Obec Vyšné Ružbachy
065 02 Vyšné Ružbachy 243
tel.: 052/4398110, email: obecvr@slnet.sk, internet: www.obecvysneruzbachy.sk

________________________________________
Zápisnica
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.01.2019
na Obecnom úrade vo Vyšných Ružbachoch
______________________________________________________________________

Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( tvorí prílohu zápisnice)

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania OZ
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
4. Návrh na nový územný plán obce
5. Návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
6. Návrh náplne práce komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve
7. Nákup nového pluhu
8. Prerábanie priestorov WC v Kine
9. Rôzne
- Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Miroslav Leščinský
- Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Jozef Knapík
- Žiadosť o záväzné stanovisko k výstavbe – Ing. Branislav Krafčík
- Ponuka na odkúpenie akcií – Prima banka a.s.
- Žiadosť o zámenu pozemkov – Peter Pizovka
- Žiadosť o odkúpenie pozemku na garáž – Július Zbuška
- Žiadosť o finančný príspevok – Senires n.o. Ružomberok
- Žiadosť o vydanie stanoviska k výstavbe – Alojz Konkoľ
- Vysporiadanie pozemkov medzi ZŠ a p. Kupeckým
- Odkúpenie pozemku obcou od p. Kuťku
- Informácia o zabezpečení optických káblov v obci
- Informácie o projekte MŠ
- Informácia k projektu Požiarnej zbrojnice
10. Diskusia
11. Záver
Rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Peter Martinek, ktorý privítal
prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. Poslanec Peter Šutor navrhol doplniť program rôzne o bod 100 rokov
od ukončenia 1. svetovej vojny a návrh dopravného značenia v obci, nakoľko súčasné značenie je zastaralé. Pamätník
pre padlých hrdinov prvej a druhej svetovej vojny, dopravné značenie v obci, kostolné zvony.
Keďže dňa 25.1.1945 bolo oslobodená naša obec a súčasne oslavujeme 74. výročie od jej oslobodenia starosta obce
vyzval p. Petra Fabisa, ktorý dlhoročne pracoval v oblasti kultúry, o jeho vystúpenie. Peter Fabis identifikoval padlých
občanov našej obce v prvej svetovej vojne.
Navrhol vytvoriť a umiestniť pamätnú tabuľu na počesť padlých na podstavec z travertínového kameňa variantne a to
v časti katastra obce Na úbočí pri prvom zastavení krížovej cesty, druhá varianta v parku pri kostole, a tretia na pravej
strane pri múre starého cintorína, nakoľko má vedomosť, že na pravej strane starého cintorína sú pochovaní niektorí
občania padlý v prvej svetovej vojne.
Za overovateľov zápisnice boli starostom obce určení Ing. Patrik Grech a Ján Gončár, za zapisovateľa bola určená
Viera Šutorová.
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K bodu 2
OZ schválilo doplnený program II. zasadnutia OZ o body:
- 100 rokov od ukončenia 1. svetovej vojny
- návrh dopravného značenia v obci
Ján Gončár, Ing. Patrik Grech, Jozef Guľaši, Matúš Hanečák, Mgr. Mária Šlachtovská,
Peter Šutor, Milan Urbanec

Hlasovanie za:
Hlasovanie proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Ľudovít Fabis, Jozef Holuj

K bodu 3
Kontrolu plnenia uznesení predniesol Ing. Štefan Ščensný, ktorý skonštatoval že uznesenia OZ sú splnené. Uznesenie č.
276/2018 ohľadom riešenia zámeny pozemkov medzi starou základnou školou a objektom vo vlastníctve p. Kupeckého je
bodom programu.
OZ kontrolu plnenia uznesení berie na vedomie.

K bodu 4
Návrh nového územného plánu
Starosta obce predniesol návrh na vypracovanie nového územného plánu obce Vyšné Ružbachy. Je možnosť získania
dotácie do výšky 80% oprávnených nákladov. Podmienky poskytnutia dotácie: - žiadateľ musí mať schválené zadanie na
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, uzatvorenú zmluvu o spracovaní územnoplánovacej dokumentácie,
preukázať vlastné zdroje na financovanie najmenej vo výške 20 % oprávnených nákladov, nesmie mať zavedený ozdravný
režim alebo nútenú správu.
Prieskum a rozbory, nové zadanie, návrh UPD (robí ho obstarávateľ v spolupráci s projektantom). V prípade schválenia
vypracovania nového územného plánu je potrebné zabezpečiť obstarávateľa, ktorý bude poverený celkovým zadaním až po
vypracovanie územného plánu, ktoré rieši architekt. Ing. Štefan Ščensný vysvetlil konkrétny postup pri obstaraní UPD.
OZ schvaľuje obstaranie nového územného plánu obce Vyšné Ružbachy a odporúča podať žiadosť o poskytnutie dotácie
podľa zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v znení
neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo sa zaväzuje, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie potrvá najviac tri roky odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšných Ružbachoch podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov:
I. opätovne prerokovalo
I.1

žiadosť Obce Vyšné Ružbachy, v zastúpení starostom obce Mgr. Petrom Martinekom o začatie procesu
obstarávania nového územného plánu obce Vyšné Ružbachy, ktorá bola prejednaná a schválená na
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.09.2018.

II. berie na vedomie
II.1

že dôvodom obstarania nového územného plánu obce Vyšné Ružbachy, je nekomplexnosť pôvodného
územného plánu s jeho zmenami a doplnkami, ktorý riešil prevažne intravilán obce. Nový územný plán
bude riešiť celé katastrálne územie obce a súlad s nadriadenou územnoplánovacou dokumentáciou VUC
PSK.

2

Obec Vyšné Ružbachy
065 02 Vyšné Ružbachy 243
tel.: 052/4398110, email: obecvr@slnet.sk, internet: www.obecvysneruzbachy.sk

________________________________________
III. schvaľuje
III.1

začatie procesu obstarávania nového územného plánu obce Vyšné Ružbachy. Finančné náklady spojené
s obstarávaním zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle § 19 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov uhradí
obec v plnom rozsahu. Obec Vyšné Ružbachy bude žiadať o dotáciu na pokrytie výdavkov súvisiacich
s obstaraním nového Územného plánu.

III.2

výber obstarávateľa územného plánu obce Vyšné Ružbachy. Výberom obstarávateľa je poverený starosta
obce Vyšné Ružbachy.

Hlasovanie za:
Hlasovanie proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Ján Gončár, Ing. Patrik Grech, Jozef Guľaši, Matúš Hanečák, Jozef Holuj, Mgr. Mária
Šlachtovská, Peter Šutor, Milan Urbanec
Ľudovít Fabis, Jozef Holuj

K bodu 5
Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
OZ prerokovalo predložený návrh Rokovacie poriadku obecného zastupiteľstva. OZ schválilo prerokovanie uvedeného
bodu na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie za:
Hlasovanie proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Ján Gončár, Ing. Patrik Grech, Jozef Guľaši, Matúš Hanečák, Jozef Holuj, Mgr. Mária
Šlachtovská, Peter Šutor, Milan Urbanec
Ľudovít Fabis, Jozef Holuj

K bodu 6
Návrh náplní práce komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve
OZ prejednalo hlavné úlohy komisií obecného zastupiteľstva (náplň práce). Svojím uznesením schválilo Náplň práce
komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve, ktorá tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie za:
Hlasovanie proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Ján Gončár, Ing. Patrik Grech, Jozef Guľaši, Matúš Hanečák, Mgr. Mária Šlachtovská,
Peter Šutor, Milan Urbanec
Ľudovít Fabis, Jozef Holuj

K bodu 7
Nákup nového pluhu
OZ prejednalo a schválilo nákup zadného pluhu na odhŕňanie snehu v sume do 1 300,- €. Starosta navrhuje poveriť
poslanca Petra Šutora prieskumom trhu.

Hlasovanie za:
Hlasovanie proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Ján Gončár, Ing. Patrik Grech, Jozef Guľaši, Matúš Hanečák, Mgr. Mária Šlachtovská,
Peter Šutor, Milan Urbanec
Ľudovít Fabis, Jozef Holuj
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K bodu 8
Prerábanie priestorov WC v Kine
Starosta obce navrhol vykonať rekonštrukčné práce na sociálnych zariadenia v priestoroch miestneho kina, ktoré by slúžili
aj pre návštevníkov obce. Práce by boli vykonané svojpomocne. OZ schválilo rekonštrukčné práce v predpokladanej cena
2 000,- €.

Hlasovanie za:
Hlasovanie proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Ján Gončár, Ing. Patrik Grech, Jozef Guľaši, Matúš Hanečák, Mgr. Mária Šlachtovská,
Peter Šutor, Milan Urbanec
Ľudovít Fabis, Jozef Holuj

K bodu 9
Rôzne:
a/ Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Miroslav Leščinský
OZ prejednalo žiadosť Miroslava Leščinského a Jany Leščinskej, Vyšné Ružbachy č. 3, o odkúpenie časti obecného
pozemku p. č. KN-C 910/28 o výmere 25 m2 a pozemku p. č. KN-C 917/2 o výmere 128 m2 vedených ako ostatné plochy,
ktorý susedí s pozemkom žiadateľa a ktorý chcú využiť na uskladnenie palivového dreva. Spolu so žiadosťou bol
predložený Geometrický plán č. 130/2018, vypracovaný geodetom Miroslav Ščurkom , 064 01 Chmeľnica č. 249, na
základe ktorého bola vytvorená parcela č. 917/52 o výmere 153 m2 a ktorú chcú žiadatelia odkúpiť. OZ navrhuje žiadosť
prejednať stavebnou komisiou.
Hlasovanie za:
Hlasovanie proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Ján Gončár, Ing. Patrik Grech, Jozef Guľaši, Matúš Hanečák, Mgr. Mária Šlachtovská,
Peter Šutor, Milan Urbanec
Ľudovít Fabis, Jozef Holuj

b/ Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Jozef Knapík
OZ prejdnalo žiadosť Jozefa Knapíka, Vyšné Ružbachy č. 208, o odkúpenie obecného pozemku p. č. 1427/10 o výmere 33
m2, vedenom ako ostatné plochy, za účelom výstavby garáže. OZ navrhuje žiadosť prejednať stavebnou komisiou.

Hlasovanie za:
Hlasovanie proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Ján Gončár, Ing. Patrik Grech, Jozef Guľaši, Matúš Hanečák, Mgr. Mária Šlachtovská,
Peter Šutor, Milan Urbanec
Ľudovít Fabis, Jozef Holuj

c/ Žiadosť o záväzné stanovisko k výstavbe – Ing. Branislav Krafčík
OZ prejednalo žiadosť o vydanie záväzného stanoviska na výstavbu rodinného domu na parcele č. 1542/1 a 1545/2 k.ú.
Vyšné Ružbachy, pre účely vydania zlúčeného územného a stavebného konania a súčasne o súhlas o vyňatie pôdy
z pôdneho fondu, žiadateľov Mgr. Kataríny Krafčíkovej a Ing. Branislava Krafčíka. OZ žiadosť schválilo.

Hlasovanie za:
Hlasovanie proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Ján Gončár, Ing. Patrik Grech, Jozef Guľaši, Matúš Hanečák, Mgr. Mária Šlachtovská,
Peter Šutor, Milan Urbanec
Ľudovít Fabis, Jozef Holuj
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d/ Ponuka na odkúpenie akcií - Prima banka a. s.
OZ prejednalo ponuku Priama banky Slovensko a. s. na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a. s., ktorých
menovitá hodnota je 3 990,00 € za ponúkanú cenu 5 700,00 €. Uvedená ponuka je platná do 28.02.2019.
OZ neschválilo odpredaj akcií.
Hlasovanie za odkúpenie:
Hlasovanie proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Ján Gončár, Ing. Patrik Grech, Jozef Guľaši, Matúš Hanečák, Mgr. Mária Šlachtovská,
Peter Šutor, Milan Urbanec
Ľudovít Fabis, Jozef Holuj

e/ Žiadosť o zámenu pozemkov – Peter Pizovka
OZ prejednalo Žiadosť Petra Pizovku, Vyšné Ružbachy č. 324 o zámenu pozemkov p.č. 4312 o rozlohe 859 m2 a p.č.
2536/24 o rozlohe 789 m2 za obecný pozemok s parcelným číslom 608/1, vedený ako orná pôda, o rozlohe 1 648 m2. OZ
neschválilo zámenu pozemkov.
Hlasovanie za zámenu:
Hlasovanie proti:

Ján Gončár, Ing. Patrik Grech, Jozef Guľaši, Matúš Hanečák, Mgr. Mária Šlachtovská,
Peter Šutor, Milan Urbanec

Zdržal sa:
Neprítomní:

Ľudovít Fabis, Jozef Holuj

f/ Žiadosť o odkúpenie pozemku na garáž – Július Zbuška
OZ prejednalo Žiadosť Júliusa Zbušku a Veroniky Zbuškovej, Vyšné Ružbachy 1089, o odkúpenie časti obecného
pozemku p. č. 167/1, vedenom ako ostatné plochy, za účelom výstavby garáže. OZ neschválilo predaj pozemku z dôvodu,
že pozemok nie je vhodný na výstavbu garáže.
Hlasovanie za odpredaj:
Hlasovanie proti:

Ján Gončár, Ing. Patrik Grech, Jozef Guľaši, Matúš Hanečák, Mgr. Mária Šlachtovská,
Peter Šutor, Milan Urbanec

Zdržal sa:
Neprítomní:

Ľudovít Fabis, Jozef Holuj

g/ Žiadosť o finančný príspevok – Senires n.o Ružomberok
OZ prejednalo Žiadosť o finančný príspevok na prevádzku pre neverejného poskytovateľa Senires n.o., Ružomberok,
poskytujúceho sociálnu službu, ktorý je prevádzkovateľom Zariadenia sociálnych služieb Senires n.o. Poprad Veľká
a v ktorom je umiestnený náš občan Eva Gončárová. Celková výška požadovaného mesačného príspevku na prevádzku je
215,66 €. OZ finančný príspevok neschválilo.
Hlasovanie za poskytnutie:

Hlasovanie proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Ján Gončár, Ing. Patrik Grech, Jozef Guľaši, Matúš Hanečák, Mgr. Mária Šlachtovská,
Peter Šutor, Milan Urbanec
Ľudovít Fabis, Jozef Holuj

h/ Žiadosť o vydanie stanoviska k výstavbe – Alojz Konkoľ
OZ prejednalo Žiadosť Alojza Konkoľa, ul. Družstevná 522/12, 065 03 Podolínec, o vyjadrenie k výstavbe rodinného
domu na pozemku p. č. 910/12 a p. č. 910/13 v k. ú. Vyšné Ružbachy. OZ schvaľuje výstavbu rodinného domu podľa
priloženej projektovej dokumentácie.
Hlasovanie za:
Hlasovanie proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Ján Gončár, Ing. Patrik Grech, Jozef Guľaši, Matúš Hanečák, Jozef Holuj, Mgr. Mária
Šlachtovská, Peter Šutor, Milan Urbanec
Ľudovít Fabis, Jozef Holuj
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ch/ Žiadosť o vydanie stanoviska k výstavbe – Maroš Fabis
OZ prejednalo Žiadosť Ing. Maroša Fabisa, Vyšné Ružbachy 103, o vyjadrenie k výstavbe rodinného domu na pozemku p.
č. 970/28 v k. ú . Vyšné Ružbachy, lokalita Horbek. OZ schválilo výstavbu rodinného domu podľa predloženej
architektonickej štúdie.
Hlasovanie za:
Hlasovanie proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Ján Gončár, Ing. Patrik Grech, Jozef Guľaši, Matúš Hanečák, Mgr. Mária Šlachtovská,
Peter Šutor, Milan Urbanec
Ľudovít Fabis, Jozef Holuj

i/ Vysporiadanie pozemkov medzi ZŠ a Pavlom Kupeckým, Vyšné Ružbachy 231
OZ prejednalo zámenu pozemkov medzi starou základnou školou a objektom vo vlastníctve p. Kupeckého, Vyšné
Ružbachy č. 231. OZ schválilo zámenu pozemkov na základe geometrického plánu, ktorý bude vypracovaný s tým, že
rozdiel vo výmere medzi pozemkami, ktoré sú predmetom zámeny v prospech p. Kupeckého bude vyplatený p. Kupeckým
formou úhrady za geometrický plán a nákladov spojených s vkladom zmluvy o zámene nehnuteľnosti do katastra
nehnuteľností.
Hlasovanie za:
Hlasovanie proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Ján Gončár, Ing. Patrik Grech, Jozef Guľaši, Matúš Hanečák, Mgr. Mária Šlachtovská,
Peter Šutor, Milan Urbanec
Ľudovít Fabis, Jozef Holuj

j/ Odkúpenie pozemku obcou od p. Kuťku
OZ prejednalo odkúpenie pozemku TTP p.č. 4065/3 o výmere 12 m2, podľa GO plánu č. 94/2018 z 10.10.2018,
vypracovaného Geodéziou O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka 21, 059 01 Spišská Belá, obcou Vyšné Ružbachy od
Igora Kuťku, Vyšné Ružbachy č. 322, za kúpnu cenu 1,- €, pre účely majetko-právneho vysporiadania príjazdovej obecnej
komunikácie v obci.
Hlasovanie za:
Hlasovanie proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Ján Gončár, Ing. Patrik Grech, Jozef Guľaši, Matúš Hanečák, Mgr. Mária Šlachtovská,
Peter Šutor, Milan Urbanec
Ľudovít Fabis, Jozef Holuj

k/ Informácia o zabezpečení optických káblov v obci
Starosta obce oboznámil OZ, že spoločnosť Slovak Telekom a. s. navrhla osadenie optických káblov v obci Vyšné
Ružbachy v roku 2019. Poslanci OZ doporučili do výkopov pri osadzovaní optických káblov umiestnenie káblov pre účely
obce (kamerový systém, internet a pod. podľa potreby).
l/ Informácie o projekte MŠ
Starosta obce oboznámil OZ, že bola podaná Žiadosť o poskytnutie príspevku zo štrukturálnych fondov na výstavbu novej
Materskej školy, ktorá bola doplnená o požadované náležitosti. V prípade úspešnosti projektu OZ rozhodne o jej výstavbe.
Taktiež oboznámil OZ, že v mesiaci apríl je ďalšie kolo s tými istými podmienkami.
m/ Informácie k projektu Požiarnej zbrojnice
Obec Vyšné Ružbachy obdŕžala dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 29.998,- € na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice.
V prípade využitia dotácie musí byť materská škola premiestnená, resp. finančné prostriedky sa musia využiť výhradne pre
účely požiarnej zbrojnice.
n/ Sťažnosť zvony
Starosta obce oboznámil OZ, že na základne sťažnosti p. Igora Kamáka, v zastúpení Alžbetou Kamákovou, na neprimerané
prevádzkovanie verejnej časomiery, bola vykonaná kontrola zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo
Starej Ľubovne. /Predmetom diskusie/
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o/ Žiadosť o zmenu stavby Kamáková
OZ prejednalo Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby „Rodinný dom“ na
rodinný dom v časti prízemia a ubytovacia časť v podkroví spoluvlastníkov Alžbety Kamákovej, Vyšné Ružbachy č. 174,
Jána Kamáka, Spišská Belá, Moskovská 506/9 a Igora Kamáka, Vyšné Ružbachy č. 174.
OZ svojím uznesením neschválilo zmenu stavby.
Hlasovanie za zmenu:
Hlasovanie proti zmene:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Ján Gončár, Ing. Patrik Grech, Jozef Guľaši, Matúš Hanečák, Mgr. Mária Šlachtovská,
Peter Šutor, Milan Urbanec
Ľudovít Fabis, Jozef Holuj

p/ Dopravná situácia v obci
Poslanec Peter Šutor navrhol riešiť komplexne dopravný projekt v obci Vyšné Ružbachy. Prešetriť dopravný projekt, ktorý
má obec vypracovaný, komisiou, nakoľko sú nedostatočne označené križovatky a parkuje sa na chodníkoch.
r/ Peter Fabis navrhol umiestnenie pamätníka padlých v prvej a druhej svetovej vojne variantne
- V parku pri kostole
- Na Úboči pod červenými smrekmi vysadenými na počesť vzniku ČSR
- Na miestnom cintoríne na pravej strane cintorínskeho múru.
Navrhuje pamätník zhotoviť z balvanu z ružbašského travertínu výšky cca 180 cm, do ktorého sa osadí pamätná tabuľa a
pri príležitosti odhalenia pamätníka zorganizovať podujatie so zádušnou omšou.
K bodu 10
Diskusia:
-

Hlavný kontrolór o možnosti zabezpečenia kamerového systému v obci. Financovanie by sa realizovalo zo štrukturálnych fondov.
Termín uzavretia výzvy je apríl 2019. Je potrebné zmapovať obec a určiť vhodnosť osadenia kamerových zariadení.
Doporučili vytvoriť Wifi zóny.
OZ upozornilo na staré autá umiestnené na pozemkoch obce, ktoré sú vo vlastníctve p. Floriána Grančaya.

K bodu 11
Záver
Keďže neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky a dotazy, na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.

Zapísala: Viera Šutorová

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

Overovatelia zápisnice:

Ing. Patrik Grech

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

Ján Gončár

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

Mgr. Peter Martinek
starosta obce
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