Zápisnica
z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Divinke, konaného dňa 11.9.2015 na OÚ v Divinke.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania OZ
4. Rozpočtové opatrenie
5. Spolufinancovanie projektu BIObec
6. Bezpečnostná situácia v obci
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Divinke otvoril starosta obce Ing. Michal Krško, privítal
všetkých prítomných.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa starosta obce určil Bc.Janu Novosadovú a za overovateľov navrhol p.Ťažkého
a p.Hofericovú.
3. Schválenie programu rokovania OZ
Starosta oboznámil prítomných s návrhom programu a následne dal hlasovať .
Uznesenie č. 1./ V.15
OZ berie na vedomie:
• zapisovateľa zápisnice Bc.Janu Novosadovú
OZ schvaľuje:
• overovateľov zápisnice – p.Hofericovú, p.Ťažkého
• program V. zasadnutia poslancov OZ
za: 6 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

4. Rozpočtové opatrenie
Starosta obce oboznámil prítomných s predloženým rozpočtový opatrením, ktoré zahŕňa zvýšené
finančné prostriedky na odchodné školníčky z MŠ do dôchodku, kedy sa jej platí odchodné a taktiež
aj finančné prostriedky ktoré bude potrebné dofinancovať na chod materskej školy do konca roka.
V súčasnosti je schválený rozpočet 88122€ a do konca roka je potrebné tento navýšiť o 1951€ na
90073,00€. Následne bolo rozpočtové opatrenie schválené.
Uznesenie č. 2./ V.15
OZ prerokovalo:
• Rozpočtové opatrenie č.9 – OZ 03/2015
OZ schvaľuje:
• Rozpočtové opatrenie č.9 – OZ 03/2015
za: 6 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

5. Spolufinancovanie projektu BIObec
Starosta obce oboznámil poslancov o projekte, ktorý by zahŕňal nákup kompostérov do každej
domácnosti, vrátane verejných priestranstiev a obecných budov. Ide o projekt ktorý zahŕňa všetky
obce Mikroregiónu Hričov, ktorého sme členmi. Obec by sa podieľala na spolufinancovaní výškou
5%. Poslanci po diskusií, kde sa dohodli na tom, že pri určovaní kompostérov do domácnosti je to
potrebné riešiť tak, aby do každej domácnosti išiel rovnako veľký.
Uznesenie č. 3./ V.15
OZ prerokovalo:
• Projekt „BIObec – nákup kompostérov do domácnosti“,
OZ schvaľuje:
• 5% spolufinancovanie projektu „BIObec – nákup kompostérov do domácnosti“,
za: 6 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

5. Bezpečnostná situácia v obci
Starosta informoval o zhoršenej bezpečnostnej situácií v obci, keď za posledné obdobie došlo
k viacerým krádežiam rodinných domov. Taktiež informoval o tom, že toto riešil aj priamo
s Políciou, kde bolo prisľúbené, že zvýšia hliadkovú situáciu v obci. Okrem toho starosta zabezpečil
aby sa svietilo počas celej noci pokiaľ sa situácia neukľudní. Ďalej navrhol zaoberať sa myšlienkou
riešenia kamerového systému obce. Z diskusie vyplynulo, že je ešte potrebné nejaký čas svietiť celú
noc, pokiaľ bude situácia kľudnejšia a taktiež poslanci poverili starostu hľadať nejaké možnosti
riešenia kamerového systému obce.
Uznesenie č. 4./ V.15
OZ berie na vedomie:
• Informácie starostu obce o bezpečnostnej situácií v obci
• Opatrenia obce na zníženie rizika trestnej činnosti
OZ poveruje starostu:
• Preveriť možnosti riešenia kamerového systému obce
za: 6 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

5. Rôzne
➢ Informácie starostu obce
Starosta obce informoval o:
- Regulácií vodných tokov, priebehu a termíne kolaudácie do konca 10.mesiaca, pričom
ubezpečil, že tento termín bude dodržaný.
- Zrealizovanom oplotení v Základnej škole, ktorú vykonali naši zamestnanci
- Zrealizovaná výmena dverí a okien v KD Lalinok – dotácia z Enviromentálneho fondu
- Práve prebiehajúcej oprave Kaplnky v Divinke
- Podanom projekte na verejné osvetlenie v obci
- Stave riešenia možnej výstavby a rekonštrukcie obecného úradu na Bytovky
- O uskutočnených akciách počas letného obdobia
Na záver tohto príspevku p.starosta vyzdvihol a poďakoval všetkým, ktorí sa spolupodieľali na
výmene nového kríža na cintoríne v Lalinku, najmä p Sobolovi.

Uznesenie č. 5./ V.15
OZ berie na vedomie:
• Informácie starostu obce o činnosti vykonanej od posledného OZ
za: 6 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

➢ Využívanie multifunkčného ihriska v Lalinku
Pani Hofericová upozornila, že sú od p.Urbancovej sťažnosti na hluk, ktorý je pri využívaní
ihriska pri KD v Lalinku a či by sa nedalo obmedziť jeho používanie vo večerných hodinách.
O uvedenom poslanci diskutovali a následne bolo dohodnuté, že v jesennom a zimnom období
bude ihrisko používané do 20.00 hod, pričom o výnimke používania v neskorších hodinách
rozhodne správca ihriska.
Uznesenie č. 6./ V.15
OZ berie na vedomie:
• Informácie p.Hofericovej o sťažnosti p.Urbancovej na hluk pri využívaní ihriska
OZ schvaľuje:
• Využívanie ihriska pri KD v Lalinku v jesennom a zimnom období do 20:00 hod pričom
o výnimke používania v neskorších hodinách rozhodne správca ihriska.
za: 6 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

5. Diskusia
V diskusií postupne vystúpili: Ing.Miksák, ktorý mal pripomienky ku kontajnerom pri p.Berníkovi,
či by sa nedalo tieto trochu posunúť. P. starosta povedal, že s tým skúsi niečo spraviť, ale asi bude
potrebné najskôr odstrániť invázne rastliny, ktoré tam rastú.
P.Ťažký sa pýtal na zberače vody, či sa budú vymieňať na čo pán starosta odpovedal, že v tomto
roku už nie, ale že sa spravili opatrenia aby nebúchali. Ďalej sa pýtal, či sa bude realizovať oplotenie
na cintoríne v Divinke – starosta odpovedal, že bude záležať na počasí.
Pani Hofericová sa sťažovala na to, že pri používaní stavebníkov je KD znečistený a taktiež okolí
KD od Holubiarov. Starosta povedal, že upozorní ich na dodržiavanie čistoty KD a okolia.
Počas diskusie predložil p.Novosad Petíciu za zrušenie prechodu nákladných áut s dĺžkou nad 10
metrov, ktorú podpísalo 32 občanov. K uvedenému sa začalo diskutovať, s tým, že starosta navrhol,
aby sa spravilo stretnutie Obecnej rady so všetkými urbárskymi a lesnými spoločenstvami
pôsobiacimi v obci a dohodli sa podmienky zvozu dreva, s čím súhlasili všetci poslanci.
Ďalej sa do diskusie prihlásila p.Katarína Ďurajková, ktorá žiadala, aby OZ schválilo obstarávanie
a spracovanie Zmeny a Doplnku č.1 Územného plánu. K čomu starosta povedal, že tento bod nie je
v programe rokovania OZ a taktiež uviedol, že on nemá žiadne doklady, žiadosť k dispozícií a nie je
možné takýmto spôsobom niečo takéto schvaľovať. Potom si slovo zobrala p.Rihalová, ktorá vraj
spracovala túto zmenu, kde informovala o spracovaní tohto Doplnku. Potom starosta oboznámil
prítomných o tom, že p.Michaela Ďurajková pri výstavbe oplotenia zasiahla cca 70 cm do cesty, čím
znížili jej priechod a teraz je široký približne 2,60 metra podľa katastrálnej mapy, čo znemožňuje
prechod ďalej. Taktiež ich oboznámil s tým, že OZ sa týmto zaoberal už 13.3.2014 na OZ, kde sa
uznieslo na tom, že OZ nesúhlasí so spracovaním doplnku k Územnému plánu z toho dôvodu, že bol
zúžený priechod cesty, čím je obmedzená je prejazdnosť a že Vašou žiadosťou sa OZ bude opäť
zaoberať až po odstránení oplotenia resp. rozšírením cesty na požadovanú šírku. Poslanci v diskusií

sa vyjadrili, že sa nemôžu k uvedenému vyjadriť nakoľko nemajú žiadne podklady a informácie
o uvedenom a ak majú zaujať objektívne stanovisko je potrebné mať k dispozícií podklady
a informácie.
Týmto bol bod diskusie ukončený.
Uznesenie č. 7./ V.15
OZ berie na vedomie:
• Podnety a návrhy poslancov
• Podanú Petíciu občanov
• Informácie o žiadosti p.Ďurajkovej
OZ poveruje starostu obce:
• V spolupráci s Obecnou radou a za účasti Urbárskych a lesných spoločenstiev dohodnúť
podmienky zvozu drevnej hmoty po miestnych komunikáciách.
za: 6 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

8. Záver.
Starosta poďakoval všetkým poslancom OZ za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

V Divinke, dňa 11.9.2015
Zapisovateľ : Bc.Jana Novosadová
Overovatelia : Ľubomír Ťažký
Daniela Hofericová

Ing. Michal Krško
starosta obce

