Zápisnica č.7/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.12.2020
Prítomní:
Starosta obce V. Guoth,
Poslanci: A. Baďová, P. Huntošová, E. Kohár, Ing. M. Krakovský, Mgr. T. Kubačka
Kontrolórka: PhDr. Desana Stromková
Zapisovateľka: M. Krakovská
Program:
1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Kontrola uznesení
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Ivachnová č. 1/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej,
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2021
5. DODATOK č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Ivachnová č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Ivachnová na roky 2021- 2023
7. Rozpočet obce Ivachnová na roky 2021 – 2023
8. Informácia o prebiehajúcich akciách v obci Ivachnová
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh uznesení
12. Záver

K bodu 1/
Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal prítomných, oboznámil s navrhnutým programom zasadnutia
a doplnením programu v bode 9. Rôzne o schválení Memoranda a o návrhy od pána poslanca Mgr. T.
Kubačku a to:
- návrh na schválenie harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ivachnovej na rok 2021
- návrh na prijatie nových zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Ivachnovej
- návrh na umiestnenie bezpečnostných spomaľovacích prahov
-návrh na prejednanie platu starostu obce
Prebehlo hlasovanie za program s doplnenými návrhmi
Za 5 poslanci : A. Baďová, P. Huntošová, E. Kohár, Ing. M. Krakovský, Mgr. T. Kubačka
Nik sa nezdržal, Nik nebol proti

K bodu 2/
Starosta prezentoval možnosť písania zápisnice poslancami obecného zastupiteľstva. Po diskusii prebehlo
hlasovanie za písanie zápisníc zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, naďalej pracovníčkami obecného
úradu.
Za 4 poslanci : A. Baďová, E. Kohár, Ing. M. Krakovský, Mgr. T. Kubačka
Nik sa nezdržal, 1 bola proti: P. Huntošová

Za zapisovateľku bola určená pracovníčka obecného úradu M. Krakovská.
Prebehlo hlasovanie
Za 5 poslanci : A. Baďová, P. Huntošová, E. Kohár, Ing. M. Krakovský, Mgr. T. Kubačka
Nik sa nezdržal, Nik nebol proti
Overovateľov zápisnice: A. Baďová, E. Kohár
Prebehlo hlasovanie
Za 5 poslanci : A. Baďová, P. Huntošová, E. Kohár, Ing. M. Krakovský, Mgr. T. Kubačka
Nik sa nezdržal, Nik nebol proti

K bodu 3/
Oprava cesty na cintorín – cesta bola opravená

K bodu 4/
Pracovníčka informovala, že VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce Ivachnová a že
neprišli žiadne pripomienky zo strany občanov ani zo strany poslancov, tak navrhla, aby prebehlo
hlasovanie za schválenie tohto všeobecne záväzného naradenia.
Prebehlo hlasovanie
Za 5 poslanci : A. Baďová, P. Huntošová, E. Kohár, Ing. M. Krakovský, Mgr. T. Kubačka
Nik sa nezdržal, Nik nebol proti

K bodu 5/
Pracovníčka informovala, že Dodatok č.1 bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce
Ivachnová, a že neprišli žiadne pripomienky zo strany občanov ani zo strany poslancov, tak navrhla, aby
prebehlo hlasovanie za schválenie DODATOKU č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Ivachnová č. 6/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Prebehlo hlasovanie
Za 5 poslanci : A. Baďová, P. Huntošová, E. Kohár, Ing. M. Krakovský, Mgr. T. Kubačka
Nik sa nezdržal, Nik nebol proti

K bodu 6/
Stanovisko predniesla kontrolórka obce Ivachnová PhDr. D. Stromková. Vzhľadom na to, že nastúpila do
práce 14.12.2020 a rozpočet zverejnený na webovej stránke obce nebol podľa zákona, /chýbalo tam
čerpanie za roky 2018, 2019/, nemala veľa času a možností porovnať vývoj rozpočtu. Takže stanovisko
pripravila len k návrhu na rok 2021, kde konštatovala, že rozpočet je navrhnutý reálne a odporúča ho
schváliť.
K bodu 7/
Pracovníčka obecného úradu pani M. Krakovská, informovala, že návrh rozpočtu bol zverejnený tak, ako
bol prerokovaný a navrhnutý na finančnej komisii, ktorej sa zúčastnili všetci poslanci obecného
zastupiteľstva obce Ivachnová.
Rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný, pričom celkové príjmy a výdavky sú vo výške 311 545,-€. Bežný
rozpočet je navrhnutý ako prebytkový a kapitálový ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý
z prebytku bežného rozpočtu.
Bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce Ivachnová po dobu 15 dní, a neprišli k nemu
žiadne pripomienky zo strany občanov ani zo strany poslancov. Navrhla, aby prebehlo hlasovanie za
schválenie rozpočtu na rok 2021 bez programovej štruktúry.
Prebehlo hlasovanie
Za 5 poslanci : A. Baďová, P. Huntošová, E. Kohár, Ing. M. Krakovský, Mgr. T. Kubačka
Nik sa nezdržal, Nik nebol proti

K bodu 8/
Hasičská zbrojnica – verejné obstarávanie vyhrala firma MORAVA s.r.o.. Niektoré práce sa vykonávajú
našimi pracovníkmi. Preinvestované zatiaľ bolo 14 553,31,-€ z toho v roku 2020 13 903,31,-€.
Verejné osvetlenie – bolo vybudované verejné osvetlenie od rodinného domu č. 100 smerom k rodinnému
domu pána Fuzáka. Preinvestovaná suma 2 862,28,-€.
Rekonštrukcia a modernizácia „ Nová ulica“ – doteraz preinvestované 13 320,41,-€

K bodu 9/
Memorandum o spolupráci – Memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie
udržateľného mestského rozvoja „ Ružomberok – Liptovský Mikuláš bolo poslancom poslané, aby sa s tým
oboznámili. Starosta dal hlasovať o podpísaní MEMORANDA.
Prebehlo hlasovanie
Za 5 poslanci : A. Baďová, P. Huntošová, E. Kohár, Ing. M. Krakovský, Mgr. T. Kubačka
Nik sa nezdržal, Nik nebol proti

Návrh na schválenie harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ivachnovej na rok 2021 –
Harmonogram zasadnutí pripravil poslanec Mgr. T. Kubačka. Po diskusii a úpravách sa hlasovalo za
harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ivachnovej.

Prebehlo hlasovanie
Za 5 poslanci : A. Baďová, P. Huntošová, E. Kohár, Ing. M. Krakovský, Mgr. T. Kubačka
Nik sa nezdržal, Nik nebol proti
Schválený harmonogram zasadnutí OZ v Ivachnovej bude zverejnený na internetovej stránke obce
Ivachnová.
Návrh na prijatie nových zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Ivachnovej - nové
zásady reflektujú aktuálny právny stav ( čo sa týka odmeňovania zástupcu starostu obce ) zákonom č.
5/2019 účinným už od 1.2.2019 a menil a dopĺňal zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. .
Pripravil poslanec Mgr. T. Kubačka. Po diskusii prebehlo hlasovanie za nové zásady odmeňovania poslancov
OZ v Ivachnovej.
Hlasovanie
Za 5 poslanci : A. Baďová, P. Huntošová, E. Kohár, Ing. M. Krakovský, Mgr. T. Kubačka
Nik sa nezdržal, Nik nebol proti
Zásadu budú zverejnené na internetovej stránke obce Ivachnová.
Návrh na umiestnenie bezpečnostných spomaľovacích prahov – predložil poslanec Mgr. T. Kubačka. Návrh
je na zakúpenie a umiestnenie spomaľovacích bezpečnostných prahov v obci v celkovom počte 3 ks na
miestnej komunikácii ( „Ruská ulica, ulica Pri Váhu, ulica Pri kostole“). Tento návrh predložil aj preto, že mal
podnety od občanov.
Starosta – plán dopravného značenia odsúhlasuje dopravná inžinierka, neodporučila spomaľovače, môžu sa
ľudia sťažovať na hluk. Informoval sa od starostov iných obcí, ktorí mu povedali, že si dali podpísať súhlasy
s umiestnením spomaľovačov.
Ing. M. Krakovský – v obci je situácia s dopravou zlá, veľa áut, ktoré idú rýchlo. Bude ešte horšia, keď sa
odstaví diaľnica. Už veľa krát na to upozorňoval a dával návrhy na riešenie tejto situácie, či už zakúpením
meračov rýchlostí, spomaľovacích prahov atď.., tiež obmedziť dopravu kamiónov v obci značkami podľa
možností.
P. Huntošová – je za spomaľovacie prahy a hlavne na ruskej ulici, kde je väčšie nebezpečenstvo pre
chodcov, lebo na tejto ulici nie je vybudovaný chodník.
Starosta – ak spomaľovače odsúhlasíte, tak po konzultácii s dopravnými inžiniermi a schválení sa
namontujú.
Ing. M. Krakovský – navrhol, aby sa dal vypracovať dopravný projekt pre celú obec, aby sa nerobil po
úsekoch /uliciach/.
PhDr. D. Stromková kontrolórka obce – obec, kde je starostkou má tiež takýto plán vypracovaný a tiež má
vypracovanú pasportizáciu ciest. Navrhovala spraviť všetko pri jednom.
Po diskusii a dohode poslancov starosta pripraví cenové ponuky na vypracovanie projektu dopravného
značenia a pasportizáciu ciest pre celú obec.
Prebehlo hlasovanie
Za 5 poslanci : A. Baďová, P. Huntošová, E. Kohár, Ing. M. Krakovský, Mgr. T. Kubačka
Nik sa nezdržal, Nik nebol proti

Návrh na prejednanie platu starostu obce – návrh vypracoval poslanec Mgr. T. Kubačka, kde prezentoval,
že starosta má základný plat zvýšený o 15% a navrhol ho znížiť o navýšenie 5%.
Starosta dal slovo poslancom, aby sa k tomuto návrhu vyjadrili.
P. Huntošová - chápe, že treba šetriť, ale pri hlasovaní o navýšení platu bola za 15% a chce, aby to tak
zostalo, poprípade zníženie len na 10% nie 5% ako bolo v návrhu.
A. Baďová - tiež som bola za navýšenie na 15% a preto som za to, aby tých 15% zostalo, teda žiadne
zníženie.
Ing. M. Krakovský - už na začiatku pri hlasovaní o navýšení základného platu som bol proti. Starosta má
dve pracovníčky na plný úväzok. Súhlasím s návrhom teda zníženie na 5%.
Mgr. T. Kubačka – si stojí za návrhom ako bol prezentovaný.
E. Kohár – vzhľadom na to, že v návrhu boli nejaké výpočty, koľko robí zvýšenie platu starostu v roku 2021,
ale boli to len odhady, konštatoval, že by sa to malo ešte poriadne prepočítať.
Po diskusii a vyjadrení poslancov dal starosta hlasovať, za návrh Mgr. T. Kubačku.
Prebehlo hlasovanie
Za 2 poslanci : Ing. M. Krakovský, Mgr. T. Kubačka
1 sa zdržal: E. Kohár, 2 boli proti: A. Baďová, P. Huntošová
Konštatovanie: návrh poslanca Mgr. T. Kubačku na zníženie na 5% navýšenia základného platu starostu
obce neprešiel. Starostovi ostáva navýšenie základného platu o 15%.

K bodu 10/
A. Baďová – informovala sa v akom štádiu je budovanie chodníka popri ceste č. 18 smerom k cintorínu a či
by bolo možné vybudovať protihlukovú stenu sklenenú, kvôli výhľadu.
Starosta – po komunikácii so zástupcami NDS a.s. mi bolo povedané, že nám treba vysporiadať pozemky
pod stavbu a potom môžeme dať požiadavku na vybudovanie chodníka na NDS a.s.. Budem sa zaoberať
vysporiadaním pozemkov a na januárovom zasadnutí obecného zastupiteľstva Vás budem informovať. Dám
požiadavku na NDS a.s. o vybudovanie sklenenej protihlukovej steny.
Mgr. T. Kubačka – sa informoval ako je s pozemkami, na ktorých by mal byť chodník budovaný, ktoré
vlastní pani Grimm.
P. Huntošová – informovala sa, čo sa buduje medzi diaľnicou a cestou č. 18. Chcela poprosiť o vyhlásenie
a zverejnenie kontaktov, kde by mohli občania, ktorí sú v karanténe a potrebujú pomoc s nákupmi zavolať.
Starosta – odpočívadlo.
Mgr. T. Kubačka informoval, že projekt je zverejnený na internete.
Ing. M. Krakovský – žiadal, aby pri odhŕňaní snehu z ciest, ak je to možné sa tento sneh nenahŕňal na
chodníky, je to problém pre chodcov. Tiež požiadal zosilnenie internetového signálu aj do kultúrneho
domu.
Prebehlo hlasovanie za ukončenie diskusie.
Za 5 poslanci : A. Baďová, P. Huntošová, E. Kohár, Ing. M. Krakovský, Mgr. T. Kubačka
Nik sa nezdržal, Nik nebol proti

Čas ukončenia 19:10.
Zapísala: Monika Krakovská

Vladimír Guoth
Starosta obce

Overovatelia: A. Baďová
E. Kohár

