Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Paština Závada zo dňa 25.06.2021.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie
2. Návrh a schválenie programu zasadnutia.
3. Určenie overovateľov uznesenia a zapisovateľa.
4. Návrh a schválenie zámeru na prevod pozemku pod kultúrnym domom
do majetku obce.
5. Návrh a schválenie vypracovania geometrického plánu na prístupovú
komunikáciu na „Lány“.
6. Prerokovanie zámeny pozemkov na cintoríne na základe žiadosti
p. Antona Šutaru.
7. Informácie z porady starostov obcí.
8. Správa audítorky k vykonanému auditu účtovnej závierky a výročnej správy
za rok 2020.
9. Prerokovanie stanoviska obce k zámeru zriadenia územia európskeho významu
v katastri obce Paština Závada – kosné lúky v lokalite „Prúty“
10. Diskusia / rôzne.
11. Záver.
1./2./3. Pán starosta na úvod privítal prítomných členov OZ a predniesol im návrh programu OZ
a doplnil ho o 1 bod, a to Prerokovanie zámeru prenájmu podperných bodov pre spoločnosť
RODAGA – vybudovanie optickej siete na internet. Následne prítomných vyzval na doplnenie
programu z ich strany. Keďže nikto z prítomných nemal návrh na doplnenie programu, dal o návrhu
programu hlasovať, a ten bol schválený jednohlasne a bez výhrad. Za overovateľov uznesenia boli
určení p. Ján Gažo a p. Pavol Jandačka, za zapisovateľku p. Dana Randová.
4. Návrh a schválenie zámeru na prevod pozemku pod kultúrnym domom do majetku obce.
P. starosta Masný začal ešte v roku 2020 komunikovať s majiteľmi pozemkov pod kultúrnym
domom a zisťoval ich ochotu a záujem darovať resp. predať svoj podiel obci. Všetci oslovení
majitelia pozemkov súhlasili s prevodom na obec, a tak prítomní poslanci schválili jednohlasne
zámer na odkúpenie pozemkov. Jedná sa o parcely reg E č.42 a č.43 a členovia OZ sa na
odporúčanie starostu obce dohodli na jednotnej cene 1,-€ za 1m2 pre všetkých majiteľov.

5. Návrh a schválenie vypracovania geometrického plánu na prístupovú komunikáciu na
„Lány“.
Starosta informoval prítomných o potrebe vytýčenia cesty v lokalite „Lány“ nakoľko si niektorí
majitelia pozemkov dali zamerať svoje parcely a tie vo viacerých miestach siahajú do súčasnej
cesty. Cestu je nutné na základe vytýčenia geometrom posunúť na skutočný stav. Starosta už
vyvolal stretnutie s vlastníkmi susediacich pozemkov, kde im navrhol riešenie vzniknutého
problému:
- obec by uhradila náklady na vytýčenie a zrovnanie cesty podľa zamerania geometrom.
- ak budú majitelia pozemkov súhlasiť s rozšírením cesty a vzdajú sa časti svojich pozemkov
v prospech obce, tak obec vypracuje na vlastné náklady aj geometrický plán.

6. Prerokovanie zámeny pozemkov na cintoríne na základe žiadosti p. Antona Šutaru.
Do podateľne obecného úradu bola dňa 18.06.2021 doručená žiadosť p. Antona Šutaru, bytom
Paština Závada 2, na zámenu pozemkov pri cintoríne. Poslanci sa oboznámili so žiadosťou
a schválili zámer zámeny pozemkov.

7. Informácie z porady starostov obcí.
ZMOS HP – podielové dane by mali pre tento rok ostať na rovnakej úrovni ako v r. 2020
- Vláda SR prichádza s iniciatívou, aby obce a mestá prebrali zodpovednosť
a platili doplatky za svojich občanov, ktorí by boli umiestnení v domove soc.
služieb resp. v domove dôchodcov. Doteraz tieto náklady hradili príbuzní.
- zapojenie sa do projektu na vybudovanie kanalizácie, cyklotrasy a domova soc.
služieb.
Mikroregión Hričov – obec musí vyzývať občanov, aby separovali odpad vo väčšej miere ako
doteraz, nakoľko príde ďalšie zvýšenie poplatku za uloženie odpadu na
skládke. Niektoré obce v Mikroregióne už prešli na nový druh vývozu a
platby za komunálny odpad, a to prostredníctvom zmeny frekvencie
vývozu (1x alebo 2x za mesiac), zmeny určenia ceny za vývoz (podľa
druhu zbernej nádoby a nie počtu osôb v domácnosti), čítačiek kódov.
- mesto Žilina sa prihlásilo do výzvy o pridelenie titulu európskeho
hlavného mesta kultúry, do projektu chce zapojiť všetky obce z regiónu.

8. Správa audítorky k vykonanému auditu účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2020.
Správy o vykonaní auditu bola predložená poslancom. Tí zaver audítorky zobrali na vedomie.
Citácia zo správy audítorky:
„Uskutočnili sme audit účtovnej závierky obce Paština Závada, ktoré obsahuje súvahu
k 31.12.2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré
obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Podľa nášho názoru priložená
účtovná závierky poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce k 31.12.2020 a výsledku
hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov“
„Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových
pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že
obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.“

9. Prerokovanie stanoviska obce k zámeru zriadenia územia európskeho významu v katastri
obce Paština Závada – kosné lúky v lokalite „Prúty“
Dňa 18.5.2021 bola do podateľne obecného úradu doručená verejná vyhláška, ktorá bola zverejnená
na nástenke a webe obce od 18.5.2021 do 2.6.2021. Lokalita Prúty o výmere 52ha bola na základe
rozhodnutia MŽP vytipovaná za lokalitu európskeho významu do národného zoznamu území, kde
je predmetom ochrany predovšetkým biotop európskeho významu, a to nížinné a podhorské kosné
lúky, 2. pásmo ochrany. Dňa 16.6.2021 sa uskutočnilo stretnutie vlastníkov pozemkov so
zástupcami Okresného úradu Žilina. Všetci zúčastnení vlastníci vyjadrili nesúhlas so zriadením
takéhoto územia na ich pozemkoch, tak sa aj obec rozhodla vyjadriť svoje stanovisko k zámeru
MŽP SR, nakoľko v danej lokalite bola plánovaná výstavba a rozšírenie obce. Starosta a ani
prítomní členovia nesúhlasia so zriadením chráneného územia.
Starosta obce ďalej oboznámil prítomných členov OZ, že táto lokalita bola zatiaľ prvou, ktorá sa
prerokovávala, MŽP má v pláne v katastri našej obce zriadiť ešte 2 zákonom chránené parky, a to
v časti Uhlisko a Vŕšky.

10. Prerokovanie zámeru prenájmu podperných bodov pre spoločnosť RODAGA –
vybudovanie optickej siete na internet
Dňa 23.06.2021 bola do podateľne obecného úradu doručená žiadosť od spoločnosti RODAGA,
s.r.o. o prenájom podperných bodov obecného rozhlasu za účelom vybudovania optickej siete na
internet. Všetci prítomní poslanci hlasovali za udelenie súhlasu.

11. Diskusia / rôzne.
- organizácia obecných akcií – starosta a ani poslanci nesúhlasili v momentálnej situácii
s organizovaním akejkoľvek obecnej akcie,
- starosta oboznámil poslancov s nutnosťou opravy plota pri kaplnke, taktiež by bolo vhodné
vymeniť podlahovú krytinu v kuchyni v kultúrnom dome, ďalšia oprava na kultúrnom dome je
nutná v bočnej časti, kde zateká z poškodeného odkvapového žľabu na stenu kultúrneho domu.

Na záver pán Masný poďakoval prítomným za účasť a ukončil OZ.
Zápisnicu zapísala dňa 25.06.2021. Dana Randová.

V Paštinej Závade 25.06.2021.

Ján Masný, starosta obce

