Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Štefanov
konaného dňa 17.3.2020
Prítomní:
Starosta obce: František Chudý
Poslanci: Ing. Juraj Belica, Ing. Ladislav Buček, Patrik Černý , Tomáš Kudoláni,
Marek Okasa, Mgr. Lívia Včelková, Lukáš Vlha.
Ospravedlnili sa: Vladimír Čech, Rudolf Polák
Zapisovateľka: Jarmila Klimešová
Overovatelia zápisnice: Patrik Černý, Marek Okasa.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Kontrola uznesení
5. Schválenie VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Štefanov
6. Schválenie výstavby oplotenia obecného pozemku
7. Schválenie poplatku do Centrálneho krízového fondu TTSK
8. Záver
K bodu 1
Otvorenie
Starosta obce privítal prítomných poslancov, skonštatoval, že sú prítomní 7 poslanci,
zo zdravotných dôvodov sa zo zasadnutia ospravedlnili 2 poslanci a obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Na úvod poslancom vysvetlil, že od 1.4.2020 je
potrebné mať prijaté VZN o ochrannom pásme pohrebísk a keďže je z ohľadom na
terajšiu situáciu zákaz organizovať zhromažďovania občanov, zvolal toto neverejné
mimoriadne zastupiteľstvo. Ďalej oboznámil poslancov, že pokiaľ chceme čerpať
peniaze z Centrálneho krízového fondu TTSK, musíme schváliť a zaplatiť príspevok do
tohto fondu do konca marca, preto starosta požiadal pridať do programu ako 7. bod
schválenie poplatku do Centrálneho krízového fondu TTSK . Starosta dal hlasovať, kto
je za túto zmenu programu. Všetkých 7 poslancov súhlasilo s pridaním tohto bodu do
programu zasadnutia.
K bodu 2
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určil starosta Jarmilu Klimešovú a za overovateľov zápisnice Patrika
Černého a Marka Okasu

K bodu 3
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta prečítal návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, za ktorý
hlasovalo 7 poslancov.
K bodu 4
Kontrola uznesení
Jarmila Klimešová prečítala uznesenia č.83-98/2019 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva z 11.12.2019.
K bodu 5
Schválenie VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Štefanov
Starosta prečítal návrh VZN. V krátkosti vysvetlil potrebu prijať takéto VZN. Nakoľko
nikto z poslancov nevzniesol pripomienku k tomuto návrhu VZN, vyzval ich na
hlasovanie.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržalo sa: 0 poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove schválilo VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme
pohrebísk na území obce Štefanov.
K bodu 6
Schválenie výstavby oplotenia obecného pozemku
Starosta informoval poslancov, že je vyčistený pozemok pri PD parcelné
číslo 5977/1 zapísaný na LV 2310, o ktorom sa poslanci dohodli, že bude využívaný
ako dočasné uloženie odpadu pre občanov obce, a na základe vypracovaného
geometrického plánu bude potrebné vybudovať asi 85 bm oplotenia, ktorého
nákupná cena bude do 2500,-€. No skôr ako sa začne s výstavbou oplotenia
pozemku, musia pracovníci BVS a. s. vytýčiť trasu vodovodu a kanalizácie,
ktoré prechádzajú cez daný pozemok. Starosta informoval prítomných, že
podal žiadosť na vytýčenie vodovodnej a kanalizačnej trasy, ale nakoľko
sú pozastavené všetky práce z dôvodu šírenia nákazy koronavírusu, je potrebné
počkať na vyjadrenie BVS a. s., kedy sa uskutoční potrebné vytýčenie. Starosta potom
vyzval poslancov aby hlasovali ku návrhu vybudovania oplotenia pozemku ktorý by
slúžil na dočasného uloženie odpadu.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržalo sa: 0 poslancov
Obecné zastupiteľstvo schválilo vybudovanie oplotenia obecného pozemku parc. č.
5977/1 v hodnote do 2500,-€. Tento pozemok bude slúžiť ako miesto dočasného
uloženia odpadu pre občanov obce Štefanov.

K bodu 7
Schválenie poplatku do Centrálneho krízového fondu TTSK
Starosta informoval poslancov, že schválenie poplatku do Centrálneho krízového
fondu sa prejednávalo na obecnom zastupiteľstve dňa 11.12.2019 a vtedy hlavný
kontrolór Ing. Roman Sova povedal, že zistí podrobnosti ohľadom čerpania financií z
tohto fondu. Na začiatku marca Ing. Sova starostu informoval, že by bolo dobré
zaplatiť príspevok do centrálneho krízového fondu preto, že sa dajú z fondu čerpať
peniaze bez náročných projektov, ktoré by musel vypracovávať architekt. Návrhy
projektov môže predložiť obec a riešia sa v spolupráci s TTSK. Starosta vyzval
poslancov ku hlasovaniu, aby zaujali stanovisko či bude obec Štefanov prispievať do
tohto fondu. Výška príspevku do fondu je stanovená 0,50 € ročne za každého občana
prihlásenému k trvalému pobytu v obci Štefanov.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov.
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove schválilo zaplatenie príspevku do Centrálneho
krízového fondu Trnavského samosprávneho kraja. Výška príspevku do fondu je 0,50
€ ročne za každého občana prihlásenému k trvalému pobytu v obci Štefanov.

Na záver sa starosta poďakoval všetkým poslancom za účasť a ukončil zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Zapisovateľ:
Jarmila Klimešová .................................................
Overovatelia zápisnice:
Patrik Černý ..................................................
Marek Okasa ..................................................

František Chudý
starosta obce

UZNESENIA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Štefanov
konaného 17.3.2020
Uznesenie č.99/2020
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove schválilo VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme
pohrebísk na území obce Štefanov.
Uznesenie č.100/2020
Obecné zastupiteľstvo schválilo vybudovanie oplotenia obecného pozemku parc. č.
5977/1 v hodnote do 2500,-€. Tento pozemok bude slúžiť ako miesto dočasného
uloženia odpadu pre občanov obce Štefanov.
Uznesenie č. 101/2020
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove schválilo zaplatenie príspevku do Centrálneho
krízového fondu Trnavského samosprávneho kraja. Výška príspevku do fondu je 0,50
€ ročne za každého občana prihlásenému k trvalému pobytu v obci Štefanov.

