Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Prečín
zo dňa 31.7.2008










Prítomní :
Lagíň Anton
Belajová Eva
Gajdošík Vojtech
Ing.Novák Milan
Blaško Anton
Briestenský Blažej
Mahút Ladislav

Prizvaní :
Ing. Blaško František
Hostia :
Program zasadnutia :
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia a kontrola predpokladaných prác za
2.štvrťrok 2008
3. Rôzne
- účtovná závierka za 1. polrok 2008
- informácie o čerpaní finančných prostriedkov – odpredaj vodárenských akcií
- interné smernice – tvorba a čerpanie SF, stravovanie zamestnancov
- doporučenia komisie pre ekonomiku a právu majetku
- informácia o rozpracovaných projektoch a stavbách
4. Diskusia
5. Návrh na uznesenie
6. Záver
ROKOVANIE :
BOD 1 :
Starosta obce p. Anton Lagíň privítal prítomných a otvoril zasadnutie Obecného
zastupiteľstva. Konštatoval že zasadnutia sa zúčastnila nadpolovičná väčšina poslancov
a vyhlásil zasadnutie Obecného zastupiteľstva za uznášaniaschopné. Na začiatku zasadnutia
bolo 5 poslancov . Počas rokovania sa počet poslancov zmenil od bodu 2 na 6 prítomných
poslancov.

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení Ladislav Mahút, Eva Belajová
Zapisovateľom zápisnice je Lagiňová Dana .
Návrh na uznesenie :
Schvaľuje : Overovateľov zápisnice OZ a zapisovateľku.
Hlasovanie : Prítomných 5 poslancov
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Schvaľuje : Program zasadnutia nasledovne :
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia amkntrola predpokladaných prác za
2.štvrťrok 2008
3. Rôzne
- účtovná závierka za 1. polrok 2008
- informácie o čerpaní finančných prostriedkov – odpredaj vodárenských akcií
- interné smernice – tvorba a čerpanie SF, stravovanie zamestnancov
- doporučenia komisie pre ekonomiku a právu majetku
- informácia o rozpracovaných projektoch a stavbách
4. Diskusia
5. Návrh na uznesenie
6. Záver
Hlasovanie : Prítomných 5 poslancov
Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Bod 2 :
Kontrolu plnenia uznesenia z minulého zasadnutia OZ previedol starosta obce p. Anton Lagíň,
pričom konštatoval že uznesenia sú splnené a rozpracované body sa plnia priebežne.
Taktiež prebehla kontrola prác za 2. štvrťrok 2008 :
-

zabezpečiť zahájenie opravy chodníka - splnené
viesť a zabezpečovať práce potrebné při priebehu ROEP – plní s apriebežne
majetkoprávne vysporiadať MK při pošte – rozpracované , spracovaný GP, jednania
s obyvateľmi a s SPF
zabezpečiť PD a stavebné povolenie pre kanalizáciu K6 a K7- rozpracované , zahájené
vodovod Ohrádky a Niva predĺženie – rozpracované , rokovanie z PVS a.s
riešenie plynofikácie Lúky – rozpracované – rokovania s SPP Žilina
Zem. Závada – oprava zvonice – rozpracované zodpovedný poslanci za Zem. Závadu
MŠ výzvy v prípade súhlasu z ministerstva pracovať na získaní stavebnej PD –
rozpracované, informácie podával Ing.Sekeráš- Združenie REGIÓN)

Návrh na uznesenie :

Berie na vedomie : informácie podané starostom obce o plnení úloh za 2.štvrťrok 2008
Schvaľuje : odmenu starostovi obce za 2. štvrťrok 2008 vo výške 30%
Hlasovanie : Prítomných 6 poslancov
Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

BOD 3 :
Do bodu 3 boli predložené a prerokované nasledovné materiály :
1. Učtovná uzávierka za 1.polrok 2008
Návrh na uznesenie :
Berie na vedomie účtovnú uzávierku za 1.polrok 2008
Schvaľuje : Zmenu rozpočtu v oddieli TJ - 08 1 0 717 002 z výstavba SAUNY na technické
zhodnoteie šatní TJ –modernizácia, rekonštrukcia.
Dôvodová správa :
Bola spracovaná účtovná uzávierka za 1.polrok 2008, táto bola rozposlaná poslancom OZ
a kontrolórovi obce na preštudovanie.
Hlasovanie :
Prítomných 6

Za : 6

Proti: 0

Zdržal sa : 0

2. Informácia pre poslancov o čerpaní finančných prostriedkov ktoré boli získané odpredajom
akcií vodárenských spoločností .
Vyúčtovanie finančných prostriedkov – odpredaj vodárenských akcií

Príjem :

Čerpanie :

Liptovská vod.spol.
Turčianska vod.spol.
Severoslovenská vod.spol
Spolu:

148 000,228 123,220 214,596 337,- Sk

25000,230000 ,42840,10710,250000,54000,-

polohopis, výškopis Lúky
spoluúčasť budovanie kanal. Záhumnie
PD Lúky časť 1
PD Lúky časť 2
spoluúčasť budovanie kanal Lúky
polohopis, výškopis, pri škole (časť uhradené z fin.pr.akcii
vod.spol - 37787)

Návrh na uznesenie :
Berie na vedomie podanú informáciu o čerpaní fin.prostriedkov ktoré boli získané
odpredajom vodárenských akcií .
Dôvodová správa :
Čerpanie finančných prostriedkov ktoré boli získané predajom akcii vodárenských spoločností
majú byť na základe rozhodnutia OZ oznamované poslancom OZ pre informáciu. Zostatok
fin.prostriedkov bol pri štvrťročných uzávierkách oboznamovaný. Nakoľko fin.prostriedky už
boli vyčerpané , bolo spracované vyúčtovanie.
Hlasovanie :
Prítomných : 6

Za : 6

Proti: 0

Zdržal sa : 0

3. Interné smernice Obce Prečín
Návrh na uznesenie :
Schvaľuje :
1. internú smernicu č.1 – tvorba a použitie sociálneho fondu
2. internú smernicu č.2 – stravovanie zamestnancov

Dôvodová správa :
1. V zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe
kolektívnej zmluvy musí obec tvoriť sociálny fond , ktorý obec i tvorí, ale tvorba
a čerpanie musí byť upravené internou smernicou . Táto smernica bola spracovaná
a predložená poslancom na schválenie a pripomienkovanie.
2. Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom stravovanie . Obec Prečín pre
zamestnancov tieto služby i poskytuje ale taktiež
podmienky neboli určené
smernicou.
Obec poskytovala strav.lískty počas prázdnin zamestnacom len v hodnote 50,- Sk ale po
ústnom upozornení auditorkou musí obec poskytovať lístky v hodnote 75 % stravného
poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5-12 hod. Výška tohto stravného je 98,- Sk ,
75% predstavuje 73,50 Sk , nakoľko v ponuke sú lístky v hodnote 75 Sk a viac preto sa
suma zaokrúhlila na hodnotu 75,- Sk

Hlasovanie :
Prítomných : 6

Za : 6

Proti: 0

Zdržal sa : 0

4. Doporučenia komisie pre ekonomiku a správu majetku .

Návrh na uznesenie :
Berie na vedomie : Závery komisie pre ekonomiku a správu majetku.
Ukladá :
1. osloviť Lesy SR o spracovanie návrhu nájomnej zmluvy na pozemky par.č. 539
a 634/2 . Osloviť lesného hospodára p. Kučmina o posudok lesných porastov .
2. písomne osloviť známych vlastníkov so žiadosťou o odpredaj pozemku pre obec.
Schvaľuje : do kablovej televízie zakúpiť športový kanál STV 3 s tým že bude prispôsobený
–zrekonštruovaný blok v TKR. (nezakupovať nový) firmou KATES.
Dôvodová správa :
Dňa 21.7.2008 zasadala komisia pre ekonomiku a správu majetku . (vid zápis)
Hlasovanie :
Prítomných : 6

Za : 6

Proti: 0

Zdržal sa : 0

5. Informácia o rozpracovaných stavbách a projektocg :
Návrh na uznesenie :
Berie na vedomie : Informácie podané starostom obce o rozpracovaných projektoch obce
Kanalizácia Záhumnie – stavba je budovaná firmou TRISTAV Plus s.r.o v zmysle
harmonogramu prác
Chodník cintorín – budovaný brigádnicky, vykopané, osadené obrubníky, pripravené
podložie, pokládka zámkovej dlažby , položené el.vedenie na osvetlenie. Na chodníku sú
nápomocný aj aktivačný pracovníci.
Chodník stred obce – práce na stavbe boli prerušené pre SPP ktorý mali robiť rekonštrukciu
plynového potrubia ale nakoniec sa rekonštrukcia pri chodníku bude robiť v iný termín.
Chodník bol zrekonštruovaný v dohodnutom termíne. Prebehlo preberacie konanie.
Rekonštrukcia havarijného stavu plyn.potrubia : SPP urobil rekonštrukciu hav.stavu
plynového potrubia – cesta na Lúky. Pripravuje rekonštrukciu potrubia stred obce od OÚ po
Bodiansku cestu. Podľa stanovísk SPP má byť zrekonštruované všetko ocelové potrubie do
roku 2011 z tohto dôvodu bude prichádzať k rozkopávkam komunikácií.
Hlasovanie :

Prítomných : 6

Za : 6

Proti: 0

Zdržal sa : 0

6. dodávateľ stavby „modernizácia verejného osvetlenia v obci Prečín a miestna časť
Zem. Závada
Návrh na uznesenie :
Schvaľuje : AB Elektro Anton Blaško ako dodávateľa stavby „Modernizácia verejného
osvetlenia obec Prečín a miestna časť Zemianska Závada
Doporučuje : Uzatvoriť s firmou AB Elektro Anton Blaško zmluvu o dielo na stavbu
„Modernizácia verejného osvetlenia obec Prečín a miestna časť Zemianska Závada“
Hlasovanie :
Prítomných : 5

Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa : 0

Dôvodová správa
Boli predložené 3 cenové ponuky na „Modernizáciu verejného osvetlenia
a miestna časť Zemianska Závada.

obec Prečín

Dodávateľ
Ponúknutá cena
Vyhodnotenie
A
MIDI Elektro, M.Diasnik
1 721 999,- Sk
3
B
AB ELEKTRO, Anton Blaško
1 397 017,14 Sk
1
C
ELEKTROMONTÁŽE Pavol Ďurkech 1 565 453,56 Sk
2
Z uvedeného vyplýva že najnižšia cenová ponuka bola od AB ELEKTRO Anton Blaško.
7. termín budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Návrh na uznesenie :
Schvaľuje : termín budúceho zasadnutia na 28.8.2008
Hlasovanie :
Prítomných : 5

Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa : 0

Žiadosť kresťanskej mládeže Prečín o príspevok na duchovné cvičenie
Návrh na uznesenie :
Schvaľuje : Finančný príspevok vo výške 2000,- Sk pre deti na duchovné cvičenie ktoré
sa bude konať prvý augustový týždeň v Podmaníne.
Hlasovanie :
Prítomných : 5
Dôvodová správa

Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa : 0

Na obecný úrad bola doručená žiadosť o finančný príspevok pre deti na duchovné
cvičenie ktoré sa bude konať prvý augustový týždeň v Podmaníne. Deti pripravili aj
hodnotný kultúrny program počas Annovských hodov v kostole .
BOD 4 :
1. Spomalovací retardér na ulicu pri ihrisku
Návrh na uznesenie :
Schvaľuje : zakúpenie spomalovacieho retardéra v zmysle cenovej ponuky SATES na
29038,40 Sk
Hlasovanie :
Prítomných : 6

Za : 6

Proti: 0

Zdržal sa : 0

Dôvodová správa
Na minulom zasadnutí OZ bola predložená cenová ponuka na 20 tis . Okresný inšpektorát dal
vyjadrenie na osadenie sponmaľovacieho retardéra s tým že musia byť osadené ešte aj
dopravné značky čím sa cena navýšila . Poslancom bola predložená nová cenová ponuka
ktorá je vo výške 29 038,40 Sk.
2. Miestna kumunikácia pri Filušovcoch
Návrh na uznesenie :
Schvaľuje : Vypracovanie geomatrického plánu pre majtkoprávne usporiadanie MK pri
Filušovcoch.
Hlasovanie :
Prítomných : 6

Za : 6

Proti: 0

Zdržal sa : 0

3. SSE – záväzné stanovisko k výmene el.vedenia cez stromy pri cintoríne a DS Prečín
Návrh na uznesenie :
Ukladá : Získať písomné stanovisko od SSE kvýmene el.vedenia pri cintoríne.
Termín : do budúceho OZ
Zodpovedný : OÚ
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 31.7.2008
A - Berie na vedomie :
1. informácie podané starostom obce o plnení úloh za 2.štvrťrok 2008
2.účtovnú uzávierku za 1.polrok 2008
3. podanú informáciu o čerpaní fin.prostriedkov ktoré boli získané odpredajom
vodárenských akcií .
4. Závery komisie pre ekonomiku a správu majetku.
5. Informácie podané starostom obce o rozpracovaných projektoch obce
Kanalizácia Záhumnie – stavba je budovaná firmou TRISTAV Plus s.r.o v zmysle
harmonogramu prác

Chodník cintorín – budovaný brigádnicky, vykopané, osadené obrubníky, pripravené
podložie, pokládka zámkovej dlažby , položené el.vedenie na osvetlenie. Na chodníku sú
nápomocný aj aktivačný pracovníci.
Chodník stred obce – práce na stavbe bnoli prerušené pre SPP ktorý mali robiť rekonštrukciu
plynového potrubia ale nakoniec sa rekonštrukcia pri chodníku bude robiť v iný termín.
Chodník bol zrekonštruovaný v dohodnutom termíne. Prebehlo preberacie konanie.
 Rekonštrukcia havarijného stavu plyn.potrubia : SPP urobil rekonštrukciu hav.stavu
plynového potrubia – cesta na Lúky. Pripravuje rekonštrukciu potrubia stred obce od OÚ po
Bodiansku cestu. Podľa stanovísk SPP má byť zrekonštruované všetko ocelové potrubie do
roku 2011 z tohto dôvodu bude prichádzať k rozkopávkam komunikácií.
B – Schvaľuje :
1. Overovateľov zápisnice OZ a zapisovateľku.
2. Program zasadnutia nasledovne :
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia amkntrola predpokladaných prác za
2.štvrťrok 2008
3. Rôzne
- účtovná závierka za 1. polrok 2008
- informácie o čerpaní finančných prostriedkov – odpredaj vodárenských akcií
- interné smernice – tvorba a čerpanie SF, stravovanie zamestnancov
- doporučenia komisie pre ekonomiku a právu majetku
- informácia o rozpracovaných projektoch a stavbách
4. Diskusia
5. Návrh na uznesenie
6. Záver
3. odmenu starostovi obce za 2. štvrťrok 2008 vo výške 30%
4.Zmenu rozpočtu v oddieli TJ - 08 1 0 717 002 z výstavba SAUNY na technické zhodnoteie
šatní TJ –modernizácia, rekonštrukcia.
5.internú smernicu č.1 – tvorba a použitie sociálneho fondu
6.internú smernicu č.2 – stravovanie zamestnancov
7.do kablovej televízie zakúpiť športový kanál STV 3 s tým že bude prispôsobený –
zrekonštruovaný blok v TKR. (nezakupovať nový) firmou KATES.
8.AB Elektro Anton Blaško ako dodávateľa stavby „Modernizácia verejného osvetlenia obec
Prečín a miestna časť Zemianska Závada
9.termín budúceho zasadnutia na 28.8.2008
10. Finančný príspevok vo výške 2000,- Sk pre deti na duchovné cvičenie ktoré sa bude konať
prvý augustový týždeň v Podmaníne.
11. zakúpenie spomalovacieho retardéra v zmysle cenovej ponuky SATES na 29038,40 Sk
12.Vypracovanie geomatrického plánu pre majtkoprávne usporiadanie MK pri Filušovcoch.

C- Ukladá :
1. osloviť Lesy SR o spracovanie návrhu nájomnej zmluvy na pozemky par.č. 539 a 634/2
. Osloviť lesného hospodára p. Kučmina o posudok lesných porastov .

2.písomne osloviť známych vlastníkov so žiadosťou o odpredaj pozemku pri Zdravotnom
stredisku pre obec.
3. Získať písomné stanovisko od SSE kvýmene el.vedenia pri cintoríne.
Termín : do budúceho OZ
Zodpovedný : OÚ
D – Doporučuje :
1. Uzatvoriť s firmou AB Elektro Anton Blaško zmluvu o dielo na stavbu „Modernizácia
verejného osvetlenia obec Prečín a miestna časť Zemianska Závada“

Bod 6 – Záver :
Po prerokovaní všetkých bodov zasadnutia OZ starosta obce poďakoval poslancom OZ za
účasť a ukončil zasadnutie OZ.
OVEROVATELIA :
Belajová Eva

…………………………….

Mahút Ladislav

……………………………….

