ZÁPISNICA
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.11.2020
v Kultúrnom dome v Gbeľanoch.

Prítomní : viď priložená prezenčná listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
VZN obce Gbeľany č. 11/2020 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu
obce
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020 - ZŠ Gbeľany
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020 - MŠ Gbeľany
Zámer - prenájom majetku obce - vyhodnotenie ponúk
Iniciatíva pre Prírodný park Krivánska Malá Fatra
Rozšírenie priestorových kapacít Materskej školy
Schválenie finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2021: Športový klub Gbeľany,
FA UNITED N-KL-G
Rôzne
Uznesenie
Záver

1. Zahájenie
Zasadnutie OZ viedol starosta obce Ing. Jozef Martinček, ktorý privítal všetkých prítomných.
Podľa prezenčnej listiny boli prítomní 6 poslanci a hlavný kontrolór obce Ing. Božena
Vaculová. Poslanec Bc. Michal Mravec svoju neúčasť vopred ospravedlnil. Starosta obce
predniesol program zasadnutia OZ.

Hlasovanie: Za - 6 Proti - 0

Zdržal sa - 0

Poslanec p. Samec navrhol zmenu v programe zasadnutia Obecného zastupiteľstva - bod. 11
prerokovať pred bodom 5.
Program bol navrhnutý v nasledovnom poradí:
1.
Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2021: Športový klub Gbeľany,
FA UNITED N-KL-G
6. VZN obce Gbeľany č. 11/2020 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu
obce
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020 - ZŠ Gbeľany
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020 - MŠ Gbeľany
Zámer - prenájom majetku obce - vyhodnotenie ponúk
Iniciatíva pre Prírodný park Krivánska Malá Fatra
Rozšírenie priestorových kapacít Materskej školy
Rôzne
Uznesenie
Záver

Hlasovanie: Za - 6 Proti - 0

Zdržal sa - 0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená Ing. Miroslava Janíčková, za overovateľov zápisnice
p. Martin Vojtek a p. Ľubomír Samec.

3, Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia:
• Káčer Marián -predseda
• Ing. Mrázik Marek - člen

Hlasovanie: Za - 6 Proti - 0 Zdržal sa - 0
4. Kontrola plnenia uznesení
Z minulého zasadnutia OZ vyplynuli 4 nové úlohy a úloha č. 7/2019, 1/2020, 4/2020, 6/2020 a
9/2020 ostali v platnosti:

Úloha č.7/2019 (zasadnutie OZ zo dňa 6.8.2019):
Stavebná komisia zvolá pracovné stretnutie so stavebným projektantom a so starostom
obce na riešenie odvodu alebo odklonu dažďovej vody od p. Ing. Kollárika.
Starosta obce informoval OZ o vypracovanej cenovej ponuke na vsakovací objekt pre
odvodnenie časti komunikácie, vyjadril názor, že cenová ponuka je vysoká. Uviedol tiež, že je
potrebná komunikácia so stavebným úradom a navrhol zvolať stretnutie s troma najbližšími
účastníkmi (susedmi p. Ing. Kolárika) na výber najvhodnejšej možnosti vyriešenia odvodu
dažďovej vody. Úloha bola tiež bližšie prerokovaná v bode 12. Rôzne. Úloha pokračuje.
Úloha č. 1/2020 (zasadnutie OZ zo dňa 27.2.2020):
Stavebná komisia v spolupráci s osobou zodpovednou za verejné osvetlenie v obci prešetrí
žiadosť o odstránenie a vybudovanie náhradného verejného osvetlenia na súkromnom pozemku
p. JUDr. Richarda Korčeka.
Starosta obce informoval OZ, že náhradné verejné osvetlenie je umiestnené mimo súkromného
pozemku žiadateľa a je funkčné. Úloha splnená.
Úloha č. 4/2020 (zasadnutie OZ zo dňa 27.2.2020):
Stavebná komisia zameria pozemok pri rodinnom dome p. Káčera Milana pre výber vhodných
hracích komponentov detského ihriska.
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Starosta obce informoval OZ o vypracovanej projektovej dokumentácií na výstavbu detského
ihriska, v súčasnosti sa vybavuje stavebné povolenie. Úloha splnená.
Úloha c. 6/2020;
Zabezpečiť realizáciu osvetlenia existujúceho prechodu pre chodcov starostom obce.
Starosta obce informoval OZ o zmenách v projektovej dokumentácii. Po jej schválení
Dopravným inšpektorátom bude zabezpečená realizácia. Úloha je v riešení.
Úloha č. 9/2020;
Komisia na ochranu verejného záujmu a prešetrovanie sťažností prešetrí žiadosť p. Eleny
Šimúnovej o vyriešenie susedského sporu - preverí stav oplotenia za účasti oboch účastníkov
sporu, nakoľko oprava bola zrealizovaná iba čiastočne.
Poslankyňa p. Vašková informovala OZ, že členovia komisie vykonali obhliadku stavu
oplotenia dňa 12.11.2020. Plot je opravený. Na základe požiadavky p. Šimúnovej budú ešte
p. Martinčekom opravené koncové časti oplotenia. Medzi oboma účastníkmi sporu došlo
k zmieru. Úloha splnená.

Úloha č» 11/2020;
Komisia na ochranu verejného záujmu a prešetrovanie sťažností prešetrí sťažnosť
p. Golisovej Aleny vo veci bránenia vstupu na jej pozemok z dôvodu umiestnenia včelína na
záhrade suseda p. Janíčka a opakovanej žiadosti o opravu plotu, ktorý zasahuje na pozemok
sťažovateľky.
Členovia komisie prešetrili sťažnosť dňa 3.9.2020. p. Golis, ktorý bol splnomocnený na
zastupovanie p. Golisovej, uviedol, že ich pozemok nie je zameraný a v najbližšej dobe
zabezpečí vytýčenie pozemku geodetom. Účastníci sporu sa vzájomne dohodli na oprave
oplotenia (po zameraní pozemku) a odklonu priameho letu včiel na pozemok sťažovateľa
umiestnením geotextilnej fólie pred včelín. Došlo k zmieru. Úloha splnená.
Úloha č. 12/2020;
Starosta obce zabezpečí realizáciu odstránenia obecného stĺpa umiestnený na súkromnom
pozemku parcela č. 280/5 k. ú. Gbeľany.
Starosta obce informoval OZ, že predmetný stĺp bol odstránený. Úloha splnená.

Úloha č. 13/2020;
Starosta obce zabezpečí v spolupráci s osobou zodpovednou za verejné osvetlenie v obci
vybudovanie verejného osvetlenia na ulici Senderov.
Starosta obce informoval OZ o procese realizácie verejného osvetlenia na predmetnej ulici.
V súčasnosti prebiehajú rozkopové práce, následne bude v spolupráci s osobou zodpovednou
za verejné osvetlenie v obci dobudované verejné osvetlenie. Úloha splnená.
Úloha č. 14/2020;
Stavebná komisia prešetrí sťažnosť p. Toroňu voči susedovi p. Valentovi, vo veci narušenia
oplotenia návozom hliny a preverenia odvádzania dažďovej vody zo zvodov domu p. Valentu.
Členovia komisie prešetrili sťažnosť dňa 24.9.2020. p. Valent uviedol, že má odvodenie
vybudované v súlade so stavebným povolením, s čím sťažovateľ nesúhlasil. Medzi účastníkmi
sporu k zmieru nedošlo. Úloha splnená.
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5. Schválenie finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2021: Športový klub Gbeľany,
FA UNITED N-KL-G
Poslanec p. Samec informoval OZ o pracovnom stretnutí členov komisie kultúry, školstva,
mládeže a športu, starostu obce a zástupcov futbalovej akadémie a futbalového klubu. Na
pracovnom stretnutí zástupcovia bližšie vysvetlili dôvody a účel žiadostí o finančné dotácie na
rok 2021.
Žiadosti o finančné dotácie pre Športový klub Gbeľany a FA UNITED N-KL-G boli obci
doručené v zmysle platného VZN č. 11/2019 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu
obce.
Poslanec p. Samec, požiadal o uvedenie požiadaviek k bodu 5. v plnom znení do zápisnice zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne:
Dotácie boli prejednané. Predložené položky sme rozdelili na tri časti jednotlivo a to:
• Dotácia pre FA United

•

Futbalový klub

•

Ostatné športové organizácie, ktoré zastrešoval Športový klub

1.

Futbalová akadémia United žiada dotáciu vo výške 12 000 EUR

2.

Futbalový klub (Gbeľany) žiada dotáciu vo výške 19 900 EUR

3.

Ostatné športové krúžky - organizácie, ktoré zastrešoval Športový klub (vyčlenenie finančnej

rezervy podľa jednotlivých žiadostí)
Predpoklad podľa predchádzajúceho rokuje:

Futsal

-600EUR

Volejbal

- 500 EUR (zrušil súťaž, žiadajú menej)

Nohejbal

- 500 EUR

Turistický

-600 EUR

Šachový

- 800 EUR

Stolný tenis

-300 EUR

Holubiari

-400 EUR

Ostatné športové krúžky - 1 500 EUR (finančné prostriedky na žiadosti o finančnú podporu,
ktoré sa vyskytnú v priebehu roka)

Vyčlenená finančná rezerva v celkovej sume 5 200 EUR bude výlučne čerpaná na uvedený účel,

pričom nevyčerpané finančné prostriedky budú ku koncu kalendárneho roka vrátené do
rozpočtu obce.
Samostatná časť: Ostatné požiadavky p. Galadíka, p. Martinčeka
Požiadavkami na nákup kontajnerov, montáž osvetlenia, zavedenia vody ako aj vybavenie

zamestnanca obce vo funkcií Správca športovísk obce bude riešiť finančná komisia v návrhu
rozpočtu na rok 2021 a preto nebude na tomto zastupiteľstve predmetom jednania ani
hlasovania!!!

Požiadavka zo strany poslancov OZ na budúce predkladané žiadosti o finančnú podporu
športu:

Žiadosť o podporu vrátane prezentácie bola jasná a zrozumiteľná zo strany Fa United - bez

pripomienok.
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Pri žiadosti zo strany ŠK Gbeľany žiadame pri budúcom predkladaní o presné rozpracovanie

jednotlivých bodov finančnej podpory.
Kontrola čerpania finančnej podpory bude vykonávaná každý štvrťrok. Kontrolou bude

poverený kontrolór obce od pridelenia finančných prostriedkov žiadateľom.

Starosta obce bližšie vysvetlil spôsob poskytovania dotácií z rozpočtu obce. Dotácia sa
poskytuje v zmysle platného VZN č. 11/2019 právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi - osobám, ktoré majú vlastné IČO. Športový klub Gbeľany je občianske
združenie s prideleným IČO a združuje jednotlivé oddiely ( futbalový, futsalový, volejbalový,
nohejbalový, turistický, šachový, stolnotenisový a holubiarsky). Nakoľko jednotlivé oddiely
nie sú samostatné organizácie, nie je možné schvaľovať dotácie v zmysle požiadavky p.
poslanca Samca. Starosta obce podotkol, že v prípade záujmu sa môže príslušný oddiel
odčleniť, zaregistrovať na príslušných úradoch a vykonávať činnosť samostatne.

OZ schválilo Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 pre Športový klub Gbeľany vo
výške 25 100,- EUR.

Hlasovanie: Za - 4 Proti - 1

Zdržal sa - 1

OZ schválilo Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 pre FA UNITED N-KL-G vo
výške 12 000,- EUR.

Hlasovanie: Za - 6 Proti - 0

Zdržal sa - 0

Požiadavka p. poslanca Samca týkajúca sa kontroly čerpania poskytnutej dotácie z rozpočtu
obce bola prediskutovaná a po jej prehodnotení sa bude vykonávať polročne zodpovednými
zamestnancami obce.

6. VZN obce Gbeľany č. 11/2020 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
OZ bol predložený návrh VZN č. 11/2020, ktorý upravuje pravidlá postupu pri poskytovaní
dotácie právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi z rozpočtu obce so sídlom alebo
trvalým pobytom na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce.
V návrhu boli doplnené podmienky preukázania účelu použitia finančnej dotácie v danom roku.
OZ uvedený návrh VZN č. 11/2019 schválilo.

Hlasovanie: Za - 6 Proti - 0

Zdržal sa - 0

Po hlasovaní sa poslanec p. Samec ospravedlnil z účasti na zasadnutí obecného zastupiteľstva
zo zdravotných dôvodov.

7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020 - ZS Gbeľany
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020 - ZŠ Gbeľany, ktorá
obsahovala aj správu o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie, bola
poslancom zaslaná na preštudovanie. OZ predmetnú správu vzalo na vedomie.
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8. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020 - M§ Gbeľany
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020 - MŠ Gbeľany, bola
poslancom zaslaná na preštudovanie. OZ predmetnú správu vzalo na vedomie.
9. Zámer - prenájom majetku obce - vyhodnotenie ponúk
Starosta obce informoval OZ o Zámere - prenájom majetku obce — priamym prenájmom, ktorý
bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. Všeobecná hodnota nájmu
a užívanie 3 nebytových priestorov v kultúrnom dome Gbeľany bola určená na základe
vypracovaného znaleckého posudku č. 287/2020. Obec prijala 3 cenové ponuky, ktoré
obsahovali všetky náležitosti a boli predložené do stanovenej lehoty v zmysle Zámeru od
žiadateľov:
© M.L.J., s.r.o., Priedovsie 117/16, Gbeľany,

•

Sama Tech, s.r.o., Kalinčiaková 232/4, Gbeľany,

•

Patrik Chabada, ul. J. Pavla II. 101/17, Gbeľany.

OZ schválilo prenájom majetku obce - nebytový priestor - kancelárska miestnosť č. 7
nachádzajúca sa v podkroví budovy kultúrneho domu Gbeľany - výška nájmu 25,- EUR /
mesiac (bez energií) pre žiadateľa: M. L.J, s.r.o., Priedovsie 117/16, Gbeľany.

Hlasovanie: Za - 5 Proti - 0

Zdržal sa - 0

OZ schválilo prenájom majetku obce - nebytový priestor - kancelárska miestnosť č. 6
nachádzajúca sa v podkroví budovy kultúrneho domu Gbeľany - výška nájmu 43,- EUR /
mesiac (bez energií) pre žiadateľa: Sama Tech, s.r.o., Kalinčiaková 232/4, Gbeľany.

Hlasovanie: Za - 5 Proti - 0

Zdržal sa - 0

OZ schválilo prenájom majetku obce - nebytový priestor - podnikateľská miestnosť č. 18
nachádzajúca sa na 1. poschodí budovy kultúrneho domu Gbeľany - výška nájmu 130,- EUR /
mesiac (bez energií) pre žiadateľa: Patrik Chabada, ul. J. Pavla II. 101/17, Gbeľany.

Hlasovanie: Za - 5 Proti - 0

Zdržal sa - 0

Pred uzatvorením nájomnej zmluvy p. Chabadom bude zabezpečené pracovné stretnutie
poslancov OZ so žiadateľom vo veci bližšej špecifikácie podmienok nájomnej zmluvy
a informovania o osobitostiach spojené s prevádzkou podnikateľskej činnosti.

10. Iniciatíva pre Prírodný park Krivánska Malá Fatra
Starosta obce informoval OZ o Iniciatíve združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina pre
Prírodný park Krivánska Malá Fatra. Bližšie vysvetlil dôvody iniciatívy o zmenu národného
parku na prírodný park. Deklarácia iniciatívy pre Prírodný park Krivánska Malá Fatra
s prílohami bola tiež zaslaná poslancom na preštudovanie.
OZ schválilo uznesenie:
Obec Gbeľany podporuje a pripája sa k Iniciatíve pre Prírodný park Krivánska Malá Fatra,
podporuje napĺňanie deklarácie iniciatívy s mandátom pre štatutára obce prijímať stanoviská
v rámci iniciatívy.

Hlasovanie: Za - 3 Proti - 0

Zdržal sa - 2
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11. Rozšírenie priestorových kapacít Materskej školy
Starosta obce opätovne informoval OZ o potrebe rozšíriť priestorové možnosti materskej školy,
nakoľko súčasná kapacita nepokrýva potrebu voľných miest pre podané žiadosti o prijatie detí
s trvalým pobytom v obci a proces samotnej realizácie a schválenia nových priestorov
kompetentnými orgánmi je časovo náročný.
Priestory kultúrneho domu nie je možné využiť na vytvorenie ďalšej triedy, nakoľko podľa
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva nespĺňajú zákonné normy a požiadavky.
Starosta obce opäť predložil projektový návrh prestavby priestorov prízemia budovy Školskej
jedálne a školského klubu ŽŠ Gbeľany, ktorý bol prvotne prezentovaný na zasadnutí OZ dňa
19.10.2020. Prestavba by vyžadovala minimálne stavebné úpravy.
Poslanec p. Ďugel navrhol do budúcnosti vybudovať novú budovu s triedami v areáli ZŠ
Gbeľany, ktorú by mohla v prípade potreby využívať aj základná škola.
OZ súhlasí s rozšírením priestorových kapacít Materskej školy Gbeľany prestavbou priestorov
prízemia budovy Školskej jedálne a školského klubu ŽŠ Gbeľany.

Hlasovanie: Za - 5 Proti - 0 Zdržal sa - 0
12. Rôzne

Hl. kontrolór obce Ing. Vaculová informovala OZ o rozpočtovom opatrení č. 3/2020 zaradenie prostriedkov štátneho rozpočtu, dary a presun prostriedkov v rámci
ekonomických kategórií k 30.9.2020. RO č.3/2020 tvorí prílohu k záznamu. OZ zobralo
na vedomie rozpočtové opatrenie č. 3/2020.
•

Starosta obce predložil OZ žiadosť Okresného súdu Žilina o zabezpečenie volieb
prísediacich Okresného súdu Žilina v zmysle zákona č. 385/2020 Z. z. o sudcoch
a prísediacich v platnom znení na obdobie rokov od 01.01.2021 do 31.12.2024.
OZ zobralo na vedomie žiadosť Okresného súdu Žilina.

•

Starosta obce predložil OZ sťažnosť p. Františka Franeka vo veci slovného napádania
voči jeho osobe a v nedávnej minulosti aj fyzickým násilím zo strany p. Jána
Košturiaka.
Sťažnosť bola dňa 24.8.2020 zaslaná na prešetrenie komisii na ochranu verejného
záujmu a prešetrovanie sťažností. Poslanec p. Káčer informoval OZ, že obom
účastníkom sporu bol opakovane navrhnutý termín stretnutia, avšak bez úspechu.
Z uvedenej žiadosti vyplynula úloha:
Úloha č. 15/2020:

Komisia na ochranu verejného záujmu a prešetrovanie sťažností prešetrí sťažnosť
p. Františka Franeka vo veci slovného napádania voči jeho osobe a v nedávnej
minulosti aj fyzickým násilím zo strany p. Jána Košturiaka.

Zodp.: v texte

Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ
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•

Starosta obce predložil OZ žiadosť o jednorazovú sociálnu výpomoc p. Eleny
Šimúnovej.
Poslanec Ing. Mrázik predložil OZ návrh finančnej komisie asociálnych vecí na
schválenie jednorazovej sociálnej výpomoci pre p. Elenu Šimúnovú vo výške 150,EUR.
OZ schválilo jednorazovú finančnú výpomoc v zmysle článku 4 bod 6. VZN
č. 12/2015 o sociálnej pomoci pre p. Elenu Šimúnovú, ul. Cintorínska 10, Gbeľany vo

výške 150,- EUR.

Hlasovanie: Za - 5 Proti - 0 Zdržal sa - 0
•

Starosta obce predložil OZ žiadosť p. Milana Paurika vo veci možnosti umiestnenia
kamery na ul. Alexandra Trizuliaka. Jeho rodinný dom bol už 3-krát vykradnutý a je
umiestnený na frekventovanej ulici v blízkosti pohostinstiev a potravín.
OZ súhlasí s rozšírením kamerového systému v obci o 2 kamery, na ulici Alexandra
Trizuliaka, pri rodinnom dome p. Milana Paurika.

Hlasovanie: Za - 5 Proti - 0 Zdržal sa - 0
•

Starosta obce predložil OZ žiadosť spoločnosti Sama Tech, s.r.o., so sídlom
Kalinčiaková 232/4, Gbeľany v zastúpení Ing. Michalom Sapietom, vo veci zníženia
nájmu na sumu 1,- EUR/rok 2021 za prenájom optickej siete a miestneho rozhlasu
v obci Gbeľany, z dôvodu vysokej miery investícií do skvalitňovania služieb (inovácie
aktívnych zariadení, nadštandardné podmienky realizácie prípojok optického internetu
pre obyvateľov obce). V zmysle nájomnej zmluvy zo dňa 19.12.2018, podľa článku V.
je dohodnutá cena nájmu počas obdobia od 01.01.2021 do 31.12.2047 vo výške
1 000,- EUR/rok.
OZ schválilo zníženie nájmu na sumu 1,- EUR na rok 2021 spoločnosti Sama Tech,
s.r.o., so sídlom Kalinčiaková 232/4, Gbeľany za prenájom optickej siete a miestneho
rozhlasu v obci Gbeľany v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 19.12.2018.

Hlasovanie: Za - 5 Proti - 0 Zdržal sa - 0
•

Starosta obce predložil OZ žiadosť spoločnosti Kaštieľ Gbeľany, s.r.o., Fllavná 140,
Gbeľany vo veci prerušenia Zmluvy o prenájme priestorov zo dňa 6.8.2019 do
odvolania z dôvodu mimoriadnej situácie a uzavretia prevádzky nariadením Úradu
verejného zdravotníctva.
Poslanec Mgr. Ďugel podotkol, že v prípade prerušenia nájomnej zmluvy dôjde k jej

zrušeniu.
Hlavný kontrolór obce Ing. Vaculová navrhla schváliť odpustenie nájmu vo výške
100% s účinnosťou od 1.11.2020 do 31.3.2021.
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OZ súhlasí s odpustením platby nájomného vo výške 100% s účinnosťou od 1.11.2020
do 31.3.2021 za prenájom priestorov v objekte kultúrneho domu Gbeľany v zmysle
Zmluvy o prenájme priestorov zo dňa 6.8.2019.

Hlasovanie: Za - 5 Proti - 0 Zdržal sa - 0
•

Starosta obce predložil OZ žiadosť Ing. Márie Belkovej, vo veci rozšírenia verejného
osvetlenia na ulici Školská pri novopostavenom rodinnom dome so súpisným číslom
501/22. Z uvedenej žiadosti vyplynula úloha:
Úloha č. 16/2020:
Starosta obce v spolupráci s osobou zodpovednou za verejné osvetlenie v obci preverí
možnosť rozšírenia verejného osvetlenia na ul. Školská č. 501/22, Gbeľany.
Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ

•

Zodp.: v texte

Starosta obce informoval OZ o odstúpení obce Varín od Zmluvy o zriadení Spoločného
stavebného úradu zo dňa 13.01.2011 na zabezpečenie úloh na úseku územného
plánovania a stavebného poriadku a výkonu na úseku pozemných komunikácií
k 31.12.2020. Uviedol, že po vzájomnej konzultácií so starostami okolitých obcí bude
možné zriadiť spoločný stavebný úrad so sídlom v Tepličke nad Váhom a činnosť pre
obec Gbeľany bude zabezpečovať Ing. Hesteriak.
OZ súhlasí so zriadením Spoločného stavebného úradu obce Gbeľany so sídlom
v Tepličke nad Váhom.

Hlasovanie: Za - 5 Proti - 0 Zdržal sa - 0
•

Starosta obce informoval OZ o zámeroch spoločností Slovák Telekom, a.s., Bratislava
a Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina vybudovať v obci optické siete. Spoločnosť

Slovák Telekom a.s. plánuje viesť optický kábel zemou, čo vyžaduje nutnosť
výkopových prác v obci; križovania ciest, vjazdov do domov a chodníkov budú riešené
pretláčaním. Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. plánuje vybudovanie optickej
trasy na existujúcich vzdušných vedeniach, prípadne úložnými optickými káblami.
Uviedol tiež, že so spoločnosťou Slovák Telekom, a.s. vyvolal pracovné stretnutie za
účelom dosiahnutia kompromisného riešenia, nakoľko v obci už je vybudovaná optická
sieť, avšak spoločnosť plánuje pokračovať vo svojom projekte.
V prípade výkopových prác v obci navrhol starosta obce riešiť odvod alebo odklon
dažďovej vody od p. Ing. Kollárika rekonštrukciou existujúcej drenáže, ktorá už neplní
svoju funkciu. Poslanci OZ vyjadrili názor, že navrhnutý spôsob riešenia nezabezpečí
trvalé odstránenie problému.
OZ zobralo na vedomie informáciu o zámeroch spoločností Slovák Telekom, a.s.,
Bratislava a Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina vybudovať v obci optické siete.
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•

Poslanec p. Káčer sa dopytoval sťažnosť vo veci prešetrenia a vyriešenia odvodnenia
z pozemku, na ktorom sa realizuje „Novostavba domova sociálnych služieb“, ktorá je
v tesnej blízkosti jeho nehnuteľnosti. V sťažnosti tiež požaduje vybudovanie
nepriehľadného oplotenia do výšky 2,5 až 3 metre.
Starosta obce uviedol, že predmetná sťažnosť bola prijatá a zaevidovaná na obecnom
úrade a pridelená na šetrenie hlavnému kontrolórovi obce. Sťažnosť bola doručená aj
Spoločnému stavebnému úradu Gbeľany so sídlom vo Varíne. Stavebný úrad vykoná
štátny stavebný dohľad.

•

Poslankyňa p. Vašková informovala poslancov OZ o plánovanej akcii „Mikuláš“, ktorá
sa uskutoční 5.12.2020. Z dôvodu mimoriadnej situácie navrhla rozdávať mikulášske
darčeky deťom k „bránam“ ich domov, vopred určenou trasou jednotlivými ulicami
obce, za využitia konského záprahu a koča. Pre náročnosť akcie poprosila poslancov
o pomoc pri jej realizácii. Poslanci pomoc prisľúbili.

•

Starosta obce poďakoval poslankyni p. Vaškovej za organizáciu a spoluprácu pri akcii
„Farské slávnosti“, ktoré sa uskutočnili v dňoch 18. - 19.9.2020.

13. Uznesenie
Uznesenie zo zasadnutia OZ predniesol predseda návrhovej komisie p. Káčer Marián.

14, Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ a zasadnutie ukončil.

Zapísala: Ing. Miroslava Janíčková

Overovatelia zápisnice:
Martin Vojtek

Ľubomír Samec
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