Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Štefanov
konaného 10.11.2020
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci:
Ospravedlnili sa poslanci:

František Chudý
Ing. Juraj Belica, Ing. Ladislav Buček, Patrik Černý,
Tomáš Kudoláni, Mgr. Lívia Včelková
Rudolf Polák, Vladimír Čech, Marek Okasa, Lukáš Vlha.

Otvorenie
Starosta privítal poslancov skonštatoval, že sú prítomní piati poslanci a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určil starosta Jarmilu Klimešovú a za overovateľov zápisnice Ing. Juraja
Belicu a Mgr. Líviu Včelkovú.
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta prečítal návrh programu zasadnutia OZ, ktorý bol zverejnený od 6.11.2020 a pred
hlasovaním požiadal poslancov aby bol program doplnený v bode 6 o prejednanie zapojenia
sa obce do výzvy Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu
odpadov, ktorú zverejnil Environmentálny fond.
Nikto z poslancov nemal ďalšie návrhy na doplnenie programu, následne za takto upravený
program hlasovalo všetkých 5 prítomných poslancov.
Program:











Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrola uznesení

Spracovanie zmien a doplnkov územného plánu obce Štefanov
a) Schválenie spolufinancovania projektov podaných do CKF TTSK
b) Zapojenia sa do výzvy Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového
hospodárstva z pohľadu odpadov, ktorú zverejnil Environmentálny fond.
Schválenie zastrešenia materskej školy a školskej jedálne
Schválenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ
Diskusia
Záver

K bodu 4
Jarmila Klimešová prečítala uznesenia č.134-154 zo zasadnutia OZ konaného 29.9.2020.
K bodu 5
Starosta informoval, že pri vyhotovení zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce
Štefanov ktoré sa robili v roku 2019 sa do zmien nezahrnuli všetky potrebné časti obce a
preto bude opätovne potrebné, aby prišlo k spracovaniu nového doplnku č. 2 k územnému
plánu obce. Zmeny a doplnky by obec robila tak ako v minulosti cez zhotoviteľa. Požiadal
poslancov aby hlasoval či obec bude realizovať tento projekt.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov

Proti: 0 poslancov

Zdržalo sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 155
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove schvaľuje realizáciu projektu „Zmeny a doplnky č. 2
územného plánu obce Štefanov“
K bodu 6
Starosta už na predchádzajúcom zastupiteľstve informoval, že obec reagovala na výzvy z
Centrálneho krízového fondu TTSK a v rámci programu Preventívne opatrenia pred
krízovými udalosťami a riešenie následkov spôsobených Covid 19 získala finančné
prostriedky vo výške 4576 € . Pre čerpanie tejto dotácie je potrebné schváliť min. 10%
finančnú spoluúčasť obce.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 156
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove schvaľuje 10%-nú finančnú spoluúčasť obce na
spolufinancovanie projektu Preventívne opatrenia pred krízovými udalosťami a riešenie
následkov spôsobených Covid 19.
---Obec sa zapojila do projektu CKF TTSK v rámci programu Preventívne opatrenia pred
krízovými udalosťami a klimatickými zmenami pre rok 2020 a získala dotáciu vo výške 6500
€ . Pre čerpanie dotácie na tento projekt je potrebné schváliť min. 10% - finančnú spoluúčasť
obce. Obec chce za takto získané peniaze vybudovať proti záplavové zábrany zabraňujúce
splavovaniu ornej pôdy pri väčších dažďoch.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 157
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove schvaľuje finančný spoluúčasť vo výške minimálne 10%
na spolufinancovanie projektu Preventívne opatrenia pred krízovými udalosťami a
klimatickými zmenami pre rok 2020.
Starosta informoval, že je možnosť získať finančné prostriedky na zakúpenie strojov a
zariadení zlepšujúcich triedenie komunálneho odpadu, a na zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu. Finančné prostriedky by obec mohla získať zapojením
sa do výzvy ktorú zverejnil Environmentálny fond v rámci projektu Rozvoj odpadového
hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov, pre činnosť C1 a C5, (
Triedený zber komunálneho odpadu a predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ).
Podmienkou čerpania tatko získaných financií je minimálne 5 % -ná finančná spoluúčasť
obce na projekte. Starosta požiadal poslancov, aby sa vyjadrili, či má reagovať na túto
výzvu.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 158
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove schvaľuje zapojenie sa do výzvy Rozvoj odpadového
hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov, pre činnosť C1 Triedený zber
komunálneho odpadu a C5 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a súhlasí s
minimálne 5%-nou finančnou spoluúčasťou obce.
K bodu 7
Poslanci prerokovali návrh riešenie rozšírenia priestorov v materskej škole. Starosta po
konzultácii s riaditeľkou školy i architektom navrhol, aby sa škôlka zastrešila sedlovou
strechou a v podkroví by sa vybudovali nové priestory pre materskú škôlku.

Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa:
Uznesenie č. 159
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove schvaľuje vybudovanie sedlovej strechy na materskej
škole a školskej jedálni a vybudovanie podkrovných priestorov materskej školy na základe
vypracovanej projektovej dokumentácie.
K bodu 8
Starosta predniesol správu o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy a správu o
výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2019/2020 ktoré sú zverejnené
i na stránke ZŠ s MŠ Štefanov. Následne vyzval poslancov na schválenie týchto správ.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 160
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove prerokovalo a schválilo Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti Základnej školy Štefanov za školský rok 2019/2020.
----Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 161
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove prerokovalo a schválilo Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti Materskej školy Štefanov za školský rok 2019/2020.
K bodu 9
V diskusii starosta prečítal žiadosť nájomníkov bytov v bytovom dome č. 513 , ktorí by mali
záujem zakúpiť si montovateľné garáže a umiestniť ich na mieste kde teraz parkujú. Keďže
žiadosť bola na obecný úrad doručená jeden deň pred zasadnutím OZ poslanci budú žiadosť
prerokovávať až na budúcom zastupiteľstve.
K bodu 13
Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zapisovateľ:
Overovatelia zápisnice:

Jarmila Klimešová
Ing. Juraj Belica
Mgr. Lívia Včelková

.................................................
..................................................
..................................................

František Chudý
starosta obce

