ZÁPISNICA UZNESENÍ Z OZ XIII. 2011

XIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Babín
v roku 2011
Babín dňa 29. decembra 2011 o 15.00 v zasadacej miestnosti OcÚ Babín
Prítomní:
1.
2.
3.

Starosta obce: Mgr. Laťák Peter
Poslanci: Mgr. Žaneta Hrbková, Terézia Vlžáková, Jozef Vraňák, Oľga Kubasová, Jozef
Ištván, Blanka Babinská, Jozef Bukovský, Ján Barťák a František Adamica.
Hlavný kontrolór obce: Ing. Sviteková

Ospravedlnení: 0
Otvorenie
V úvode starosta obce Mgr. Peter Laťák privítal prítomných poslancov OZ.
Na zasadnutí je prítomných 9 poslancov, to znamená, že obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
Za členov návrhovej komisie XIII. OZ boli navrhnutí: p. Babinská Blanka a p. Barťák Ján
hlasovanie :
Poslanec
ZA
PROTI
ZDRŽANIE
NEHLAS.

p.Adamica

p.Barťák

p.Bukovský

p.Babinská

p.Ištván

p.Kubasová

p.Vlžáková

p.Hrbková

p.Vraňák

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Za zapisovateľa bola navrhnutá : p. Bukovská Mária, pracovníčka obce
hlasovanie :
Poslanec
ZA
PROTI
ZDRŽANIE
NEHLAS.

p.Adamica

p.Barťák

p.Bukovský

p.Babinská

p.Ištván

p.Kubasová

p.Vlžáková

p.Hrbková

p.Vraňák

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Za overovateľov boli navrhnutí : p. Ištván Jozef a p. Bukovský Jozef
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hlasovanie :
Poslanec
ZA
PROTI
ZDRŽANIE
NEHLAS.

p.Adamica

p.Barťák

p.Bukovský

p.Babinská

p.Ištván

p.Kubasová

p.Vlžáková

p.Hrbková

p.Vraňák

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Program:
1.Otvorenie zasadnutia
Pracovná časť č. 1 :
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Voľba a schválenie návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia OZ
Pracovná časť č. 2 :
1. Predmet žiadosti poslancov
2 . Návrh uznesenia OZ o podpore projektu Enviromentálna konferencia v Babíne
Obnoviteľný zajtrajšok
3 . Rôzne
Schvaľovanie programu zasadnutia. Keďže z poslancov nemal nikto návrh na zmenu
programu, starosta obce dal hlasovať za predložený návrh. P. Hrbková Žaneta sa
informovala starostu obce ohľadom zamestnancov MORENA. P. Furinda a p. Margetín jej
vyčítali, že poslanci OZ chcú zrušiť zamestnancov MORENY, čo nie je pravda. Oni odporučili
starostovi obce zamestnať na plný úväzok normálneho zamestnanca na obec a nie, aby kúril
hocikto, alebo bol vodičom taký zamestnanec, ktorý nemá ani vodičské oprávnenie.
uznesenie č. OZ/XIII/24/2011/XII
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
Program zasadnutia OZ ako bol predložený starostom obce
hlasovanie :
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Poslanec
ZA
PROTI
ZDRŽANIE
NEHLAS.

p.Adamica

p.Barťák

p.Bukovský

p.Babinská

p.Ištván

X

X

X

X

p.Kubasová

p.Vlžáková

p.Hrbková

p.Vraňák

X

X

X

X
X

Plnenie programu:

K bodu č. 2/1:
Predmet žiadosti poslancov
P. Vlžáková Terézia sa informovala u starostu obce, či je podpísané uznesenie ohľadom auta.
Starosta obce jej odpovedal, že to môže riešiť v bode 3 RÔZNE. P. Vlžáková sa ešte raz
spýtala, či je uznesenie podpísané, ak nie nemajú o čom rokovať. Ing. Slávka Sviteková
navrhla, že aby si dali do bodu 3 RÔZNE kontrolu plnenia uznesenia a tam uvidia, či je to
uznesenie podpísané alebo nie. Poslanci s tým súhlasili bez hlasovania.

K bodu č. 2/2:
Návrh uznesenia OZ o podpore projektu Enviromentálna konferencia
v Babíne
Čiastkový prepis diskusie k bodu (plné znenie nájdete na www.etvbabin.webnode.sk ):

V uvedenom bode programu starosta obce informoval prítomných poslancov ohľadom
projektu, ktorý na predošlom zasadnutí OZ poslanci nepodporili. Dal som domov na
preštudovanie projekt poslancovi p. Barťákovi Jánovi a p. Bukovskému Jozefovi, povedal
starosta, aby sa s ním oboznámili. Starosta ich oboznámil, že bude v januári 2012 podobná
výzva, takže budeme mať možnosť opäť podať projekt. Ďalej povedal, preto Vás prosím,
zvážte svoje hlasovanie a projekt podporte. Starosta predložil poslancom aj otvorený list p.
Kurčinovej. P. Kubasová Oľga sa spýtala starostu obce, prečo sa opätovne prerokováva
projekt, keď 10 dní dozadu ho poslanci neschválili. Povedala starostovi, že starosta si
presadzuje svoje priority. Starosta na to reagoval tým, že sa snaží získať pre obec dotačné
peniaze a mrzí ho, že poslanci tomu nerozumejú. Dotazovala sa rovnako, prečo keď poslanci
chceli kontrolu plnenia uznesení im povedal, že sa to bude prerokovávať v bode rôzne. Nato
jej starosta odpovedal, že dôvodom sú pravidlá rokovacieho poriadku OZ Babín, ktorými sa
riadime a jeho snaha viesť rokovanie dôstojne. Ďalej mu povedala, že p. Kurčinovú
pravdepodobne primäl k podpore enviroprojektu. Pán starosta povedal sarkasticky, áno pani
Kubasová, máte pravdu, volal som p. Kurčinovi, vysvetlil som mu o aký projekt ide, ak chce
nech jeho manželka p. Kurčinová projekt podporí, pretože ozvučenie bude využívať aj
divadlo, ktoré ona v obci vedie. A predpokladám, že kvôli tomu ho aj p. Kurčinová
podporuje svojím otvoreným listom voči Vám poslancom OZ. P. Babinská sa opýtala starostu
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obce, prečo sa snaží o to, aby ten projekt schválili. Vyjadril si sa, povedala, že nás budeš
stále presviedčať, kým ten projekt neschválime. Starosta jej odpovedal, že je vnútorne
presvedčený, že cca 20 000 € pre obec Babín v podobe ozvučenia do kultúrneho domu,
osvetlenia na spoločenské akcie a exkurzie pre mládežníkov z obce mu za to presviedčanie
poslaneckého zboru stojí. P. starosta ich prosil, aby ten projekt podporili, že nemusia schváliť
takú cifru aká je v projekte, aby sa nemuseli k tomu znova vracať, ale aspoň rámcovo nech
podporia túto myšlienku. P. Adamica František reagoval, že idú sa baviť o tom, čo nie je ešte
ani vyhlásené. Starosta reagoval, že sme v tomto stave kvôli tomu, že ste na predošlom
zastupiteľstve neschválili dobrý projekt a výzva zanikla. Toto je pracná príprava na ďalšiu
výzvu, ktorá príde onedlho. P. Barťák dodal, ja som za, treba počkať na výzvu, potom
schvaľovať. Starosta obce mu odpovedal, že si myslí, že nie je ekonomické zvolávať ďalšie
zasadnutie, nakoľko každé zasadnutie stojí cca. 20 € pre každého poslanca. Poslanci súhlasili,
že oni sú ochotní prísť na zasadnutie. P. Hrbková to chápe ako kolega Barťák v januári bude
ďalšia výzva, bude tam časová rezerva, takže si myslí, že ak p. Gondžár, bude stále ochotný
robiť ten projekt, je dobré ho podporiť. Len nevie, či p. Gondžár stále bude ochotný robiť
projekty, ktoré poslanci neschvaľujú a keď bude vedieť, že my poslanci projekt
neodsúhlasíme. P. starosta informoval, že projekt je o tom, či chcú tieto materiály pre obec
alebo nie. On vidí, že ten projekt poslanci chcú, len tomu dôsledne nerozumejú. Navrhujem,
aby ste schválili paušálne uznesenie, niečo ako rámcovú zmluvu, v ktorej bude schválená
horná čiastka 1500 €. P. Barťák sa prihlásil, že ak bude projekt v takej podobe ako je, že
projekt podporí. P. Adamica sa spýtal, či všetky aktivity sa budú predfinancovávať
z vlastných zdrojov z obce a obec bude garantovať finančné zaistenie realizácie celého
projektu. Starosta sa ho pýtal, čo mu nie je jasné. Vysvetlil mu to, že obec bude potom
refundovať faktúry. Ing. Slávka Sviteková sa informovala, kto je projektovým manažérom,
a finančný či externý manažér. Starosta obce jej odpovedal že p. Gondžár. On je v projektoch
ako manažér a je platení z prostriedkov Európskej únie. P. Hrbková sa informovala, prečo
finančný manažér nemôže byť kontrolórka obce alebo účtovníčka obce. Starosta obce jej
odpovedal, že to bude pre p. Gondžára demotivujúce, pretože to bude pre neho nezaujímavé
finančne. V prípade, že p. kontrolórka, alebo ktokoľvek iní z obce má záujem zastávať túto
úlohu v budúcich projektoch, je potrebné sa prihlásiť a odviesť náležitú prácu na predpríprave
daného projektu, ako to bolo napríklad v prípade zriadenkyne OcÚ, p. Bukoskej pri
nedávnom projekte kamerového systému v Babíne. P. Babinská, sa vyjadrila, že nejde
schvaľovať mačku vo vreci, navrhla, že treba počkať na výzvu. P. Hrbková povedala, že
hovoriac na kameru, projekt podporí v takej podobe, ako je napísaný. Ona určite bude
kontaktovať p. Gondžára a overí si to. Výzva bude ešte určite aj vo februári 17. 02. 2012, keď
bude riadne zasadnutie OZ. P. starosta znova vysvetľoval a žiadal poslancov OZ, aby schválili
uznesenia, ktoré navrhol. Starosta obce zapisovateľke nadiktoval, aby zapísala, že do výšky
1500 € maximálne, ale musí byť zapísané, že bude zakúpené ozvučenie a osvetlenie MKS.
a) Predloženie žiadosti za účelom realizácie mikroprojektu Enviromentálna konferencia
v Babíne Obnoviteľný zajtrajšok
b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
c) Financovanie projektu maximálne vo výške 1250,- € a to všetko len v prípade, že bude
v žiadosti rozpočtovaný nákup osvetlenia a ozvučenia do MKS
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uznesenie č. OZ/XIII/25/2011/XII
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu starostu obce k projektu Enviromentálna konferencia v Babíne Obnoviteľný
zajtrajšok a návrhová komisia navrhla podľa návrhu uznesenia
s ch v á l i ť
poslancom OZ projekt Enviromentálna konferencia v Babíne Obnoviteľný zajtrajšok
hlasovanie :
Poslanec
ZA
PROTI
ZDRŽANIE
NEHLAS.

p.Adamica

p.Barťák

p.Bukovský

p.Babinská

X
X

p.Ištván

p.Kubasová

p.Vlžáková

p.Hrbková

p.Vraňák

X

X

X
X

X

X

X

Podpis starostu podľa § 12 ods.11, z. 369/1990:

K bodu č. 2/3:
Rôzne
Čiastkový prepis diskusie k bodu (plné znenie nájdete na www.etvbabin.webnode.sk ):
V uvedenom bode programu starosta obce informoval prítomných poslancov o dotácii od
Úradu vlády, predsedníčky vlády Ivety Radičovej vo výške 22 751,- €, ktorú sme práve dnes
obdržali. Finančné prostriedky sú už na bankovom účte obce. Starosta obce požiadal OZ, aby
ho podporili v danom projekte. Uviedol, že cca 145 občanov z 210 opýtaných súhlasilo.
Farská rada nesúhlasí. P. farár sa vyjadril, že on to nepodpíše, pretože je rozruch. P. Hrbková
nesúhlasila, aby sa menil projekt, pretože občania, ktorí s projektom súhlasili už súhlasiť so
zmenou, ktorá by predpokladala užší chodník než sa pôvodne plánovalo, by nemuseli. P.
Adamica povedal, že starosta obce má 2 mesiace na to, aby ako starosta realizoval určité
kroky na podporu a realizáciu projektu. Starosta obce navrhol návrhovej komisii, aby navrhla
uznesenie podporujúce zámer rozšírenia cesty. Pán starosta sa vyjadril, že pri rozhovore s p.
kostolníkom, p. Bohucký František povedal, že by sa dalo možno diskutovať o skromnejšej
verzii rozšírenia cesty pri kostole. Predpokladalo by to vybudovanie kameninového plota
a urobenie chodníka 1,0 – 1,5 m širokého. To by mohol byť kompromisný ústupok,
vybudoval by sa tam plot z kameňa, ktorý bude zapadať k už existujúcemu plotu z prednej
časti pozemku. P. Barťák Ján sa informoval ohľadom elektriky a hydrantu. Starosta mu
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odpovedal, že to sa dá vyriešiť. P. Hrbková sa informovala, či sa bude dať zmeniť projekt
a môže byť aj druhá alternatíva, ak sa nepodarí získať súhlas od cirkvi. Starosta obce jej
odpovedal, že áno, on už tie peniaze, keď už sú na obci považuje za nerozumné nevyužiť.
Ako starosta obce potrebujem Vás, volených zástupcov ľudí,
aby ste prejavili
podporu projektu a ten podporili. Úrad vlády vyhlásil ďalšiu výzvu ,,Náš Vidiek ´ . Na ten
budeme tiež reagovať. Rozprával som sa s p. Jedinákom z Agentúry SEVER a s úradom
vlády. Finančné prostriedky sa dajú použiť len na kapitálové výdavky. Plánujem navrhnúť
zakúpiť z Lokce kotol pre Galériu v hodnote 3000,- €, 2500,- € žumpa (zberač) a 4500,- €
stavebné úpravy interiéru. Ďalej starosta obce prikročil ku kontrole plnenia uznesení.
Informoval prítomných poslancov, že ak oni neurobia ústupok a budú chcieť aj naďalej
z návrhu rozpočtu na rok 2012 dať pre MŠ 20 000,- € navyše, tak on môže finančné
prostriedky z KŠÚ vo výške cca 13 % zadržať pre ZŠ v rozpočte obce, čo plánuje aj urobiť.
Ukázal im tabuľku financovania ZŠ s MŠ Babín pre rok 2011 na stránke Ministerstva školstva
SR, kde škola v Babíne potrebuje podľa Ministerstva školstva SR cca 246 000,- €. Avšak
podľa Ministerstva školstva a dostane cca 281 000,- €, to znamená o cca 35 000,- € viac, ako
minimálne potrebuje. Ďalej ich informoval, že pravdepodobne niekto na základe neprávd,
ktoré cez facebook šíri používateľ facebook účtu pod označením Radoslav St. Vlžák,
informuje občanov, že rodičia detí v MŠ chcú zvýšiť rozpočet na škôlku vo výške o 20 000 € ,
ale po prečítaní ich žiadosti, je možné si prečítať že niekoľko rodičov žiadalo znížiť poplatok
za pobyt dieťaťa v MŠ z 10,- € na 7,- € a nie zvýšiť rozpočet pre MŠ o 20 000,- € na rok
2012. P. Vlžáková povedala, že všetci poslanci schválili uznesenie, v ktorom bol (návrh
rozpočtu) a v ňom navýšenie prostriedkov do školského rozpočtu o 20 000 €. Z toho dôvodu,
že bolo obtiažne vyjsť z poznámok o uzneseniach som p. Bukovskú požiadal, aby si pozrela
videozáznam a napísala uznesenie podľa videozáznamu OZ. P. Hĺbková sa informovala,
prečo nie sú uznesenie písané tak, ako ich píše návrhová komisia rukou. Starosta obce jej
odpovedal, že to nie je pravda a p. Bukovská napísala uznesenie, tak ako bolo napísané rukou
návrhovej komisie, a doplnila diskusiu z videozáznamu P. Vlžáková, Vami navrhovaný
rozpočet na rok 2012 je neefektívny a neekonomický pre obec. P. Hrbková reagovala, že
konečne má riaditeľ 20 000 € na obnovu sociálnych zariadení, alebo vybudovanie ihriska na
úrovni a konečne je škola na výslní v hornooravskom regióne, dosahuje vynikajúce výsledky
a starosta obce jej chce nedať ďalšiu dotáciu . K uvedenému bodu rôzne poslanci prijali
nasledovné uznesenie.
uznesenie č. OZ/XIII/26/2011/XII
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu starostu obce ohľadom prijatia dotácie z rezervy predsedníčky vlády vo výške
22751,- € a
podporuje
myšlienku využitia dotácie od predsedníčky vlády za účelom rozšírenia miestnej komunikácie
pri kostole smerom k OcÚ
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hlasovanie:
Poslanec
ZA
PROTI
ZDRŽANIE
NEHLAS.

p.Adamica

p.Barťák

X

p.Bukovský

p.Babinská

X
X

X

p.Ištván

p.Kubasová

X

X

p.Vlžáková

p.Hrbková

p.Vraňák

X

X

X

Podpis starostu podľa § 12 ods.11, z. 369/1990:
Čiastkový prepis diskusie k bodu (plné znenie nájdete na www.etvbabin.webnode.sk ):
Ďalej starosta obce informoval prítomných o možnosti získať z rezervy Úradu vlády max. 10
000,- €, o ktoré môže obec požiadať cez výzvu Náš vidiek. Tieto peniaze sa dajú použiť len
na kapitálové výdavky. Ja som uvažoval, že ak nedostaneme dotáciu na rekonštrukciu Galérie
žiadal by som z danej výzvy z rezervy 3000,- € na vykurovacie teleso a 2500,- € na šachtu
a 4500,- € na stavebné úpravy interiéru pre zriadenie chránenej dielne na výrobu šúpoliek. P.
Barťák Ján sa informoval ohľadom reparácie PPS. Starosta obce mu odpovedal, že je to
v poriadku. Poslanci sa k uvedenej informácii starostu obce nevyjadrili, zobrali ju na
vedomie. Starosta obce ich informoval aj o návrhu rozpočtu obce na rok 2012. Poslanci sa
k tomu nechceli vyjadrovať, tým považovali program zasadnutia OZ za ukončené a odišli
preč. Na základe ich odchodu starosta ukončil zasadanie.

Mgr. Peter Laťák
Starosta obce:
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