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ZO ŽIVOTA OBCE

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
konaného dňa 13.09.2019v Robotníckom kultúrnom dome v Sučanoch
Zápisnica zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa
13.09.2019 v RKD v Sučanoch
Toto zasadnutie bolo zvolané na základe písomnej pozvánky zo dňa
11.09.2019. Uskutočnilo sa v Robotníckom kultúrnom dome so stretnutím pozvaných o 6,00 hod. v zasadačke RKD.

P r í t o m n o s ť
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Hlasovanie za schválenie návrhovej komisie v zložení Doc. Ing. Vladimír Bulej, PhD. a Ing. Marián Dianovský:
Za: 6 (Mgr. Veronika Ďaďová, Mgr. Róbert Kováč, Ľubomír Kyselica,
Mgr. Gabriela Pecková, Martin Giert, MUDr. Richard Koyš)
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Doc. Ing. Vladimír Bulej, PhD., Ing. Marián Dianovský)

z a s a d n u t í :

Za overovateľov boli navrhnutí: Martin Giert a Mgr. Róbert Kováč.

– starosta obce
– prednostka obecného úradu
– hlavná kontrolórka

Hlasovanie za schválenie overovateľov zápisnice v zložení: Martin Giert
a Mgr. Róbert Kováč:
Za: 6 (Mgr. Veronika Ďaďová, Ľubomír Kyselica, Ing. Marián Dianovský, Doc. Ing. Vladimír Bulej, PhD., Mgr. Gabriela Pecková, MUDr. Richard Koyš)
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Martin Giert, Mgr. Róbert Kováč)

Funkcionári OcÚ:
1. Martin Rybár
2. Mgr. Eva Belicová
3. Mgr. Lenka Žuchová

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Doc. Ing. Vladimír Bulej, PhD.
a Ing. Marián Dianovský.

Poslanci:
1. MUDr. Richard Koyš
2. Mgr. Veronika Ďaďová
3. Mgr. Róbert Kováč
4. JUDr. Mgr. Peter Belica
5. JUDr. Miroslav Miert
6. Ľubomír Kyselica
7. Ing. Marián Dianovský
8. MUDr. Iveta Trnovská, MPH.
9. Doc. Ing. Vladimír Bulej, PhD.
10. Mgr. Gabriela Pecková
11. Martin Giert

Schválenie programu
– ospravedlnený
– ospravedlnený

Ostatní prítomní:
1. Viera Jašeková

– zapisovateľka

Hostia:
– viď prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Žiadosť futbalového oddielu na projekt
5. Rôzne
6. Záver
Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Martin Rybár, starosta obce Sučany, ktorý privítal prítomných poslancov (Mgr. Veronika
Ďaďová, Mgr. Róbert Kováč, Ľubomír Kyselica, Ing. Marián Dianovský,
Doc. Ing. Vladimír Bulej, PhD., Mgr. Gabriela Pecková, Martin Giert,
MUDr. Richard Koyš). Uviedol, že program zasadnutia obdržali prítomní v elektronickej podobe.
Informoval, že na základe stretnutia poslancov 11.9.2019 a komisie
kultúry a športu vzišla požiadavka na prejednanie žiadosti futbalového
oddielu Tatran Sučany o podporu vybudovania futbalovej infraštruktúry, kde Slovenský futbalový zväz (ďalej len SFZ) vyčlenil finančné
prostriedky pre celé Slovensko a takýmto spôsobom chce podporiť futbalové kluby.
Voľba návrhovej komisie
a overovateľov zápisnice
p. starosta určil za zapisovateľku p. Vieru Jašekovú.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie určenie zapisovateľky zasadnutia obecného zastupiteľstva.

p. starosta požiadal o schválenie písomného návrhu programu.
Hlasovanie za schválenie písomného návrhu programu:
Za: 8 (Mgr. Veronika Ďaďová, Ľubomír Kyselica, Ing. Marián Dianovský, Doc. Ing. Vladimír Bulej, PhD., Mgr. Gabriela Pecková, MUDr. Richard Koyš, Martin Giert, Mgr. Róbert Kováč)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
p. starosta uviedol, že zo zákona vyplýva povinnosť na každom zasadnutí prejednať správy z kontrol, predpokladá, že hlavná kontrolórka
chce tento bod do programu doplniť.
Hlavná kontrolórka informovala, že žiada tento bod doplniť do programu. Včera poslala súhrnnú správu o ukončení nasledovných kontrol:
• Kontrola vedenia pokladne a nakladania s pokladničnou hotovosťou, ktorej výsledky a kontrolné zistenia sú uvedené v Správe
č. 6/2019
• Kontrola bežných príjmov: položka 121: daň z nehnuteľnosti v roku
2018, ktorej výsledky a kontrolné zistenia sú uvedené v Správe
č. 7/2019
• Kontrola bežných príjmov: položka 121: daň z nehnuteľnosti v roku
2018, ktorej výsledky a kontrolné zistenia sú uvedené v Správe
č. 8/2019
• Kontrola subjektov, ktoré poskytujú ubytovanie v obci, ktorej výsledky sú uvedené v Správe č. 9/2019
• Kontrola spotreby energií v roku 2018, ktorej výsledky sú uvedené
v Správe č. 10/2019
Uviedla, že jednotlivé správy môžu byť v prípade otázok prerokované
na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 17.9.2019, na ktoré boli pôvodne zasielané.
Hlasovanie za prijatie uznesenia, ktorým obecné zastupiteľstvo
I. prerokovalo
zmenu programu – doplnenie programu o bod: Správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol ako bod č. 4 a následné prečíslovanie ďalších bodov programu
II. schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa predloženého návrhu v pozvánke so zmenou uvedenou v uznesení č. 101 / 2019 bod I.
Za: 8 (Mgr. Veronika Ďaďová, Ľubomír Kyselica, Ing. Marián Dianovský, Ing. Vladimír Bulej, PhD., Mgr. Gabriela Pecková, MUDr. Richard
Koyš, Martin Giert, Mgr. Róbert Kováč)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Hlavná kontrolórka uviedla, že k dnešnému dňu bolo ukončených 5 horeuvedených kontrol. Tieto boli prítomným zaslané elektronicky. Jed-
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notlivé správy môžu byť v prípade otázok prerokované za zasadnutí
obecného zastupiteľstva dňa 17.9.2019.
Hlasovanie za prijatie uznesenia, ktorým obecné zastupiteľstvo
I. prerokovalo
Správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol,
II. berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol:
Za: 8 (Mgr. Veronika Ďaďová, Ľubomír Kyselica, Ing. Marián Dianovský, Doc. Ing. Vladimír Bulej, PhD., Mgr. Gabriela Pecková,
MUDr. Richard Koyš, Martin Giert, Mgr. Róbert Kováč)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavila MUDr. Trnovská,
MPH.
Žiadosť futbalového oddielu Tatran Sučany o podporu výstavby
projektu na výstavbu šatní
Predmetom tohto bodu programu je žiadosť FO Tatran Sučany „o prejednanie a schválenie účasti na predloženom projekte „podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v r. 2019
– 2021“, ktorá bola Obecnému úradu doručená 2.9.2019. Jej prílohou
bola výzva z 1.8.2019, kde futbalové kluby a samosprávy môžu požiadať SFZ o dokončenie infraštruktúry na šatne, sociálne zariadenia, posilňovne, tribúny. Výška minimálneho finančného príspevku od SFZ je
od 10 do 50 tis. €. Termín predkladania žiadosti projektov je do
15.9.2019. Vzhľadom k tomu, že obecné zastupiteľstvo je už zvolané,
a to až na deň 17. 9. 2019 a na pracovnom stretnutí poslancov so zástupcami FO Tatran Sučany dňa 11.9.2019 vzišla od poslancov obecného zastupiteľstva táto požiadavka na prerokovanie podania žiadosti
o príspevok od SFZ (v termíne do 15.9.2019), bolo zvolané dňa
11.9.2019 toto mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, aby
sa bolo možné sa touto otázkou včas zaoberať.
Na pracovnom stretnutí poslancov, ktoré sa uskutočnilo so zástupcami
FO Tatran Sučany dňa 11.9.2019 v priestoroch komunitného centra
chýbali základné informácie – projekt a rozpočet projektu, preto požiadal o ich doručenie. Opýtal sa, či prítomným poslancom boli doručené
podklady, nakoľko jemu tieto doručené neboli. Materiál bol poslancom
doručený osobne od FO Tatran Sučany dňa 12.9.2019 vo večerných
hodinách.
Nakoľko je to preňho nový materiál, bude vychádzať z preňho nových
informácií predložených priamo za zasadnutí obecného zastupiteľstva,
a to:
Predpokladaný termín začatia prác: r. 2019
Termín ukončenia prác: r. 2020
Celkové výdavky projektu podľa rozpočtu: 76.167,42 €
Požadovaná výška finančného príspevku: 50 tis. €
Povinné spolufinancovanie zo zdrojov žiadateľa: 25 % z celkovej sumy
projektu 76 tis. €
Je potrebné si uvedomiť, že v prípade, že Slovenský futbalový zväz
poskytne dotáciu vo výške 10 tis. €, obec bude musieť dofinancovať
všetko.
K projektu uviedol, že časť je už zrealizovaná. Jedná sa o 7 buniek,
montáž celkových konštrukcií bola 52 tis. €.
Hlavná kontrolórka uviedla, že prebehne ešte verejná súťaž, z ktorej
môže vyjsť iná suma.
Rozprava: Doc. Ing. Bulej, PhD., p. Kyselica, p. prednostka
Doc. Ing. Bulej položil otázku či požadované spolufinancovanie je minimálne vo výške 25 % z ceny projektu alebo 33% z ceny projektu.
P. Malík povedal, že ak SFZ schváli nižší príspevok, projekt sa prepracuje, odoberú sa kontajnery a dá sa ich toľko, koľko kryje financovanie.
Hlavná kontrolórka uviedla, že bude podaná žiadosť na konkrétny projekt a prípadný príspevok bude na konkrétnu žiadosť s danými parametrami.
Doc. Ing. Bulej navrhol zistiť na SFZ, či je možné v prípade nižšieho
príspevku od SFZ projekt prepracovať. Navrhol schváliť príspevok percentuálne podľa aktuálnej výšky poskytnutej dotácie.
p. starosta povedal, že za predchádzajúce roky sa vybudovali šatne za
podpory SFZ. Vidí, že prítomní rozmýšľajú srdcom a nie rozumom. Po-
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kiaľ nie sú dostupné správne informácie, nie je možné sa správne rozhodnúť. Vidí, že ich poslanci nemajú, t.j. nevie ako sa budú rozhodovať.
V minulosti, v prípadoch keď boli predložené informácie natesno a poslanci sa dostávali do časovej tiesne pri rozhodovaní, vyplynuli z toho
niektoré veci, ktoré dodnes nie sú dokončené. Pri projekte komunitné
centrum môžu poslanci vidieť niektoré veci, pri ktorých v súčasnosti
majú podozrenie,že niekto ich zaviedol a pýtajú sa, kto za to môže. My
samotní poslanci sme za to mohli, keď sme to schvaľovali. Pokiaľ nie
sú dostatočné informácie, nie je možné s takýmto niečím súhlasiť. Je
potrebné mať presné informácie. Toto isté sa stalo pri riešení havarijného stavu rekonštrukcie kotolne, kde náklady odhadol na 65 tis. €,
celá rekonštrukcia však bude stáť 95 tis. €. Na to, aby to bolo dokončené tak, aby sa k tomu nebolo potrebné vracať, je potrebných ďalších
40 tis. €, o ktoré požiadal v rámci riešenia havarijného stavu Okresný
úrad v Žiline, odbor školstva, odpoveď doposiaľ neprišla.
Nakoľko chýbajú dostatočné informácie od futbalového oddielu k projektu a rozpočtu, nedoporučuje financovanie projektu schváliť. Dokonca
nebolo možné vzhľadom k časovej tiesni stihnúť ani prerokovanie v komisiách v zmysle rokovacieho poriadku.
Doc. Ing. Bulej uviedol, že ešte je možnosť nerealizovať projekt v prípade poskytnutia nižšieho príspevku od SFZ.
p. starosta povedal, že projekt je spracovaný na 76 tis. €. Ak náhodou
SFZ poskytne 7 tis. € a obec poskytne 25 % spoluúčasť, obec bude do
budúcna zaviazaná dokončením projektu.
p. Kyselica uviedol, že práve toto sa chcel opýtať. Ak futbalový oddiel
nedostane od SFZ všetky prostriedky, či toto bude musieť toto doplácať
obec.
p. Malík uviedol, že pokiaľ sa obec chcela dopytovať otázky u SFZ,
mala tak urobiť už skôr.
p. prednostka uviedla, že vo výzve od SFZ je uvedená výška príspevku žiadateľa 25 % z celkovej sumy projektu a výška príspevku
SFZ 75% z ceny projektu. Keby bolo pridelených obci 50 tis. €, zvyšných 25% predstavuje 16.666,67 €. Maximálna suma projektu s pridelením max. sumy príspevku je 66.666,67 Eur. Na projekte predloženom futbalovým oddielom je uvedená cena podľa rozpočtu 76 tis.
€. Už pri pridelenej max. výške príspevku ostáva nedoriešených
10 tis. €. Nevie, ako to bude posudzovať SFZ. Ostáva otázka do budúcna, ako sa s týmto obe zúčastnené strany na projekte vysporiadajú do budúcna.
(Z výzvy: Keď 30 tis. € tvorí 75%, tak zvyšok je 10 tis. €; keď 50 tis. €
je 75 %, tak zvyšok je štvrtina, t.j. 16,666,67 Eur).
Ak bude pridelená menšia výška príspevku, tzn. aj obec sa dostáva do
nižšej spoluúčasti - pri 30 tis. € do 10 tis. €. Už teraz sa nemôže urobiť
celá časť projektu, lebo 66 tis. € je financovanie.
p. starosta uviedol, že na spoločnom stretnutí avízoval, že skôr by išiel
do zhodnotenia športového domu s tým, že v r. 2002-2009 boli spracované projekty, kde šatne boli zachované. Bolo by to vynikajúce riešenie a vybudovala by sa časť športového domu.
Skonštatoval, že informácia o výzve a samotná žiadosť prišla dosť neskoro. Pochybuje, že sa dokáže spracovať kvalitný projekt v tak krátkom čase. Skôr by išiel do rekonštrukcie športového domu, ktorý by
mohli využívať futbalisti, vybudovali by sa sociálne zariadenia a šatne.
Projekt futbalového oddielu nevidel a pochybuje, že by tam nevznikli
ďalšie nepredvídané náklady.
p. Kyselica, sa opýtal, že ak dostanú len 10 tis. € a muselo by sa to doplácať, či je možné to zrušiť?
p. prednostka uviedla, že ak futbalisti dostanú 10 tis. €, obec je zaviazaná do výšky 25 % z výšky príspevku na spolufinancovanie, tzn.
13 tis. € by bol projekt, 10 tis. € príspevok od SFZ, spolufinancovanie
obce by bolo 3 tis. €.
Uznesenie nie je možné zrušiť – obec sa zaväzuje a čestne vyhlasuje,
že bude mať peniaze na dokončenie projektu.
p. Kyselica uviedol, že nie je doriešená žiadosť Kolkárskeho klubu
a rieši sa zasa žiadosť Futbalového oddielu.
p. starosta uviedol, že rozdiel medzi týmito klubmi bol v tom, že Stolnotenisový i Kolkársky klub mali tieto veci nachystané. Vzhľadom
k tomu, že výzva vyšla 1.8., chápe Futbalový oddiel, že chce využiť
tieto finančné prostriedky, no nebol na to nachystaný.
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Doc. Ing. Bulej, PhD. uviedol, že si myslí, že pokiaľ sa dotácia nečerpá,
je možné odstúpenie. Nejedná sa o europrojekt, je to inak administratívne nastavené. Ak sa uvažuje o dofinancovaní v minulosti, pozeral
v monografii, tak občania, prívrženci a fanúšikovia futbalu poriadali verejnú zbierku.
p. starosta uviedol, že investičné plány sú vopred dohodnuté a ide sa
podľa vopred dohodnutého plánu. Pochybuje, že v dnešnej dobe niekto
prispeje – či už z radov občanov či futbalového oddielu.
Doc. Ing. Bulej, PhD. dodal, že je možné osloviť sponzorov.
Ing. Dianovský uviedol, že na stretnutí poslancov sa bavili ohľadom
športového domu, čo predstavuje 60 tis. €. Navrhol, nech sa riadne dokončí 1 projekt – dostavba šatní.
Čo sa týka dotácie, spoluúčasť je 25 % z ceny projektu. Pokiaľ suma
bude nižšia, pridajú sa dva kontajnery, 75 % získame zadarmo s 25 %
spoluúčasťou obce. Nejedná sa o eurofondy. V prípade odstúpenia sa
peniaze vrátia a dostanú ich Turany, lebo je to na forme Turčianskeho
futbalového zväzu, ktorý financie prerozdelí.
p. starosta uviedol, že Mesto Turany podalo žiadosť na murovaný objekt, niečo obdobné ako Športový dom. Je tam úplne iná situácia ako
v našej obci, kde chceme nakupovať bunky.
Mgr. Kováč uviedol, že na spoločnom stretnutí poslancov sa hovorilo
o inej sume – 65 tis. €.
p. Malík odpovedal, že uvedená suma bola bez DPH.
Mgr. Kováč uviedol, že projekt mal byť upravený, aby sa FO dostal na
sumu 66 tis. €.
p. Malík povedal, že futbalový oddiel predložil úplný projekt na celkovú
dostavbu, štúdiu na kľúč, koľko by to stálo celkom.
Hlavná kontrolórka uviedla, že musí prebehnúť elektronická verejná
súťaž. Preto hovorila, že zo súťaže môže vyjsť iná suma – 50 alebo 90
tis. €, čo nikto nevie predpokladať.
p. Malík odpovedal, že to nemôže stáť viac ako 76 tis. € a či je nevyhnutné, aby prebehla súťaž.
p. prednostka uviedla, že sa jedná o nakladanie s verejnými prostriedkami, je samozrejmé že prebehne verejná súťaž.
p. Malík povedal, že jedna vec je istá, že viac ako 76 tis. € to byť nemôže. Je to maximálna suma na celý projekt.
Uviedol, že na zasadnutí OZ je prvýkrát. Povedal, že vo funkcii predsedu futbalového oddielu je 1,5 roka. Je tomu 11 alebo 12 rokov, kedy
bol starostom obce prvé volebné obdobie JUDr. Jozef Petráš, CSc.
a hlavnou kontrolórkou p. Božena Balková. Vtedy bola futbalovému oddielu sľúbená výstavba nových šatní, predala sa Plutva. HK nám povedala, že peniaze za predaj Plutvy sú zabookované, budú použité na
šatne futbalového oddielu. Prešiel rok, nič sa nestalo, prostriedky boli
použité na riešenie havarijného stavu školy a iné úpravy v obci, športovci prišli o peniaze.
Futbalový oddiel tlačil Krajský futbalový zväz k riešeniu šatní z dôvodu, že v blízkosti je frekventovaná cesta I/18 a súperi sa sťažovali, že deti prebiehajú cez cestu, čo je životne nebezpečné. Nariadili prerábku šatne v kolkárni pre súperov, horšie to bolo pre sučianske deti, ktoré hrali II. a III. ligu a boli spojené 4 mužstvá, vznikli
problémy.
Uviedol, že sa robí 2 roky s prípravkou, majú registrovaných 51 detí,
25 detí 6-7 -ročných v prípravke, 15 detí mládežníckych.
Majú 3 šatne+ 1 pre mužov v kolkárni. Za 1,5 roka vyjde boom – majú
1 silný ročník žiakov, do dorastu ide 1 dorastenecké mužstvo, ktoré
sa postupne bude dopĺňať, sú potrebné ďalšie šatne pre dorast za
1,5 roka. Tento rok SFZ podporuje infraštruktúru. Na Slovensku sa
šport rúti. Všetky súťaže sa zužujú, v IV. lige bolo 96 mužstiev, Žilina
mala 6 okresných súťaží, teraz má 4, okres Martin má 2. V dorasteneckých súťažiach je 8 mužstiev. Deti nemajú kde a ako športovať,
problematická je aj výchova rodičov, škôl. Sedemnásťroční mladíci
prídu na ihrisko s očakávaním odmeny, k čomu sú vychovávaní rodičmi.
Bavíme sa, že dofinancovať 26 tis. € je veľa. Zoberme si, koľko bolo
investované do športu. V r. 1997 bol rozpočet obce 12 tis. €, minulý rok
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bol rozpočet futbalového oddielu bol 12.800 €. Prečo sa nenavýši rozpočet na potreby športu tak, aby nemuseli živoriť a prosiť sponzorov.
Futbalový oddiel na to, aby mal zabezpečenú hlavnú činnosť, potreboval 24 tis. €, dostal 18 tis. €. Sponzori pomohli, no nedá sa na to
spoliehať. Futbalový oddiel hľadá možnosti, reagoval na výzvu, no prišlo to narýchlo.
Zástupcovia futbalového oddielu sú zamestnaní, zaneprázdnení ľudia.
Bolo by vhodné poveriť zamestnanca, úradníka riešením žiadosti.
Projekt rieši 3 kontajnerové šatne, WC pre verejnosť. Je to 7 kontajnerov, lebo 2 šatne sú zdvojené. Do budúcna je to investícia minimálne
na 30 rokov. Futbalový oddiel bude tieto bunky udržiavať, starať sa
o ne. Prechádzať s deťmi cez frekventovanú cestu I/18 zo športového
domu nie je riešením len preto, že sú tam 2 alebo 3 šatne, je to zbytočné. Investícia 25 tis. € je do budúcna konečná, keď šatne a tribúna
sú, futbalový oddiel už nebude budovať nič, len stávajúce zveľaďovať.
Dodal, že nehovorí o závlahe a pod. Projekt závlahy nebol schválený
a nie je, nič sa nedeje. Trávnik sa udržiava, polieva i za pomoci obce
(prihnojovanie).
Futbalový oddiel zveľaďuje majetok. Investícia 25 tis. € na 30 rokov,
kedy obec nebude musieť investovať do infraštruktúry futbalového oddielu, nie je až tak veľa, aby sa na to nenašli zdroje.
Posledná veľká investícia pre celý Tatran Sučany, bol športový dom.
Minule bola prvá časť etapy, teraz je možné dostať dotáciu na jej dostavbu. V prípade, že nebude poskytnutá dotácia v celom rozsahu,
projekt sa zrealizuje podľa dotácie, ak navýšenie o 10 tis. € nad rámec
25 % na 30 rokov nie je veľa.
p. starosta uviedol, že nevie, ako to bolo v minulosti, či mohol starosta
niečo sľubovať. Možno vyplynuli situácie, ktoré bolo potrebné riešiť,
preto on nič nesľubuje. Obec vychádza v ústrety, dáva materiál, futbalový oddiel robí, zveľaďuje areál, za čo mu patrí vďaka, ale je potrebné
vziať do úvahy aj skutočnosť, že areál bezodplatne užíva. Futbalový
oddiel vidí len malé úzke spektrum, čo všetko obec potrebuje. Za vedenia bývalého starostu sa vybudovala tribúna, šatne, oplotenie, kúpilo
sa čerpadlo na závlahu a bola poskytnutá dotácia. Títo poslanci však
majú na starosti celú obec.
Keby sa zrátali náklady, ktoré vynakladá obec okrem dotácie, energie,
náklady na hospodárku. Keď sa to všetko zráta, dostávame sa na náklady obce vo výške 38 tis. € za rok. Aj toto je pomoc.
Je potrebné si pozrieť aj iné objekty obce, športový dom, klub dôchodcov, robotnícky dom, základná škola, na toto všetko musia poslanci
myslieť. Chápe, že výzva vyšla narýchlo, nebolo možné to riadne
spracovať. Je skôr za to, aby sa pripravili riadne podklady, ktoré sa
zaradia do investičného plánu. Z jeho strany určite nie riešiť to takouto
formou.
p. Malík uviedol, že z tohto dôvodu prešli na model riešenia kontajnermi.
p. starosta uviedol, že im povedal, že sám nebude rozhodovať, prešlo
to kultúrnou komisiou, na základe čoho bolo zvolané pracovné stretnutie poslancov a zasadnutie obecného zastupiteľstva, vyšiel im vždy
v ústrety. Taktiež im bola zabezpečená výpomoc ohľadom hospodárenia futbalového oddielu.
p. Malík odpovedal, že majú hospodárku, je to veľká pomoc.
p. starosta odpovedal, že náklady na hospodárku predstavujú 8 tis. €
za rok.
p. Malík dodal, že futbalový oddiel by to nezvládol, nie je výrobným
podnikom. Sú odkázaní na pomoc obce a sponzorov.
p. starosta odpovedal, že futbalisti vidia svoje spektrum problémov,
je rád, že futbalový oddiel poukazuje na veci, ktoré je potrebné urobiť. No poslanci riešia v rámci obce aj iné veci – havarijný stav kotolne základnej školy, rozkopané chodníky pri pokládke optického
kábla (f. Slovak Telekom). Riešia sa aj iné športové kluby, ktoré by
taktiež chceli mať vyšší štandard. Je potrebné sa držať rozpočtu
obce.
Uviedol, že pokiaľ obecné zastupiteľstvo nemá konkrétne informácie
(o nákladoch, o stave, o zabezpečení, či nevzniknú neoprávnené výdavky), nedoporučuje projekt schváliť.
Doc. Ing. Bulej, PhD. sa opýtal, čo v prípade, že z verejnej súťaže
vyjde suma 55 tis. €, potom v prípade schválenia 50 tis. € dotácie by
musela byť preschválená spoluúčasť.
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NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

ZO ŽIVOTA OBCE

p. prednostka uviedla, že žiada sa o 25 % z projektu, v prípade
50 tis. € to je 16.666,67 €. Dostávame sa na financovanie 75% : 25%.

túry v rokoch 2019 až 2021" na projekt „Kontajnerové šatne FO Tatran
Sučany“
– zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku
– zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu v maximálnej výške 16.666,67 € v súlade
s podmienkami poskytnutia príspevku.

Doc. Ing. Bulej, PhD. uviedol, že obstarávanie môže zamiešať karty.
Takisto od projektu na verejné osvetlenie sa odstúpilo z dôvodu zmeny
podmienok.
Je škoda, že sa neupravil výkaz výmer tak, aby to vyšlo. Ešte narýchlo
by bolo vhodné projekt prepracovať, odstrániť časť a podať ho v takejto
podobe.
Je potrebné riešiť mnoho ďalších vecí, mnoho ďalších klubov je zanedbávaných, na futbal ide najviac prostriedkov. Dodal, že verí, že zrealizovaním tohto projektu bude na dlhú dobu pokoj s investovaním do futbalu na hodne dlhú dobu. Je to na zváženie, výzva je „šitá hodne horúcou ihlou“.
V prípade poskytnutia nižšej dotácie, príp. zistenia, že je to neekonomické, nerentabilné, je možné od zmluvy odstúpiť.

Za: 9 (Mgr. Veronika Ďaďová, Ľubomír Kyselica, Ing. Marián Dianovský, Doc. Ing. Vladimír Bulej, PhD., Mgr. Gabriela Pecková, MUDr. Richard Koyš, Martin Giert, Mgr. Róbert Kováč, MUDr. Iveta Trnovská,
MPH.)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Záver

p. prednostka zhrnula žiadosť futbalového oddielu z 2.9.2019 s jej doplnením 12.9.2019 vo večerných hodinách so spolufinancovaním obce
vo výške 25 % zo schváleného príspevku (16.667 €).
p. Kyselica skonštatoval, že sa jedná o 25 % z 50 tis. € z možnej dotácie – 16.667 €.
Mgr. Ďaďová sa opýtala na neoprávnené výdavky.

p. starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva o 7.02 h ukončil.

....................................
Viera Jašeková
zapisovateľka

p. starosta sa opýtal, či tieto vie niekto odhadnúť.
p. Malik uviedol, že prijatím uznesenia, ktorým obec vstupuje do projektu spoluúčasťou vo výške 16.667 € je 10 tis. € zo 76 tis. € projektu
nedofinancovaných.

.....................................
Martin Giert
overovateľ

........................................
Mgr. Róbert Kováč
overovateľ

p. prednostka skonštatovala, že žiadosť futbalového oddielu znela na
25 %. Požiadala o doplnenie údajov, ktoré majú byť predmetom rokovania obecného zastupiteľstva i obsahom samotnej žiadosti, p. Malik
doplnil 25 %. Ak požadoval FO 33 %, mal to tam napísať.

.....................................
Mgr. Eva Belicová
prednostka OcÚ

........................................
Martin Rybár
starosta obce

p. Malík odpovedal, že tých 25 % pochopil ako minimálnu spoluúčasť,
ktorá môže byť vyššia.

Prezenčná listina

p. prednostka odpovedala, že potom malo byť do materiálu napísané,
koľko futbalový oddiel požaduje.

zo zasadnutia mimoriadneho obecného zastupiteľstva
obce Sučany

p. Malík odpovedal, že projektant materiál spracoval na poslednú
chvíľu.
Ing. Dianovský odpovedal, že keď sa vyhodí 1 kontajner, dostaneme
sa na sumu 66 tis. €.
p. starosta sa opýtal, či chce dať Ing. Dianovský pozmeňujúci návrh na
zmenu sumy.
Ing. Bulej navrhol upraviť projekt na 66 tis. € tak, aby to vyšlo.
p. starosta skonštatoval, že podklady na rokovanie neboli dostatočne
pripravené.
Obyvatelia sa pýtali, prečo zasadnutie obecného zastupiteľstva bude
ráno o 6,00 hod. Zápis z uvedeného stretnutia bude zverejnený v Sučianskych zvestiach.
Skonštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol vznesený. Opýtal sa, kto je
za schválenie uznesenia obecného zastupiteľstva v nasledovnom
znení:
Hlasovanie za prijatie uznesenia, ktorým obecné zastupiteľstvo
I. prerokovalo
návrh Futbalového oddielu Tatran Sučany na podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z projektu SFZ "Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až
2021" na projekt „Kontajnerové šatne FO Tatran Sučany“
– zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku
– zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu v maximálnej výške 16.666,67 € v súlade
s podmienkami poskytnutia príspevku.
II. schvaľuje
podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z projektu SFZ
"Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruk-

konaného dňa 13.09.2019 v zasadačke Robotníckeho
kultúrneho domu v Sučanoch
P r í t o m n o s ť

z a s a d n u t í :

Funkcionári OcÚ:
1. Martin Rybár
2. Mgr. Eva Belicová
3. Mgr. Lenka Žuchová

– starosta obce
– prednostka obecného úradu
– hlavná kontrolórka

Poslanci:
1. MUDr. Richard Koyš
2. Mgr. Veronika Ďaďová
3. Mgr. Róbert Kováč
4. JUDr. Mgr. Peter Belica
– ospravedlnený
5. JUDr. Miroslav Miert
– ospravedlnený
6. Ľubomír Kyselica
7. Ing. Marián Dianovský
8. MUDr. Iveta Trnovská, MPH.
9. Ing. Vladimír Bulej, PhD.
10. Mgr. Gabriela Pecková
11. Martin Giert
Ostatní prítomní:
1. Viera Jašeková
Hostia:
– viď prezenčná listina
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– zapisovateľka

