Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Prečín
zo dňa 17.12.2008




Prítomní :
Lagíň Anton



Belajová Eva



Gajdošík Vojtech



Ing.Novák Milan



Blaško Anton



Briestenský Blažej



Gabrielová Alena



Krabáč Ivan



Mahút Ladislav

Prizvaní :
Ing.Blaško František
Hostia :
Program
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
3. Rôzne
-

zmluva o nájme lesných pozemkov

-

inventarizácia mejtku obce – návrhy na vyradenie

-

Všeobecne záväzné nariadenia obce

-

Interné smernice

-

Žiadosť o príspevok

-

Oznámenie o neschválení žiadosti – rekonštrukcia VO

-

Informácia o rozostavaných stavbách

-

Informácie o odpadoch

-

Termín budúceho zasadnutia OZ

-

Informácia o stave a postupoch pri vysporiadaní majetkoprávnych vzťahov k
pozemku futbalového ihriska

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 7 poslancov . Počas rokovania sa počet poslancov zmenil od bodu rôzne 4 na 8
prítomných poslancov.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení Gabrielová Alena, Briestenský Blažej.
Zapisovateľom zápisnice je Dana Lagiňová
HLASOVANIE :
Schvaľuje :
Program obecného zastupiteľstva :
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
3. Rôzne
-

zmluva o nájme lesných pozemkov

-

inventarizácia mejtku obce – návrhy na vyradenie

-

Všeobecne záväzné nariadenia obce

-

Interné smernice

-

Žiadosť o príspevok

-

Oznámenie o neschválení žiadosti – rekonštrukcia VO

-

Informácia o rozostavaných stavbách a rozpracovanej agende

-

Informácia o odpadoch

-

Termín budúceho zasadnutia OZ

-

Informácia o stave a postupe usporiadania majetkových vzťahov k
pozemku futbalaového ihriska

4. Diskusia
5. Návrh na uznesenie
6. Záver
Overovateľov zápisnice : Gabrielová Alena, Briestenský Blažej
Zapisovateľa zápisnice : Lagiňová Dana
Prítomných : 7

Za : 7

Proti :0

Zdržal sa : 0

Bod 2 :
Kontrolu plnenia uznesenia z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva previedol starosta
obce p. Anton Lagíň , pričom bolo konštatované že uznesenia sú splnené alebo sa priebežne
plnia.
Berie na vedomie : Správu o plnení uznesení z minulého zasadnutia OZ
HLASOVANIE :
Prítomných : 7

Za: 7

Proti : 0 Zdržal sa : 0

Bod 3 :
Do bodu rôzne boli predložené a boli prerokované materiály :
Materiál č. 1
Predkladateľ :

Anton Lagíň

Názov materiálu:

Zmluva o nájme lesných pozemkov

Návrh na uznesenie:
SCHVAĽUJE : Upravený text návrhu zmluvy o nájme lesných pozemkov.
DOPORUČUJE : Vypustiť z mluve o nájme lesných pozemkov čl.VIII bod 5
Dôvodová správa :
V zmysle uznesenia z minulého zasadnutia OZ bol návrh zmluvy o nájme lesných pozemkov
zaslaný na posúdenie JUDr.Rojkovi ktorý navrhol určité zmeny, tieto boli do návrhu zmluvy
doplnené , rozposlané poslancom OZ a kontrolórovi obce na preštudovanie. Taktiež bol
upravený návrh zmluvy zaslaný na LESY SR š.p

Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 7
Za:

7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Materiál č. 2
Predkladateľ Lagiňová Dana
Názov materiálu:

Inventarizácia majetku obce

Návrh na uznesenie:
Berie na vedomie : Vykonanie fyzickej inventúry
Ukladá : Spracovať správu ústrednej inventarizačnej komisie o výskledku inventarizácie
majetku obce k 31.12.2008 . Zasadnutie ústrednej inventarizačnej komisie 12.1.2009 ktorá
pripraví materiály
Dôvodová správa :
Dielčie inventarizačné komisie vykonali fyzickú inventarizáciu majetku . Podali návrhy na
vradenie majetku ktorý je fyzicky opotrebovaný, pokazený alebo morálne zastaralý

Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 7
Za: 7
Materiál č 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Predkladateľ Anton Lagíň
Názov materiálu : Všeobecne záväzné nariadenia obce Prečín
Návrh na uznesenie :
Schvaľuje : doplnené návrhy všeobecne záväzných nariadení obce Prečín
1. VZN obce Prečín o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami
2. VZN obce Prečín o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
3. VZN obce Prečín o podmienkach prenájmu obecných budov
4. VZN obce Prečín o zásadách hospodárenia s obecným majetkom
5. VZN obce Prečín o poskytovaní opatrovateľskej služby
6. Dodatok č. 1 k VZN obce Prečín o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Prečín
7. Dodatok č. 1 k VZN obce Prečín o usmerňovaní odchodnej činnosti obce Prečín na
území obce Prečín a miestnej časti Zemianska Závada
8. Dodatok č. 1 k VZN obce Prečín o podmienkach držania psov
9. Dodatok č. 1 k VZN obce Prečín o odpadoch
10. Dodatok č. 1 k VZN obce Prečín o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a
verejných priestranstiev
Dôvodová správa :
K bodu 1 : Na základe protokolu kontroly z Okresnej prokuratúry bolo doporučené spracovať
VZN o ochrane ovzdušia pred znečistujúcimi látkami.
K bodu 2 : V súvislosti prechodom meny na euro bolo spracované VZN obce Prečín o
miestnych daniach … Miestne dane boli zvýšené o infláciu 2,8 % . Miestny poplatok za
kumunálne odpady bol vypočítaný podľa skutočných nákladov vynaložených v roku 2008.
K bodu 4 : Na základe usmernenia zo školenia účtovníkov nám bolo doporučené spracovať
uvedené VZN.
K bodom 3, 5-10 : VZN-ká boli upravené v súvislosti s prechodom na novú menu Euro.
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Predkladateľ Anton Lagíň

Zdržal sa: 0

Materiál č. 4
Názov materiálu:

Interné smernice obce

Predkladateľ Anton Lagíň
Návrh na uznesenie:
Schvaľuje : doplnené interné smernice obce Prečín
1. Interná smernica č. 3/ 2008 pre výkon finančnej kontroly
2. Interná smernica č. 4/ 2008 vedenie pokladne
3. Interná smernica č. 5/ 2008 o obehu účtovných dokladov
4. Interná smernica č. 6/ 2008 o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku

5.
6.
7.
8.

Interná smernica č. 7/ 2008 o spôsobe vedenia účtovníctva
dodatok č.1 k internej smernici č. 1/ 2008 tvorba a použitie sociálneho
dodatok č.2 k internej smernici č. 2/ 2008 stravovanie zamestnancov
zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Prečín

Dôvodová správa :
Na základe usmernenia na školení boli spracované interné smernice . Dodatky k interným
smerniciam boli vyhotovené v súvislosti s prechodom našej meny na euro .
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 8
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Materiál č. 5
Predkladateľ Anton Lagíň
Názov materiálu:

Žiadosť o príspevok

Návrh na uznesenie:
Berie na vedomie : Žiadosť o príspevok podanú združením občanov Slovenska postihnutých
epilepsiou - AURA
Doporučuje : pri došlých žiadostiach o príspevok od podobných organizácii uprednostňovať
tie v ktorých sú naši občania a príspevok poskytnúť konkrétne našim občanom a nie
organizácii
Dôvodová správa :
Na obecný úrad bola dňa 8.12.2008 doručená žiadosť o príspevok pre združenie občanov
Slovenska postihnutých epilepsiou - AURA

Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 8
Za:

8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Materiál č. 6
Predkladateľ Anton Lagíň
Názov materiálu: Oznámenie o neschválení žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku

Návrh na uznesenie:
Berie na vedomie : Oznámenie o neschválení žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na projekt : Modernizácia verejného osvetlenia obce Prečín a miestnej
časti Zemianska Závada
Doporučuje : Prehodnotiť projekt podľa podmienok výziev fondov európskej únie a
v prípade dostatočnosti projektu predložiť žiadosť o finančné prostriedky z fondov EÚ .

Dôvodová správa :
Dňa 28.11.2008 bolo na obecný úrad doručené oznámenie o neschválení žiadosti o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt : Modernizácia verejného
osvetlenia obce Prečín a miestnej časti Zemianska Závada
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 8
Za:

8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Materiál č. 7
Predkladateľ Anton Lagíň
Názov materiálu: Informácia o rozostavaných stavbách
Návrh na uznesenie:
Berie na vedomie : Informácie podané starostom obce o rozostavaných stavbách
Dôvodová správa :
Starosta obce podal informácou o rozostavyných stavbách :
. výmena okien v Základnej škole : okná sú vyrobené , uložené u dodávateľa , osadenie
v dohodnutom termíne v závislosti od počasia a dohode s riaditeľkou ZŠ podľa posunu
vyučovacieho procesu
- rekonštrukcia miestneho rozhlasu v Zem. Závade : - stavba pred dokončením
- miestna komunikácia Chmelnica ( pri Filušovcoch) – stavba dokončená, odovzdaná
- kanalizácia Záhumnie , Majer,pri ihrisku , Lúky –prebehlo kolaudačné konanie ,
doteraz bez závad a pripomienok. Potrebné doklady zabezpečené a odovzdané
- kanalizácia vetva K6 a K7 (pri škole a pri pošte) – prebieha výber dodávateľa
v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z, prostredníctvom verejného obstarávateľa p.
Kvyššaya. Výberová komisia : Ing.Novák Milan, Ing. Blaško František, Blaško Anton
- rozšírenie el. Siete Lúky : prebehli pracovné rokovania s manažmentom SSE Žilina a
spracovateľom PD pre uvedenú stavbu, ktorá s abude týkať Zahusťovania aj
trafostanice v lokalite Lúky kde bol predložený návrh riešenia a umiestnenia
rozbočovacích zariadení a navrhnutú trasu . třeba rokovať s vlastníkmi pozemkov a
odkúpiť potrebnú časť pozemku pre umiestnenie kioskovej trafostanice.
- Rozšírenie el. siete Ohrádky : SSE Žilina na základe požiadaviek občanov bývajúcich
v lokalite Ohrádky bol spracovaný technický návrh na vybudovanie Zahusťovacej

trafostanice v lokalite Ohrádky. Technický návrh bol zo strany obce pripomienkovaný.
SSE zabezpečí spracovanie PD pre stavebné povolenie rozšírenia el.siete. Návrh
vedenia bude predložený k pripomienkovaniu
- Rekonštrukcia plynárenských zariadení : pracovníci SPP Žilina boli mapovať stav
zariadenia a pripravujú technický návrh rekonštrukcoe plynárenských vedení v obci.
Bol prejednaný možný spôsob rekonštrukcie alebo premiestnenia regulačnej stanice.
Obec dáva požiadavku na jej premiestnenie.
- Delmitácia majetku na LV obce – prostredníctvom Obvodného pozemkového úradu
Trenčín boli predelimitované niektoré pozemky ktoré boli zapísané na LV štátu
( bývalé ONV, MNV)späť na LV obce Prečí jedná sa o pozemkoknižné parcely ciest
v intraviláne a extraviláne k.ú obce Prečín a miestnej časti Zem.Závada
- Oprava radiátorov v MŠ Prečín – z dôvodu prehrdzavenia a pretekania dvodh
radiátorov v MŠ boli tieto vymenené za nové.
- Oprava dažďových zvodov MŠ Prečín – zabezpečená oprava prasknutých dažďových
zvodov ktoré zapríčiňovali zatekanie do budovy
- Zdravotné stredisko - dobudovanie strechy nad traktom detského lekára, poddašie
skompeltizované, náter poddašia, objednaný materiál na uzavretie štítu, oprava
revíznej šaschty
- Základná škola Prečín – oprava poškodeného oplotenia od Kalnikovcov, oprava
bočného vonkajšieho schodiska
- Vianočný stromček – zabezpečenia vianočného osvetlenia a vianočných stromčekov
v obci Prečín a miestnej časti Zem. Závada
- Vypúštanie žúmp – s pracovníkmi PVS prebehlo pracovné jednanie o možnosti
vypúšťania vyváženého obsahu splaškových žúmp do kanalizačného systému . Musí
byť spracovaný dokument (smernica) sktorá určí spôsob vyváženai acez zmluvných
( oprávnených ) vývozcov s ktorými PVS spolupracuje (obec musí mať s mini
zmluvný vzťah) Jedná sa hlavne o riadnu kontrolu a meranie množstva vývozu a
následná úhrada za čistenie odpadových vôd.
- Prečistenie toku Bodianka, Líščí potok – na základe požiadaviek obce prebehlo
pracovné stretnutie so správcom toku Povodie Váhu , Nimnica kde bol daný prísľub
na prečistenie Bodianky v dolnej časti od mostu na štátnu cestu po vtok do
Domanižanky. Taktiež bola podaná informácia o spracovaní projektov na úpravu
malých vodných tokov z fondov EÚ do ttorého patrí aj Líščí potok.
Požiarnici : oprava striekačky PS 12 elektrický štartér, zabezpečovaný materiál a
práca , Avia – vykonaná nová technická kontrola.
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 8
Za:

8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Materiál č.8
Predkladateľ : Anton Lagíň
Názov materiálu : informácia o odstraňovaní tuhého domového odpadu a triedeného
odpadu z obce Prečín a miestnej časti Zemianska Závada
Návrh na uznesenie :
Berie na vedomie : Podané informácie odstraňovaní tuhého domového odpadu a triedeného
odpadu z obce Prečín a miestnej časti Zemianska Závada

Doporučuje : V Prípade že so 29.12.2008 nebude predložený lepší návrh na odstraňovanie
odpadu podpísať zmluvu s doterajším vývozcom.
Dôvodová správa :
Firma Chudovský vypovedala zmluvu o vývoze triedeného odpadu a predložili nový návrh
zmluvy na rok 2009.
Firma Chudovský predložila i nový návrh zmluvy na vývoz TDO
Z dôvodu že návrhy zmlúv nám boli doručené až 17.12.2008 – podklady dostali poslanci OZ
priamo na zasadnutí OZ
Bola podaná informáciia o uzatváraní smetiska vo Sverepci , kde vyvážame odpad .
Hlasovanie : Prítomných : 8
Za : 8
proti : 0

zdržal sa : 0

Materiál č.9
Predkladatel : Anton Lagíň
Názov materiálu : termín ďalšieho zasadnutia OZ
Návrh na uznesenie :
Schvaľuje : termín ďalšieho zasadnutia OZ na 29.1.2009
Hlasovanie : Prítomných : 8
Za : 8
proti : 0

zdržal sa : 0

Materiál č.10
Predkladá : Ing. Blaško František
Názov materiálu : Informácie o možnosti vysporiadania majetkoprávnych pomerov
k pozemkom ktoré sú pod futbalovým ihriskom.
Návrh na uznesenie
Beria na vedomie : Predložený návrh zmluvy na majetko právne vysporiadanie pozemku
ihriska
Súhlasí : So zriadením navrhovaného bremena s predkupným právom (pozemok ihriska)
Doporučuje : sprostredkovať stretnutie s účastníkmi zmluvy prostredníctvom advokátskej
kancelárie JUDr. Divka.
Dôvodová správa :
Ing. Blaško informoval o jednaní s JUDR. Divkom ktorý spracoval návrh zmluvy o prevode
majetku.
Hlasovanie : Prítomných : 8
Za : 8
proti : 0

zdržal sa : 0

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Prečín konaného
dňa 17.12.2008
A – BERIE NA VEDOMIE :
1. Správu o plnení uznesení z minulého zasadnutia OZ
2. Vykonanie fyzickej inventúry
3. Žiadosť o príspevok podanú združením občanov Slovenska postihnutých epilepsiou AURA
4. Oznámenie o neschválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
projekt : Modernizácia verejného osvetlenia obce Prečín a miestnej časti Zemianska Závada
5. Predložený návrh zmluvy na majetko právne vysporiadanie pozemku ihriska
6. Podané informácie odstraňovaní tuhého domového odpadu a triedeného odpadu z obce
Prečín a miestnej časti Zemianska Závada
B – SCHVAĽUJE :
1. Program obecného zastupiteľstva :
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
3. Rôzne
-

zmluva o nájme lesných pozemkov

-

inventarizácia mejtku obce – návrhy na vyradenie

-

Všeobecne záväzné nariadenia obce

-

Interné smernice

-

Žiadosť o príspevok

-

Oznámenie o neschválení žiadosti – rekonštrukcia VO

-

Informácia o rozostavaných stavbách a rozpracovanje agende

-

Informácie o odpadoch

-

Termín budúceho zasadnutia OZ

-

Informácia o stave a postupoch pri vysporiadaní majetkoprávnych vzťahov k pozemku
futbalového ihriska

4. Diskusia

5. Návrh na uznesenie
6. Záver
2. Overovateľov zápisnice : Gabrielová Alena, Briestenský Blažej
3. Zapisovateľa zápisnice : Dana Lagiňová
4. doplnené návrhy všeobecne záväzných nariadení obce Prečín
1. VZN obce Prečín o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami
2. VZN obce Prečín o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
3. VZN obce Prečín o podmienkach prenájmu obecných budov
4. VZN obce Prečín o zásadách hospodárenia s obecným majetkom
5. VZN obce Prečín o poskytovaní opatrovateľskej služby
6. Dodatok č. 1 k VZN obce Prečín o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Prečín
7. Dodatok č. 1 k VZN obce Prečín o usmerňovaní odchodnej činnosti obce Prečín na
území obce Prečín a miestnej časti Zemianska Závada
8. Dodatok č. 1 k VZN obce Prečín o podmienkach držania psov
9. Dodatok č. 1 k VZN obce Prečín o odpadoch
10. Dodatok č. 1 k VZN obce Prečín o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a
verejných priestranstiev
5. doplnené interné smernice obce Prečín
1. Interná smernica č. 3/ 2008 pre výkon finančnej kontroly
2. Interná smernica č. 4/ 2008 vedenie pokladne
3. Interná smernica č. 5/ 2008 o obehu účtovných dokladov
4. Interná smernica č. 6/ 2008 o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku
5. Interná smernica č. 7/ 2008 o spôsobe vedenia účtovníctva
6. dodatok č.1 k internej smernici č. 1/ 2008 tvorba a použitie sociálneho
7. dodatok č.2 k internej smernici č. 2/ 2008 stravovanie zamestnancov
8. zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Prečín
6. termín ďalšieho zasadnutia OZ na 29.1.2009
C - DOPORUČUJE :
1. pri došlých žiadostiach o príspevok od podobných organizácii uprednostňovať tie
v ktorých sú naši občania a príspevok poskytnúť konkrétne našim občanom a nie
organizácii
2. Prehodnotiť projekt podľa podmienok výziev fondov európskej únie a v prípade
dostatočnosti projektu predložiť žiadosť o finančné prostriedky z fondov EÚ .
3. sprostredkovať stretnutie s účastníkmi zmluvy na mejetkoprávne vysporiadanie ihriska
prostredníctvom advokátskej kancelárie JUDr. Divka.
4. V Prípade že so 29.12.2008 nebude predložený lepší návrh na odstraňovanie odpadu
podpísať zmluvu s doterajším vývozcom.
5. Vypustiť v zmluve o nájme lesných pozemkov článok VIII bod 5.
6.
D – SÚHLASÍ:
1. So zriadením navrhovaného bremena s predkupným právom (pozemok ihriska)

BOD 6 :
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť na
zasadnutí a ukončil zasadnutie OZ.

Overovatelia :
Gabrielová Alena

…………………………..

Briestenský Blažej

…………………………..

Anton Lagíň
Starosta obce

