala články od ľudí, ktorí sľúbili, že články dodajú. A tak sa
to posúvalo, čiže to vyjde až teraz v októbri. Mgr. Stupák uviedol, že sa to bude riešiť aj na
školskej komisii, že sa to bude nariaďovať tým inštitúciám, ktoré dostávajú dotácie, že by mali
za povinnosť zverejňovať články o ich činnosti.
Ing. J. Budzák, reagoval na správu, v ktorej bolo uvedené, že v mesiaci september si chce
redakčná rada sadnúť a hľadať nové možné riešenia, a tak sa šéfredaktorky Fudalyovej opýtal
aké sú tie nové riešenia. Šéfredaktorka odpovedala, že sa ešte nestihli stretnúť
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P. starosta skonštatoval, že to nie je chyba len šéfredaktorky ale aj ostatných, že aj on sám by
mohol nejaký článok napísať, ale všetci len čakáme na to, že to napíše niekto druhý. A tak dodal,
že sa bude snažiť viac spolupracovať. Následne p. prednosta navrhol pani šéfredaktorke
Fudalyovej stretnutie, kde sa pokúsia urobiť nejaké kroky k lepšiemu.
Ing. O. Suchanovský navrhol každé odvetvie by mohlo vytvárať nejaké články napr. obec, ako
taká, kultúra, prevádzkareň, cirkev, škola. P. starosta dodal, že zatiaľ sa to nechá na
šéfredaktorku ako sa rozhodne ona a opýtal sa, či môže ukončiť správu o obecných novinách.
7. Návrh na zmenu inventarizačnej komisie
P. starosta prečítal návrh na zmenu predsedu inventarizačnej komisie za Spojenú školu Lendak
pri ZŠ Lendak z Mgr. Dana Mačáková na PaedDr. Mária Budzáková a následne otvoril diskusiu
k tomuto návrhu. Keďže poslanci nemali otázky k danému návrhu p. starosta dal hlasovať za
návrh na zmenu inventarizačnej komisie. Všetci poslanci návrh jednomyseľne schválili, okrem
Ing. J. Budzák, ktorý sa zdržal hlasovania.

8. Žiadosť o zmenu účelu dotácie – FsK Kicora
P. starosta uviedol, že materiál bol poslancom doručený a otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Mgr. J. Stupák požiadal p. starostu, aby prečítal túto žiadosť aj pre verejnosť. Po prečítaní
žiadosti p. starostom p. S. Koščák uviedol, že tú ušetrenú čiastku nevníma ako ušetrené peniaze,
pretože tieto peniaze sa mali minúť pre ľudí, ako napríklad guláš a opýtal sa, na čom konkrétne
sa ušetrilo. Bc. Štefan Halčin, ako štatutár FsK Kicora odpovedal, že na preprave pódia sa ušetrili
peniaze. Následne p. starosta dal hlasovať za zmenu účelu dotácie FsK Kicora. Za zmenu účelu
dotácie hlasovali všetci poslanci, okrem Mgr. J. Stupáka a S. Koščáka, ktorí sa hlasovania
zdržali.

9. Zmena štatútu PrO Lendak
P. starosta uviedol, že vzhľadom na to, že vedúci PrO je od polovice mája práceneschopný, je
potrebné riešiť situáciu na prevádzkarni. Pripravil návrh zmeny štatútu PrO, kde by sa v paragraf
6 bod doplnil text, na zákl. ktorého v prípade práceneschopnosti vedúceho PrO dlhšie ako 1
mesiac by na návrh starostu menovalo zastupiteľstvo zastupujúceho štatutára, na ktorého by sa
hľadelo ako na štatutára so všetkými právami a povinnosťami. Pripraví sa návrh uznesenie, kde
OcZ na návrh starostu obce menuje na funkciu zastupujúceho štatutára prednostu obecného
úradu. Materiál prerokovala aj finančná komisia, ktorá dala stanovisko, ktoré uvedie predseda
finančnej komisie Ing. J. Budzák. Ing. J. Budzák uviedol, že ten návrh, ktorý dal p. starosta,
podľa Ing. Ľ. Budzáka nie je správny, a tak vytvorili návrh, ktorý by si mohol p. starosta osvojiť,
t.j. najjednoduchšia cesta tak, že terajšieho štatutára odvolať a zvoliť nového. Následne p.
starosta otvoril diskusiu k danej téme. Ing. T. Hudáček sa opýtal p. starostu prečo sa nedá
zástupca poveriť, tak ako napríklad v Spojenej škole v Lendaku p. starosta poveril p. zástupkyňu
a škola fungovala ďalej. P. starosta odpovedal, že v zákone v štátnej správe o školstve hovorí, že
v ktorých prípadoch môže zriaďovateľ, teda starosta poveriť zástupcu. A PrO je niečo iné, kde sa
to nedá. Ing. O. Suchanovský dodal, že je rozdiel zmena štatútara a zmena štatúta. Tak sme
nakoniec navrhli zmenu štatutára, t.j. zmena persony za personu. P. starosta uviedol, že sú tu dva
návrhy. Prvý návrh finančnej komisie, ktorá odporúča starostovi aby navrhol na odvolanie
vedúceho PrO ako štatutára a druhý návrh, ktorý uviedol p. starosta na začiatku tohto bodu.
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Ing. J. Budzák dodal, že podľa § 5 bod 2 zástupca zastupuje vedúceho v čase jeho neprítomnosti
alebo nespôsobilosti výkonu jeho funkcie v rozsahu písomného poverenia. Čiže vedúci PrO mal
písomne poveriť, kto bude pokračovať, kým on bude práceneschopný. Takže ako si náš štatutár
plní povinnosti, keďže nikoho nepoveril, porušil pracovnú disciplínu. P. prednosta uviedol, že p.
J. Lizák má oprávnenie na prevádzkovanie vodovodu v tejto obci, čiže jeho odvolanie
momentálne nie je možné. Ing. J. Budzák navrhol, aby sa urobila zmena štatútu tak, že jedna
funkcia bude vedúci prevádzky a druhá funkcia bude štatutár. Vedúci PrO ostane p. Lizák, ale
zmenou štatutára p. prednostu sa celá prevádzkáreň sfunkční. Ak by sa zmenil ods. 2 a body 2 až
7 by sa premenovali na 3 až 8, tak by sme vytvorili novú funkciu štatutár. P. starosta uviedol, že
sú dva spomínané návrhy, a tak dal hlasovať. Za návrh finančnej komisie hlasovali Ing. O.
Suchanovský a Ing. J. Budzák. Proti návrhu hlasoval p. J. Vida a ostatní poslanci sa zdržali
hlasovania. Následne p. starosta dal hlasovať o druhom (starostovom) návrhu. Hlasovania sa
zdržali Ing. T. Hudáček a Ing. O. Suchanovský. Proti návrhu hlasoval Ing. J. Budzák a ostatní
poslanci hlasovali za.
10. Rôzne
Správa o výsledku kontroly č.2 a č. 3
P. starosta ku správe o výsledku zo školy č. 2 otvoril diskusiu. Poslanci vzali správu o výsledku
kontroly č. 2 jednomyseľne na vedomie.
Následne p. starosta otvoril diskusiu ku správe o výsledku č. 3, ktorá bola urobená na PrO.
Poslanci taktiež správu o výsledku kontroly č. 3 vzali jednomyseľne na vedomie.
Pozemkové úpravy
P. starosta, na požiadavku p. S. Koščáka uviedol, že na káblovke je zverejnené stanovisko, ktoré
vydal pozemkový úrad a ak sú ľudia nespokojní, musia sa obrátiť na pozemkový úrad.
Asfaltovanie
Ing. O. Suchanovský poprosil o nejaké vyjadrenie k asfaltovaniu. P. prednosta odpovedal, že
stanovisko bolo odovzdané. Je tu aj ďalšia alternatíva na zabráneniu sadania novej kanalizácie.
Momentálne je vypracovaná aj kalkulácia na spevnenie na všetky tri ulice. Asfaltovanie začne
toho týždňa, maximálne na budúci týždeň. Najprv sa spraví stabilizačná doska a následne vrstva
asfaltu. Zmluva je podpísaná do konca októbra.
Rozšírenie NN sietí
Ing. S. Halčin sa opýtal na rozšírenie NN sietí Lemeje, kedy sa bude rozšírovať? P. odpovedal,
že termíny nie sú, ale dá sa to k pripomienkam, pretože jeden občan nesúhlasil s tým smerovaním
, takže sa musel robiť nanovo výkres. Ale určite sa bude pripomienkovať.
P. S. Koščák sa ešte opýtal na zverejnený územný plán obce a aký je postup. P. starosta
odpovedal, že sme dostali dotáciu na územný plán, ktorý sa musí do konca novembra schváliť.
Výkresy sú v kancelárií a na webovej stránke obce, takže ľudia môžu nazrieť a pripomienkovať.
11. Záver
P. starosta o 17.35 poďakoval prítomným a ukončil zasadanie OcZ.
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Všetci poslanci OcZ sa zúčastnili na všetkých hlasovaniach.
Mária Trojáková
zapisovateľka .....................................................

Pavel Hudáček
starosta obce .............................................

Ján Vida
overovateľ zápisnice ...........................................

Mgr. Michal Marhefka
prednosta OcÚ ........................................

Miloslav Bekeš
overovateľ zápisnice ...........................................

Vysvetlivky:
 Jednomyseľne schválili – všetci prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny boli za schválenie.
Poznámka:
 Podrobný priebeh zasadania a jednotlivé diskusie sú zaznamenané vo videozázname z rokovania OcZ.
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