ZÁPISNICA
z 35. riadneho zasadania OcZ konaného dňa 15. 12. 2017 o 16.00 hod.
v zasadačke OcÚ v Lendaku
Prítomní: viď prezenčná listina
Program:
1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácia poslancov
4. Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č. 12/2017
5. Rozpočtové opatrenie PrO č. 3/2017
6. Návrh dodatku č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2014 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. Návrh dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013 o určení dotácie na
prevádzku a mzdy organizačných zložiek a súčastí spojenej školy Školská 535/5 Lendak v
originálnej kompetencii Obce Lendak
8. Rozpočet obce Lendak na rok 2018 a Programový rozpočet obce Lendak na roky 2018 –
2020
9. Plán práce hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2018
10. Správa o činnosti stavebného úradu
11. Rekonštrukcia Základnej umeleckej školy
13. Rôzne
14. Záver
1. Úvod
O 16.00 hod. starosta obce p. Pavel Hudáček privítal prítomných. Oboznámil s programom
zasadania OcZ. Uviedol, že materiály na zasadanie OcZ spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky
boli doručené. Materiály na zasadanie OcZ spĺňajú náležitosti. S návrhom programu poslanci OcZ
súhlasili a jednomyseľne schválili program zasadania OcZ.
2. Kontrola plnenia uznesení
P. starosta uviedol, že stanovisko hlavnej kontrolórky obce k plneniu uznesení a k predloženým
materiálom bolo doručené pred zasadaním OcZ. Uviedol, že uznesenia sú splnené, resp. sa plnia.
3. Interpelácie poslancov
Neboli žiadne interpelácie
4. Návrh rozpočtového opatrenia č. 12/2017
P. starosta uviedol, že materiály boli doručené pred zasadaním OcZ a následne otvoril diskusiu.
Keďže nikto nemal pripomienky, p. starosta dal hlasovať. Návrh rozpočtového opatrenia č.
12/2017 poslanci jednomyseľne schválili.

5. Rozpočtové opatrenie PrO č. 3/2017
P. starosta uviedol, že materiály boli doručené pred zasadaním OcZ a dodal, že rozpočtové
opatrenie 3/2017 prerokovala finančná komisia a odporúčila rozpočtové opatrenie 3/2017 schváliť.
Následne p. starosta otvoril diskusiu. K tomuto bodu zasadania OcZ nemali poslanci otázky
a rozpočtové opatrenie PrO č. 3/2017 jednomyseľne schválili .
6. Návrh dodatku č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2014 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
P. starosta prečítal návrh dodatku č. 4 a následne otvoril diskusiu. Ing. T. Hudáček uviedol, že
hlasovania sa zdrží, pretože nesúhlasí so systémom, ktorý funguje u nás. Mgr. Ján Stupák navrhol,
aby sa začal separovať odpad v škole. Pán riaditeľ súhlasil, a navrhol aby sa nakúpili lisy a
kontajnery na plastové fľaše, len nevie kto by to vyvážal. Čo sa týka papieru, pán riaditeľ uviedol,
že oslovil firmu Brantner, avšak táto firma zbiera len zviazaný papier, nie odpadkový. P. starosta
povedal, že máme uzatvorenú zmluvu s firmou Envipak, takže táto firma by zbierala plasty a
papier zo školy a PrO Lendak by tento odpad vyvážala. P. prednosta uviedol, že sa v roku 2018
pokúsi zaobstarať kontajnery na separovaný odpad a umiestniť ich niekde v obci. P. starosta
uviedol, že bude sa stavať zberný dvor, kde bude iný systém. Opýtal sa poslancov, či môže
ukončiť tento bod programu a dal hlasovať. Za návrh dodatku č. 4 k všeobecne záväznému
nariadeniu č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady hlasovali všetci poslanci, okrem Ing. T. Hudáček, ktorý sa hlasovania zdržal.
7. Návrh dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013 o určení dotácie na
prevádzku a mzdy organizačných zložiek a súčastí spojenej školy Školská 535/5
Lendak v originálnej kompetencii Obce Lendak
P. starosta uviedol, že materiál k tomuto bodu bol poslancom doručený pred zasadaním OcZ
a dodal, že dodatok č. 2 prerokovala finančná komisia, ktorá odporučila dodatok schváliť.
Následne p. starosta prenechal slovo p. riaditeľovi, ktorý prečítal uznesenie. P. starosta oboznámil
prítomných, že sa mení len koeficient z 1,6 na 6 a vypúšťa sa pomocný koeficient 15,7, dodal, že
dopad to bude mať taký, že sa navýši rozpočet. Následne sa p. starosta opýtal, či môže ukončiť
tento bod programu a dal hlasovať. Za návrh dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č.
1/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy organizačných zložiek a súčastí spojenej školy
Školská 535/5 Lendak v originálnej kompetencii Obce Lendak hlasovali všetci poslanci.
8. Rozpočet obce Lendak na rok 2018 a Programový rozpočet obce Lendak na roky
2018 – 2020
P. starosta uviedol, že rozpočet obce Lendak na rok 2018 prerokovala finančná a investičná
komisia, ktoré odporúčali rozpočet schváliť. Bol zverejnený na pripomienkovanie a následne
prečítal niektoré položky rozpočtu. Mgr. J. Stupká sa opýtal, ako je to s príspevkom pre Výbornú.
Ing. J. Budzák odpovedal, že starostka Výbornej projekty má, takže chce stavať. P. starosta ďalej
uviedol, že čiastka premostenie ulíc Mlynská a Lemuje má dva varianty, drahší – bezbariérový
a lacnejší – len nejaká lávka. P. Fudaly navrhol aby sa schválili peniaze na ten drahší variant. P.
starosta dal hlasovať za drahší variant premostenia. Všetci poslanci hlasovali za drahší variant,
okrem Ing. O. Suchanovského, ktorý sa hlasovania zdŕžal. P. Š. Halčin sa opýtal na položku
Odchyť psov € 3000,00 či sa minie toľko financií. P. starosta odpovedal, že v Zbernom dvore

bude aj klietka pre odchytených psov, kde bude k odchytu zavolaný aj veterinár, ktorý to schváli.
Následne pán riaditeľ oboznámil prítomných so zmenami v rozpočte Spojenej školy Lendak,
keďže len poobede bolo schválené VZN. P. starosta sa opýtal, či má ešte niekto pripomienky a dal
hlasovať. Rozpočet obce Lendak na rok 2018 a Programový rozpočet poslanci jednomyseľne
schválili.
9. Plán práce hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2018
P. starosta uviedol, že plán práce hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2018 bol poslancom
doručený pred zasadaním OcZ a otvoril k tomu bodu diskusiu. Keďže nikto nemal pripomienky, p.
starosta dal hlasovať. Tento bod programu poslanci jednomyseľne schválili.
10. Správa o činnosti stavebného úradu
P. starosta uviedol, že materiál s jednotlivými úkonmi, ktoré vykonáva stavebný úrad poslanci
obdŕžali pred zasadaním OcZ a následne otvoril diskusiu. Poslanci správu o činnosti stavebného
úradu vzali jednomyseľne na vedomie.
11. Rekonštrukcia ZUŠ
P. starosta uviedol, že materiály boli poslancom doručené pred OcZ. Starosta oboznámil
prítomných s plánmi a zmenami ZUŠ. Projektant vychádzal z požiadaviek p. riaditeľa. Následne
p. starosta otvoril k tomuto bodu programu diskusiu. Mgr. J. Stupák sa opýtal, ako to bude
prebiehať. P. starosta odpovedal, že v etapách. P. riaditeľ informoval, v akom poradí by sa mohlo
rekonštruovať, aby sa nenarušilo vyučovanie. Ing. Budzák uviedol, že nebude rokovať o tomto
bode, keďže tento nákres je neúplný. Ing. T. Hudáček sa opýtal, či určená suma bude stačiť na
rekonštrukciu. P. starosta odpovedal, že sa to vypočítalo podľa objemu budovy. P. riaditeľ sa
v skratke vyjadril, že viac priestorov a tried je pre Lendak nevyhnutné, keďže každý rok narastá
počet žiakov. P. starosta sa následné opýtal, či môže ukončiť tento bod programu a dal hlasovať.
Za návrh rekonštrukcie ZUŠ hlasovali všetci poslanci, okrem Ing. J. Budzaka, ktorý sa hlasovania
zdržal.
12. Rôzne
Odkúpenie vodovodu Predná hora
P. starosta uviedol, že poslanci obdŕžali list od p. farára. List bol prerokovaný na investičnej
komisii, ktorá odporučila odkúpenie schváliť. Následné p. starosta k tomuto bodu otvoril diskusiu.
Keďže nikto z prítomných nemal pripomienky, p. starosta dal hlasovať. Za odkúpenie vodovodu
hlasovali všetci poslanci.
Sprava o výsledku kontroly c. 1/2016
P. starosta uviedol, že materiály boli poslancom doručené a následné otvoril k tomuto bodu
diskusiu. Poslanci správu o výsledku kontroly c. 12018 vzali jednomyseľné na vedomie.
Priebežná Sprava o výsledku kontroly c.5/2017
P. prednosta informoval, že musíme dokúpiť skener, ktorý by umožnil zverejňovať materiál aj pre
nevidiacich. P. kontrolórka nám uložila opatrenia, ktoré máme odstrániť do 31.1.2018 a následné
máme podať správu o odstránení nedostatkov.

Návrh p. Vidu na odmenu starostovi obce Lendak
P. prednosta uviedol, že pripravil uznesenie, ktoré následné prečítal. P. starosta otvoril diskusiu
k tomuto bodu a následne dal hlasovať. Za odmenu starostovi hlasovali všetci poslanci, okrem Ing.
T. Hudáčeka a Ing. J. Budzáka, ktorí sa hlasovania zdŕžali.
Finančný príspevok farskému úradu
P. prednosta pripravil ďalšie uznesenie, na návrh p. S. Koščáka, aby sa poskytol finančný
príspevok farskému úradu na parkovacie miesta pri fare. Následne p. prednosta toto uznesenie
prečítal. P. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. Keďže nikto nemal pripomienky, dal p.
starosta hlasovať. Za návrh hlasovali všetci poslanci, okrem Mgr. J. Stupáka a Ing. Budzáka, ktorí
sa hlasovania zdŕžali.
Výberové konanie – riaditeľ SŠ Lendak
P. starosta uviedol, že bolo výberové konanie na riaditeľa SS Lendak, kde sa prihlásili dve
účastníci. Výberová komisia jednomyseľné schválila PaedDr. Máriu Budzákovú. Následne p.
starosta odovzdal budúcej p. riaditeľke Menovací dekrét a poprial jej veľa úspechov. P. riaditeľka
PaedDr. M. Budzáková poďakovala. Následné p. starosta poďakoval p. riaditeľovi za 25 rokov
riaditeľovania v Lendaku. P. riaditeľ poďakoval a zaspomínal, CO všetko sa za pomoci OcZ
vybudovalo pre školu.
13. Záver
O 17.25 hod. bol program zasadania OcZ vyčerpaný. P. starosta poďakoval prítomným a ukončil
zasadanie OcZ.
Mária Trojáková
zapisaovateľka
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Mgr. Michal Marhefka
prednosta OcÚ
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Vysvetlivky:
Poznámka:



Jednomyselne schválili – všetci prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny boli za schválenie



Podrobný priebeh zasadania a jednotlivé diskusie sú zaznamenané vo videozázname z rokovania OcZ.

