ZÁPISNICA
zo štvrtého plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žaškov v roku 2019,
konaného dňa 01. augusta o 16,00 hod. v klube kultúrneho domu v Žaškove

Prítomní:

poslanci OZ podľa priloženej prezenčnej listiny

Ďalší prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

1. Otvorenie
Starosta obce Milan Pavlovčík otvoril plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že plenárne zasadnutie bolo zvolané v zmysle
zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Starosta obce potvrdil, že plenárne zasadnutie je uznášaniaschopné, prítomní boli siedmi
poslanci OZ (podľa prezenčnej listiny). Ospravedlnil sa pp. Mikuš, pp. Farko.
Písaním zápisnice poveril starosta pracovníka obecného úradu Slavku Janckovú.
Starosta obce navrhol plenárnemu zasadnutiu OZ členov pre prípravu a návrh na
uznesenie nasledovných poslancov:
pp. Anton Nemček – predseda návrhovej komisie; pp. Denisa Záňová a pp. Darina Balleková
– členovia návrhovej komisie. Za overovateľov zápisnice navrhol pp. Ivana Javornického a
pp. Martina Svitku.
Uznesenie č. 101/4/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e návrhovú komisiu v zložení
pp. Anton Nemček – predseda návrhovej komisie; pp. Denisa Záňová a pp. Darina Balleková
– členovia návrhovej komisie.
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Ivan Javornický, Marian Lang, Denisa Záňová
Darina Balleková, Martin Svitko, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Peter Farko
Nehlasovali 0:

Uznesenie č. 102/4/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e :
overovateľov zápisnice pp. Ivan Javornický a pp. Martin Svitko.
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Ivan Javornický, Marian Lang, Denisa Záňová
Darina Balleková, Martin Svitko, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Peter Farko
Nehlasovali 0:

2. Schválenie programu rokovania
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ:
1. Otvorenie
a) kontrola uznášaniaschopnosti
b) určenie zapisovateľa
c) návrh na schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
4. Schválenie návrhu VZN č. 1/2019
5. Schválenie návrhu Programu odpadového hospodárstva na roky 2016-2020
6. Kontrola plnenia rozpočtu
7. Schválenie zámeny podielov pozemkov medzi M. Vencelovou a V.Vencelom a Obcou
Žaškov
8. Schválenie zámeru zámeny pozemkov medzi Ondrejom Kurnotom, Máriou
Kurnotovou a Obcou Žaškov
9. Rozpočtové opatrenie č. 3/2019
10. Rôzne:
- Žiadosti p. Jozefa Láštica
11. Interpelácie poslancov
12. Záver
p. starosta navrhol doplniť do programu rokovania
– zámer darovania pozemkov nad ul. Nová Chudovská
– žiadosť ZŠ s MŠ Žaškov o zakúpenie umývačky riadu
– list p. Turčinu doručený na obecný úrad dňa 31.7.2019
Uznesenie č. 103/4/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e navrhnutý program zasadnutia obecného
zastupiteľstva s doplnením o
– zámer darovania pozemkov nad ul. Nová Chudovská
– žiadosť ZŠ s MŠ Žaškov o zakúpenie umývačky riadu
– list p. Turčinu doručený na obecný úrad dňa 31.7.2019
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Ivan Javornický, Marian Lang, Denisa Záňová
Darina Balleková, Martin Svitko, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Peter Farko
Nehlasovali 0:

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
Kontrolu plnenia uznesení z prechádzajúcich OZ previedol pp. Ivan Dzúrik
Uznesenie č. 70/2/2019
uznesením bola poverená p. Balleková prípravou monografie obce
– trvá do 31.12.2019

pp. Balleková informovala prítomných o druhom stretnutí ohľadom prípravy monografie.
Pomoc ponúkol p. Vladimír Svorenčík ohľadom histórie evanjelickej cirkvi v Žaškove a p.
Ondrej Žaškovský ohľadom histórie katolíckej cirkvi v Žaškove. Bol prednesený návrh
zahrnúť do publikácie nárečie a príbehy starších občanov.
Uznesenie č. 97/3/2019
Uzneseným bol poverený starosta vstúpiť do jednania s p. Lášticom o vypracovanie
znaleckého posudku a odkúpenie pozemku
– splnené
p. Láštic bol informovaný listom zo dňa 03.7.2019 o ponuke spracovania znaleckého posudku
a následne odkúpenia pozemku za cenu stanovenú v znaleckom posudku. P. Láštic bol
vyzvaný aby súhlas s ponukou oznámil na obecnom úrade. P. Láštic sa do dnešného dňa
nevyjadril k predloženej možnosti riešenia vysporiadania pozemkov.
Uznesenie č. 104/4/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Ivan Javornický, Marian Lang, Denisa Záňová
Darina Balleková, Martin Svitko, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Peter Farko
Nehlasovali 0:
4. Schválenie návrhu VZN č. 1/2019

V súvislosti s blížiacimi sa zmenami od 1.9.2019 tzn. školský rok 2019/2020, v systéme
úhrady poplatkov za stravné žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ a predškolákov MŠ je potrebná úprava
VZN o určení výšky príspevku na čiastkovú úradu nákladov - výšky príspevku na režijné
náklady a podmienky úhrady poplatkov v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Žaškov.
Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom MŠ a žiakom ZŠ za čiastočnú úradu nákladov,
ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Finančné pásma určujú
náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, sú stanovené
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Výška príspevku na režijné náklady je
určená VZN obce. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli zverejnený na úradnej tabuli
a na internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote. Rodičia žiakov školy sa
informovali u p. riaditeľky Punovej na zmeny vo VZN, bolo im podané vysvetlenie a neboli
podané písomné návrhy na zmenu v návrhu VZN, ktorý bol zverejnený. P. riaditeľka navrhla
posunúť účinnosť VZN skôr ako 1. 9.2019, z dôvodu prichádzajúcich platieb pred začiatkom
školského roka.
pp. Nemček predniesol návrh zvýšiť mesačný príspevok na činnosť CVČ z 1,80 € na 2,– €.
Uznesenie č. 105/4/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov schvaľuje návrh zmeny mesačného príspevku na činnosť
CVČ v článku 4 odst.2 návrhu VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí v materskej škole a na
činnosť školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Žaškov z 1,80 € na 2,– €.

Za 7 :

Ivan Dzúrik, Ivan Javornický, Marian Lang, Denisa Záňová
Darina Balleková, Martin Svitko, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Peter Farko
Nehlasovali 0:

Uznesenie č. 106/4/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov schvaľuje VZN č. 1/2019 o učení výšky príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí
v materskej škole a na činnosť školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Žaškov
so zapracovanou zmenou v článku 4 odst. 2 Mesačný príspevok na činnosť CVČ v sume 2,–
€, s účinnosťou 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Žaškov, t.j. 18.8.2019.
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Ivan Javornický, Marian Lang, Denisa Záňová
Darina Balleková, Martin Svitko, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Peter Farko
Nehlasovali 0:

5. Schválenie návrhu Programu odpadového hospodárstva na roky 2016-2020
Programu odpadového hospodárstva Obce Žaškov na roky 2016-2020 je vypracovaný
v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a záväznou časťou Programu odpadového
hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016-2020. POH Obce Žaškov na roky 2019-2020 bol
schválený Okresným úradom Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Uznesenie č. 107/4/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov schvaľuje v zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Program
odpadového hospodárstva Obce Žaškov na roky 2016-2020.
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Ivan Javornický, Marian Lang, Denisa Záňová
Darina Balleková, Martin Svitko, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Peter Farko
Nehlasovali 0:

6. Kontrola plnenia rozpočtu
Účtovníčka obce p. Hrabalová informovala prítomných o plnení rozpočtu k 30.6.2019.
Uznesenie č. 108/4/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov berie na vedomie kontrolu plnenia rozpočtu v zmysle
Zásad rozpočtového hospodárenia obce Žaškov, článku VI. ods. 1.
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Ivan Javornický, Marian Lang, Denisa Záňová
Darina Balleková, Martin Svitko, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:

Neprítomní 2: Milan Mikuš, Peter Farko
Nehlasovali 0:
7. Schválenie zámeny podielov pozemkov medzi M. Vencelovou a V.Vencelom a Obcou
Žaškov
Zámer zámeny pozemkov bol schválený uznesením č. 94/3/2019 zo dňa 13.6.2019
a zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote.
Uznesenie č. 109/4/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov schvaľuje zámeny podielov pozemkov v zmysle § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn.n.p. z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, prevod majetku zámennou zmluvou
– zámenu podielu vlastníka Vladimír Vencel, zapísaný na LV č. 3800, pre k.ú. Žaškov,
k pozemku reg. „C“ parc. č. 4249/1, o výmere 487 m², trvalý trávny porast, zapísaný
pod por.číslom 4, podiel 51/491 t.j. 50,6 m² (zaokrúhl.na celé m² 51 m²), zámennou
zmluvou, na základe ktorej prevedie Vladimír Vencel, , vlastnícke právo na Obec
Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov, k pozemku zapísaného na
LV č. 3800, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ par.c č. 4249/1, o výmere 487 m²,
trvalý trávny porast, zapísaný pod por.čísl. 4, podiel 51/491 t.j. 50,6 m² (zaokrúhlené
na celé m² 51 m²)
– zámenu podielu vlastníka Mária Vencelová, , zapísaný na LV č. 3800, pre k.ú.
Žaškov, k pozemku reg. „C“ par.c č. 4249/1, o výmere 487 m², trvalý trávny porast,
zapísaný pod por.číslom 6, podiel 51/491 t.j. 50,6 m² (zaokrúhl.na celé m² 51 m²),
zámennou zmluvou, na základe ktorej prevedie Mária Vencelová, vlastnícke právo na
Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov, k pozemku
zapísaného na LV č. 3800, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ par.c č. 4249/1,
o výmere 487 m², trvalý trávny porast, zapísaný pod por.čís. 6, podiel 51/491 t.j. 50,6
m² (zaokrúhl.na celé m² 51 m²)
– zámenu podielu vlastníka Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106,
Žaškov, zapísaný na LV č. 3828, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc. č. 4220,
o výmere 746 m², trvalý trávny porast, zapísaný pod por.číslom 6, podiel 241/746 vo
výmere 241 m², zámennou zmluvou, na základe ktorej prevedie Obec Žaškov, IČO:
00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov, vlastnícke právo na Vladimír Vencel, ,
k pozemku zapísaného na LV č. 3828, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ par.c č.
4220, o výmere 746 m², trvalý trávny porast, zapísaný pod por.číslom 6, podiel
51/746 vo výmere 51 m²
– zámenu podielu vlastníka Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106,
Žaškov, zapísaný na LV č. 3828, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ par.c č. 4220,
o výmere 746 m², trvalý trávny porast, zapísaný pod por.číslom 6, podiel 241/746 vo
výmere 241 m², zámennou zmluvou, na základe ktorej prevedie Obec Žaškov, IČO:
00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov, vlastnícke právo na Mária Vencelová, ,
k pozemku zapísaného na LV č. 3828, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ par.c č.
4220, o výmere 746 m², trvalý trávny porast, zapísaný pod por.číslom 6, podiel
51/746 vo výmere 51 m²
Dôvodom zámeny ako prípadu hodného osobitného zreteľa je zabezpečenie právneho vzťahu
k pozemkom, na ktorých obec plánuje vybudovať obecné kompostovisko.

Za 7 :

Ivan Dzúrik, Ivan Javornický, Marian Lang, Denisa Záňová
Darina Balleková, Martin Svitko, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Peter Farko
Nehlasovali 0:

Návrh bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov
8. Schválenie zámeru zámeny pozemkov medzi Ondrejom Kurnotom, Máriou
Kurnotovou a Obcou Žaškov
Manželia Kurnotovci žiadajú o zámenu obecného pozemku v blízkosti ich rodinného domu,
ktorý dlhodobo užívajú za pozemok pod miestnou komunikáciou, ktorý je v ich vlastníctve.
Uznesenie č. 110/4/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov schvaľuje zámer zámeny majetku v zmysle § 9 ods. 2
písm. a) a v zmysle § 9a ods.1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn.n.p. ,
prevod majetku zámennou zmluvou:
– pozemok vlastníka Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov,
zapísaný na LV č. 2729, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „E“ parc. č. 10863/4,
o výmere 42 m², ostatné plochy, zámennou zmluvou, na základe ktorej prevedie Obec
Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov, vlastnícke právo na
Ondrej Kurnota a Mária Kurnotová k časti pozemku zapísaného na LV č. 2729, pre
k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „E“ par.č. 10863/4 o výmere 42 m², ostatné plochy, a to
pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 36672769-151/18 zo dňa 26.10.2018,
ktorý vyhotovil RGK s.r.o., Ing. Martin Mičuda, A.Bernoláka 27, Ružomberok, IČO:
36672769, pozemok reg. „C“ parc.č. 523/5 o výmere 28 m², orná pôda, v podiele 1/1
– podiel vlastníka Ondrej Kurnota zapísaný na LV č. 3581, pre k.ú. Žaškov, k pozemku
reg. „C“ parc.č. 1520/10 o výmere 23 m², zastavané plochy a nádvoria, zámennou
zmluvou, na základe ktorej prevedie Ondrej Kurnota , vlastnícke právo na Obec
Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná 112/106, Žaškov, podiel k pozemoku reg.
„C“ parc. č. 1520/10 o výmere 23 m², zastavané plochy a nádvoria, zapísaný pod
por.č. 1, podiel ½, t.j. 11,5 m²
– podiel vlastníka Mária Kurnotová zapísaný na LV č. 3581, pre k.ú. Žaškov,
k pozemku reg. „C“ parc.č. 1520/10 o výmere 23 m², zastavané plochy a nádvoria,
zámennou zmluvou, na základe ktorej prevedie Mária Kurnotová vlastnícke právo na
Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov, podiel k pozemoku
reg. „C“ parc. č. 1520/10 o výmere 23 m², zastavané plochy a nádvoria, zapísaný pod
por.č. 2, podiel ½, t.j. 11,5 m²
– podiel vlastníka Ondrej Kurnota, zapísaný na LV č. 3617, pre k.ú. Žaškov, k pozemku
reg. „C“ parc.č. 1520/11 o výmere 36 m², zastavané plochy a nádvoria, zámennou
zmluvou, na základe ktorej prevedie Ondrej Kurnota ,vlastnícke právo na Obec
Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná 112/106, Žaškov, podiel k pozemoku reg.
„C“ parc. č. 1520/11 o výmere 36 m², zastavané plochy a nádvoria, zapísaný pod
por.č. 1, podiel 13/48, t.j. 9,75 m² (zaokrúhlené na celé m² 10 m²)

– podiel vlastníka Ondrej Kurnota a Mária Kurnotová, , zapísaný na LV č. 3617, pre k.ú.
Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc.č. 1520/11 o výmere 36 m², zastavané plochy
a nádvoria, zámennou zmluvou, na základe ktorej prevedie Ondrej Kurnota. a Mária
Kurnotová, vlastnícke právo na Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná
112/106, Žaškov, podiel k pozemoku reg. „C“ parc. č. 1520/11 o výmere 36 m²,
zastavané plochy a nádvoria, zapísaný pod por.č. 2, podiel 35/48, t.j. 26,25 m²
(zaokrúhlené na celé m² 26 m²)
– podiel vlastníka Ondrej Kurnota, zapísaný na LV č. 3045, pre k.ú. Žaškov, k pozemku
reg. „C“ parc.č. 1520/7 o výmere 11 m², zastavané plochy a nádvoria, zámennou
zmluvou, na základe ktorej prevedie Ondrej Kurnota, vlastnícke právo na Obec
Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná 112/106, Žaškov, podiel k pozemoku reg.
„C“ parc. č. 1520/7 o výmere 11 m², zastavané plochy a nádvoria, zapísaný pod por.č.
2, podiel 1/16, t.j. 0,68 m² (zaokrúhl. na celé m² 1 m²)
Prevod vlastníctva sa vykoná na základe zámennej zmluvy, ktorou sa vymieňajú pozemky
za pozemky s rozdielnou výmerou v prospech Obce Žaškov, zámena sa bude realizovať
bez ďalšieho finančného vyrovnania. Finančné náklady spojené so zámenou znáša
žiadateľ.
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Ivan Javornický, Marian Lang, Denisa Záňová
Darina Balleková, Martin Svitko, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Peter Farko
Nehlasovali 0:

Uznesenie č. 111/4/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov ukladá stavebnej komisii preveriť skutkový stav
žiadosti Ondreja Kurnotu a Márie Kurnotovej (č.913/2019)
Zodpovedný: stavebná komisia
–

Termín: do najbližšieho zasadnutia

zámer darovania pozemkov nad ul. Nová Chudovská

Starosta obce predniesol návrh bezodplatného prevodu pozemkov do majetku obce
formou darovania od vlastníkov pozemkov. Darovanie sa uskutočňuje podľa §9 ods. 1 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení. Darcovia sa rozhodli darovať predmetné pozemky malej výmery za
účelom zabezpečenia výstavby inžinierskych sietí pre rodinné domy v lokalite nad ulicou
Nová Chudovská. Je v záujme občanov, aby obec dar prijala, tým umožnila výstavbu
inžinierskych sietí pre rodinné domy v danej lokalite.
Uznesenie č. 112/4/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v zn.n.p. , zámer bezodplatného nadobudnutia pozemkov do
majetku obce formou darovania od vlastníkov pozemkov uzavretím darovacej zmluvy:
– prevod časti pozemku vlastníka Ján Adamec, , zapísaný na LV č. 4846, pre k.ú.
Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc. č. 3164, o výmere 978 m², trvalý trávny porast,
darovacou zmluvou, na základe ktorej prevedie Ján Adamec, vlastnícke právo na Obec

Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov, k časti pozemku
zapísaného na LV č. 4846, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ par.č. 3164 o výmere
978 m², trvalý trávny porast, a to pozemok vytvorený geometrickým plánom č.
32271093-140/2018 zo dňa 01.11.2018, ktorý vyhotovil Ing. Lev Švárny, Obrancov
mieru 12, Dolný Kubín, IČO: 32271093, pozemok reg. „C“ parc.č. 3164/2 o výmere
50 m², trvalý trávny porast, v podiele 1/1
– prevod časti pozemku vlastníka Ján Adamec, , zapísaný na LV č. 4846, pre k.ú.
Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc. č. 3175/1, o výmere 535 m², trvalý trávny porast,
darovacou zmluvou, na základe ktorej prevedie Ján Adamec, , vlastnícke právo na
Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov, k časti pozemku
zapísaného na LV č. 4846, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ par.č. 3175/1
o výmere 535 m², trvalý trávny porast, a to pozemok vytvorený geometrickým plánom
č. 32271093-140/2018 zo dňa 01.11.2018, ktorý vyhotovil Ing. Lev Švárny, Obrancov
mieru 12, Dolný Kubín, IČO: 32271093, pozemok reg. „C“ parc.č. 3175/3 o výmere
15 m², trvalý trávny porast, v podiele 1/1
– prevod časti pozemku vlastníka Ján Adamec, , zapísaný na LV č. 4846, pre k.ú.
Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc. č. 3175/2, o výmere 535 m², trvalý trávny porast,
darovacou zmluvou, na základe ktorej prevedie Ján Adamec, vlastnícke právo na Obec
Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov, k časti pozemku
zapísaného na LV č. 4846, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ par.č. 3175/2
o výmere 535 m², trvalý trávny porast, a to pozemok vytvorený geometrickým plánom
č. 32271093-140/2018 zo dňa 01.11.2018, ktorý vyhotovil Ing. Lev Švárny, Obrancov
mieru 12, Dolný Kubín, IČO: 32271093, pozemok reg. „C“ parc.č. 3175/4 o výmere
16 m², trvalý trávny porast, v podiele 1/1
– prevod časti pozemku vlastníka Ivan Dzúrik, , zapísaný na LV č. 3742, pre k.ú.
Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc. č. 3165, o výmere 771 m², trvalý trávny porast,
darovacou zmluvou, na základe ktorej prevedie Ivan Dzúrik, n, vlastnícke právo na
Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov, k časti pozemku
zapísaného na LV č. 3742, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ par.c č. 3165,
o výmere 771 m², trvalý trávny porast, a to pozemok vytvorený geometrickým
plánom č. 32271093-140/2018 zo dňa 01.11.2018, ktorý vyhotovil Ing. Lev Švárny,
Obrancov mieru 12, Dolný Kubín, IČO: 32271093, pozemok reg. „C“ parc.č. 3165/2
o výmere 24 m², trvalý trávny porast, v podiele 1/1
–

prevod časti pozemku vlastníka Patrik Svorenčík, , zapísaný na LV č. 4493, pre k.ú.
Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc. č. 3166, o výmere 641 m², trvalý trávny porast,
darovacou zmluvou, na základe ktorej prevedie Patrik Svorenčík, , vlastnícke právo na
Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov, k časti pozemku
zapísaného na LV č. 4493, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ par.c č. 3166,
o výmere 641 m², trvalý trávny porast, a to pozemok vytvorený geometrickým
plánom č. 32271093-140/2018 zo dňa 01.11.2018, ktorý vyhotovil Ing. Lev Švárny,
Obrancov mieru 12, Dolný Kubín, IČO: 32271093, pozemok reg. „C“ parc.č. 3166/2
o výmere 22 m², trvalý trávny porast, v podiele 1/1

– prevod časti pozemku vlastníka Patrik Svorenčík, , zapísaný na LV č. 4493, pre k.ú.
Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc. č. 3302, o výmere 1885 m², trvalý trávny porast,
darovacou zmluvou, na základe ktorej prevedie Patrik Svorenčík, v, vlastnícke právo
na Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov, k časti pozemku

zapísaného na LV č. 4493, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ par.c č. 3302,
o výmere 1885 m², trvalý trávny porast, a to pozemok vytvorený geometrickým
plánom č. 32271093-140/2018 zo dňa 01.11.2018, ktorý vyhotovil Ing. Lev Švárny,
Obrancov mieru 12, Dolný Kubín, IČO: 32271093, pozemok reg. „C“ parc.č. 3302/2
o výmere 24 m², trvalý trávny porast, v podiele 1/1
– prevod časti pozemku vlastníka Emil Kurnota, , zapísaný na LV č. 5598, pre k.ú.
Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc. č. 3177, o výmere 802 m², trvalý trávny porast,
darovacou zmluvou, na základe ktorej prevedie Emil Kurnota, , vlastnícke právo na
Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov, k časti pozemku
zapísaného na LV č. 5598, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ par.c č. 3177,
o výmere 802 m², trvalý trávny porast, a to pozemok vytvorený geometrickým
plánom č. 32271093-140/2018 zo dňa 01.11.2018, ktorý vyhotovil Ing. Lev Švárny,
Obrancov mieru 12, Dolný Kubín, IČO: 32271093, pozemok reg. „C“ parc.č. 3177/2
o výmere 21 m², trvalý trávny porast, v podiele 1/1
– prevod časti pozemku vlastníka Zuzana Beľová, , zapísaný na LV č. 4293, pre k.ú.
Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc. č. 3186/1, o výmere 2445 m², trvalý trávny porast,
darovacou zmluvou, na základe ktorej prevedie Zuzana Beľová, , vlastnícke právo na
Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov, k časti pozemku
zapísaného na LV č. 4293, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ par.c č. 3186/1,
o výmere 2445 m², trvalý trávny porast, a to pozemok vytvorený geometrickým
plánom č. 32271093-140/2018 zo dňa 01.11.2018, ktorý vyhotovil Ing. Lev Švárny,
Obrancov mieru 12, Dolný Kubín, IČO: 32271093, pozemok reg. „C“ parc.č. 3186/3
o výmere 102 m², trvalý trávny porast, v podiele 1/1
– prevod časti pozemku vlastníka Dominik Kurnota, a Lenka Kurnotová,., zapísaný na
LV č. 5770, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc. č. 3186/2, o výmere 1097 m²,
trvalý trávny porast, darovacou zmluvou, na základe ktorej prevedie Dominik
Kurnota, a Lenka Kurnotová, , vlastnícke právo na Obec Žaškov, IČO: 00315052, so
sídlom Hlavná112/106, Žaškov, k časti pozemku zapísaného na LV č. 5770, pre k.ú.
Žaškov, k pozemku reg. „C“ par.c č. 3186/2, o výmere 1097 m², trvalý trávny porast,
a to pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 32271093-140/2018 zo dňa
01.11.2018, ktorý vyhotovil Ing. Lev Švárny, Obrancov mieru 12, Dolný Kubín, IČO:
32271093, pozemok reg. „C“ parc.č. 3186/4 o výmere 40 m², trvalý trávny porast,
v podiele 1/1
– prevod časti pozemku vlastníka Ing. Mária Fuzáková, , zapísaný na LV č. 5739, pre
k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc. č. 3195, o výmere 1366 m², trvalý trávny
porast, darovacou zmluvou, na základe ktorej prevedie Ing. Mária Fuzáková, ,
vlastnícke právo na Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov,
k časti pozemku zapísaného na LV č. 5739, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“
par.c č. 3195, o výmere 1366 m², trvalý trávny porast, a to pozemok vytvorený
geometrickým plánom č. 32271093-140/2018 zo dňa 01.11.2018, ktorý vyhotovil Ing.
Lev Švárny, Obrancov mieru 12, Dolný Kubín, IČO: 32271093, pozemok reg. „C“
parc.č. 3195/2 o výmere 34 m², trvalý trávny porast, v podiele 1/1
– prevod časti pozemku vlastníka Viera Nemčíková, , zapísaný na LV č. 5213, pre k.ú.
Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc. č. 3196, o výmere 2033 m², trvalý trávny porast,
darovacou zmluvou, na základe ktorej prevedie Viera Nemčíková, , vlastnícke právo
na Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov, k časti pozemku

zapísaného na LV č. 5213, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ par.c č. 3196,
o výmere 2033 m², trvalý trávny porast, a to pozemok vytvorený geometrickým
plánom č. 32271093-140/2018 zo dňa 01.11.2018, ktorý vyhotovil Ing. Lev Švárny,
Obrancov mieru 12, Dolný Kubín, IČO: 32271093, pozemok reg. „C“ parc.č. 3196/2
o výmere 101 m², trvalý trávny porast, v podiele 1/1
– prevod podielu pozemku vlastníka František Javorek, , zapísaný na LV č. 5561, pre
k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc. č. 3197, o výmere 440 m², trvalý trávny porast,
darovacou zmluvou, na základe ktorej prevedie František Javorek, , vlastnícke právo
na Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov, podiel k
pozemku reg. „C“ par.c č. 3196, o výmere 2033 m², trvalý trávny porast, zapísaného
na LV č. 5213, pre k.ú. Žaškov, pod por.č. 10, podiel 3275/4400, a to pozemok
vytvorený geometrickým plánom č. 32271093-140/2018 zo dňa 01.11.2018, ktorý
vyhotovil Ing. Lev Švárny, Obrancov mieru 12, Dolný Kubín, IČO: 32271093,
pozemok reg. „C“ parc.č. 3197/2 o výmere 68 m², trvalý trávny porast, v podiele
3275/4400, t.j. 50,61 m² (zaokrúhlené na celé m² 51 m²)
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Ivan Javornický, Marian Lang, Denisa Záňová
Darina Balleková, Martin Svitko, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Peter Farko
Nehlasovali 0:
9) Prijatie rozpočtového opatrenia č. 3/2019

Uznesenie č. 113/4/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 3/2019 v súlade
s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov v súlade s § 14 ods. 2
písm. b) a c)
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Za 7 :

+ 16 345,15 EUR
+ 5 154,55 EUR
Ivan Dzúrik, Ivan Javornický, Marian Lang, Denisa Záňová
Darina Balleková, Martin Svitko, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Peter Farko
Nehlasovali 0:

– žiadosť ZŠ s MŠ Žaškov o zakúpenie umývačky riadu
Na obecný úrad bola doručená žiadosť ZŠ s MŠ Žaškov o zakúpenie umývačky riadu do
školskej jedálne. Od 1.9.2019 očakáva škola navýšenie počtu stravníkov o cca 20-25%.
Starosta obce navrhol okrem zakúpenia umývačky riadu do školskej jedálne aj
– výmenu sklobetónu v materskej škole,

– vyasfaltovanie cesty k rod. domu p. Ondrigu na ul. Roveň
– oplotenie pozemku pred hasičskou zbrojnicou
pp. Balleková navrhla popri asfaltovaní cesty na ul. Roveň vyasfaltovať časť areálu
v základnej škole.
Uznesenie č. 114/4/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 4/2019 v súlade
s ustanovením §15 odst. 2 a § 14 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Povolené prekročenie príjmov a viazanie finančných operácií v súlade s § 14 ods. 2 písm. d)
nasledovne (podľa prílohy – Návrh na zmenu rozpočtu obce Žaškov RO č.4/2019):
Príjmové finančné operácie
Kapitálové výdavky
Za 7 :

+ 25 000,00 EUR
+ 25 000,00 EUR

Ivan Dzúrik, Ivan Javornický, Marian Lang, Denisa Záňová
Darina Balleková, Martin Svitko, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Peter Farko
Nehlasovali 0:
pp. Záňová navrhla prestávku v trvaní 10 min.
Uznesenie č. 115/4/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov
Za 7 :

schvaľuje prestávku v trvaní 10 min.

Ivan Dzúrik, Ivan Javornický, Marian Lang, Denisa Záňová
Darina Balleková, Martin Svitko, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Peter Farko
Nehlasovali 0:
10. Rôzne:
- Žiadosti p. Jozefa Láštica

Žiadosťou p. Láštica sa poslanci zaoberali na predchádzajúcom zasadnutí OZ. Obecný úrad p.
Lášticovi odpovedal v zmysle uznesenia č. 97/3/2019 listom zo dňa 3.7.2019. V liste bol
vyzvaný aby súhlas s ponukou písomne oznámil na obecnom úrade. P. Láštic sa do dnešného
dňa nevyjadril k predloženej možnosti riešenia vysporiadania pozemkov.
p. Láštic listom zo dňa 2.7.2019 oznámil výstavbu oplotenia pozemku. Po zaslaní odpovede p.
Lášticovi , bola na obecný úrad doručená „Žiadosť o vysvetlenie“ od p. Láštica, ktorá bola
poslancom OZ rozposlaná pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 116/4/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov berie na vedomie Žiadosť o vysvetlenie p. Jozefa
Láštica (reg.č. 928/2019)

Za 7 :

Ivan Dzúrik, Ivan Javornický, Marian Lang, Denisa Záňová
Darina Balleková, Martin Svitko, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Peter Farko
Nehlasovali 0:

Uznesenie č. 117/4/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov ukladá stavebnej komisii pozvať p. Láštic na spoločné
stretnutie
Zodpovedný: stavebná komisia

Termín: najbližšie OZ

– list p. Turčinu
Listom p. Turčinu sa poslanci zaoberali na predchádzajúcom zasadnutí OZ. P. Turčinovi na
jeho návrhy a otázky odpovedali poslanci na zasadnutí dňa 13.6.2019, na ktorom bol p.
Turčina prítomný. Odpoveď mu bola zaslaná listom zo dňa 3.7.2019, na ktorú p. Turčina
zaslal podanie „Odpoveď na list z 3.7.2019 – reakcia“ (zaregistrované pod č. 952/2019).
Podania p. Turčinu a odpoveď obecného úradu bola poslancom rozposlaná pred zasadnutím
OZ. p. Turčina bol prítomný na zasadnutí OZ.
p. starosta prečítal prítomným správu na p. Turčinu zo dňa 20.10.2015, vyžiadanú Obvodným
oddelením PZ Dolný Kubín, za ktorú chce p. Turčina podať na starostu trestné oznámenie.
Poslanci nemali k podanej správe žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 118/4/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov berie na vedomie Odpoveď na list z 3.7.2019 – reakcia
p. Miroslava Turčinu (reg.č. 952/2019)
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Ivan Javornický, Marian Lang, Denisa Záňová
Darina Balleková, Martin Svitko, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Peter Farko
Nehlasovali 0:
10. Interpelácie poslancov

pp. Javornický – informoval sa na odkúpenie drevenice v Oravskej Porube na zriadenie
obecného múzea.
– tu nejde len o odkúpenie, ale aj o jej umiestnenie a výstavbu. Treba nato z rozpočtu vyčleniť
dostatok fin. prostriedkov, aby sa prestavba zrealizovala a bola drevenica funkčná
pp. Lang
– upozornil na diery na hlavnej ceste, opravené boli len hlboké a stredový pás
pp. Nemček – informoval sa na nezodpovedané pripomienky a podnety, ktoré podal
písomnou formou na zasadnutie dňa 13.6.2019:
– verejné osvetlenie: Daniel Škuta presun ku ceste, Svitková presun na opačnú stranu,
stĺp oproti odbočke do Pustého, presun stĺpu na opačnú stranu pod Kapinovcami

– prekládka nie je technicky možná alebo fin náročná. Svetelný tok svietidiel je
upravený tak, aby svietidlo osvetľovalo komunikáciu v šírke 9 m. To spĺňa či je umiestnené
v pravej alebo v ľavej strane komunikácie.
– obmedzenie rýchlosti 40km/hod. popred základnú školu, popred obecný úrad
– potreba prečistenia priepustu cez cestu na ul. Matúšovská pri MŠ
– pripojenie osvetlenia katolíckeho kostola na verejné osvetlenie
– informoval sa na zverejnenú zmluvu so Záhradníctvom Vaňo, kúpa rastlinného
materiálu.
– ide o stromy a zeleň pre projekt „Oddychovú zóna Tepeľ“
– upozornil na potrebu vykosenia plochy pri ihrisku s umelou trávou smerom ku potoku
– navrhol upraviť úradnú tabuľu na internetovej stránke obce na titulnej strane tak aby
bola dobre prístupná aj cez mobil.
pp. Balleková
– taktiež navrhla upraviť úvodnú stránku internetovej stránky.
– informovala sa na starý zberný dvor pri škole
– uskladňujú sa tam zberné suroviny, ktoré nie je možné uložiť na nový zberný dvor.
Je to dočasné riešenie, kým sa nevysporiadajú pozemky pri novom zbernom dvore
– upozornila na neporiadok na zastávkach, poďakovala p. Turčinovej a p. Lábikovej za
počistenie 2. autobusovej zastávky
11. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za
účasť na zasadnutí a ukončil plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Overovali:
pp. Ivan Javornický
pp. Martin Svitko

Milan Pavlovčík
starosta obce

Zapísal:
Slavka Jancková

