ZÁPISNICA
z štvrtého plenárneho zasadnutia Obecného zastupite stva Obce Žaškov v roku 2017,
konaného dňa 19. septembra 2017 o 16,00 hod. v klube kultúrneho domu v Žaškove

Prítomní:
alší prítomní:

poslanci OZ pod a priloženej prezenčnej listiny
pod a priloženej prezenčnej listiny

1. Otvorenie
Starosta obce Milan Pavlovčík otvoril plenárne zasadnutie obecného zastupite stva,
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 šiesti
poslanci OZ (pod a prezenčnej listiny). Ospravedlnili sa - pp. Lang a pp. Mikuš. Pp. Kršková
oznámila neskorší príchod.
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. Emil Kurnota – predseda návrhovej komisie; pp. Anton Nemček a pp. Darina Balleková –
členovia návrhovej komisie. Za overovate ov zápisnice navrhol pp. Ivana Dzúrik a pp. Ivana
Javornického.
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ:
1. Otvorenie
a) kontrola uznášaniaschopnosti
b) určenie zapisovate a
c) návrh na schválenie návrhovej komisie a overovate ov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
4. Správa hl. kontrolóra z vykonaných kontrol
5. Návrh VZN obce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
6. Žiadosť ZŠ s MŠ Žaškov o navýšenie rozpočtu v zmysle žiadosti z 30.8.2017
7. Schválenie úpravy rozpočtu obce na rok 2017
8. Správa audítora k účtovnej závierke obce za rok 2016
9. Rôzne:
a) Žiadosť p. uboša Porubčana s manželkou
b) Žiadosti občanov ulíc Lackovská a Pod kostolom
10. Interpelácie poslancov
11. Záver

pp. Pikla ako predkladate návrhu VZN obce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce požiadal
o jeho stiahnutie. K návrhu VZN obce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce sa pristúpi pod a
programu zasadnutia OZ v bode č.5.
Uznesenie č. 69/4/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a u j e navrhnutý program zasadnutia obecného
zastupite stva
Za 5 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Ivan Javornický,
Anton Nemček, Darina Balleková,
Proti 1:
Pavol Pikla
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Marian Lang, Milan Mikuš, Vladimíra Kršková
Uznesenie č. 70/4/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a u j e :
Návrhovú komisiu v zložení pp Emil Kurnota.– predseda návrhovej komisie; pp. Anton
Nemček a pp. Darina Balleková – členovia návrhovej komisie.
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla ,
Anton Nemček, Darina Balleková, Ivan Javornický

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Marian Lang, Milan Mikuš, Vladimíra Kršková
Uznesenie č. 71/4/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a u j e :
overovate ov zápisnice – pp. Ivan Dzúrik a pp. Ivan Javornický.
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla ,
Anton Nemček, Darina Balleková, Ivan Javornický

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Marian Lang, Milan Mikuš, Vladimíra Kršková
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ

Kontrolou plnenie uznesení z prechádzajúcich OZ previedol pp. Ivan Dzúrik
Uznesenie č. 121/7/2016 - nápravné opatrenia vyplývajúce zo zápisu Ústrednej
inventarizačnej komisie
– TRVÁ do 30.9.2017
Uznesenie č. 48/2/2017 – podpísanie blankozmenky a zmluvy na zabezpečenie prípadnej
poh adávky k projektu „Výstavba zberného dvora v obci Žaškov“
– SPLNENÉ
Uznesenie č. 60/3/2017 – preveriť možnosti usporiadania priestorov v budove materskej
školy
– SPLNENÉ

Uznesenie č. 63/3/2017– preveriť žiadosť p. ubomír Migo o úpravu miestnej komunikácie uloženie odvodňovacích rigolov
– SPLNENÉ
Uznesenie č. 65/3/2017– preveriť žiadosť o vyasfaltovanie verejného priestranstva pred
Pizzeriou Daniela
– SPLNENÉ
Uznesenie č. 72/4/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
uznesení z predchádzajúcich OZ

správu z kontroly plnenia

K uzneseniam 60/3/2017, 63/3/2017 a 65/3/2017 sa vyjadril p. predseda Komisie výstavby
a rozvoja obce Emil Kurnota. Zápisnice zo zasadnutia komisie boli poslancom OZ rozposlané
a tvoria prílohu zápisnice.
Komisia vykonala obhliadku priestorov v budove MŠ a odporúča vytvoriť kanceláriu
z existujúcej miestnosti susediacej s predajňou MADA. Priestor na pranie a sušenie vyčleniť
s existujúcej umyvárne detí a vybaviť ho kvalitnou sušičkou. Komisia odporúča rozsiahlu
rekonštrukciu budovy MŠ ako aj obnovu celého technického a sociálneho zázemia MŠ.
Pri obhliadke na mieste (úprava cestnej komunikácie, žiadosť p. ubomíra Migu) bol prítomný
aj žiadate p. ubomír Migo. Komisia odporúča uloženie betónových rigolov od už
existujúceho kanála vybudovaného popred čističku odpadových vôd, pozdĺž celého pozemku
p. Miga až po hranicu pozemku p. Žoviaka.
Žiadostí o asfaltovanie ulíc je viac. Komisia výstavby a rozvoja vrámci posudzovania
žiadostí vyhodnotí postupnosť. K asfaltovaniu sa pristúpi v budúcom roku.
4. Správa hl. kontrolóra obce z vykonaných kontrol
Správa hl. kontrolóra obce č. 2017/8 bola rozposlaná poslancom OZ pred zasadnutím
OZ a tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 73/4/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
obce č. 2017/8

správu hlavného kontrolóra

5. Návrh VZN obce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Predkladate návrhu VZN pp. Pavol Pikla svoj návrh VZN obce o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce vzal späť, skôr ako OZ pristúpi k hlasovaniu o návrhu.
Uznesenie č. 74/4/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
návrhu VZN obce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Uznesenie č. 75/4/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
a zápisnicu č. 4/2017 zo zasadnutia Komisie výstavby a rozvoja obce

späť vzatie

zápisnicu č. 3/2017

6. Žiadosť ZŠ s MŠ o navýšenie rozpočtu
p. starosta predstavil a privítal novú p. riadite ku základnej školy Mgr. Annu Punovú.
Pani riadite ka sa k predloženým žiadostiam osobne vyjadrila. Žiada o pridelenie finančných
zdrojov na zvýšenie osobného príplatku zamestnancom ZŠS. Žiada o pridelenie finančných
zdrojov na vyplatenie navýšenia platov o 6% od 1.9.2017 pre zamestnancov školských
zariadení, ktoré vypláva zo zákona. Taktiež žiada o pridelenie finančných zdrojov na
financovanie zamestnanca v mimopracovnom pomere – vychovávate a ŠKD a to z dôvodu
vytvorenia druhého oddelenia ŠKD. K rozdeleniu oddelenia ŠKD musela škola pristúpiť z
dôvodu vysokého počtu prijatých detí do ŠKD.
Uznesenie č. 76/4/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a u j e
o sume 1080,– €
Za 6 :

žiadosť ZŠ s MŠ Žaškov č. 784/2017

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla ,
Anton Nemček, Darina Balleková, Ivan Javornický

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Marian Lang, Milan Mikuš, Vladimíra Kršková
Uznesenie č. 77/4/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a u j e
o sume 1552,– €
Za 6 :

žiadosť ZŠ s MŠ Žaškov č. 828/2017

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla ,
Anton Nemček, Darina Balleková, Ivan Javornický

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Marian Lang, Milan Mikuš, Vladimíra Kršková
Uznesenie č. 78/4/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a u j e
o sume 1080,– €
Za 6 :

žiadosť ZŠ s MŠ Žaškov č. 827/2017

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla ,
Anton Nemček, Darina Balleková, Ivan Javornický

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Marian Lang, Milan Mikuš, Vladimíra Kršková
Na zasadnutie sa o 16.50 hod. dostavila pp. Vladimíra Kršková.

ZŠ s MŠ taktiež predložila žiadosť o zakúpenie a zabudovanie vstavaných skríň do tried
v materskej škole. K žiadosti sa vyjadrila p. Solivajsová. Vstavané skrine budú použité ako
úložný priestor pre ukladanie didaktického materiálu, vysávačov, poste nej bielizne a pod. Na
vstavané skrine do dvoch tried materskej školy predniesla cenovú ponuku v hodnote 3550,– €.
Uznesenie č. 79/4/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a u j e
o dotáciu na vstavané skrine v sume 3550,–€

žiadosť ZŠ s MŠ Žaškov č. 829/2017

Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Vladimíra Kršková
Anton Nemček, Darina Balleková, Ivan Javornický

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Marian Lang, Milan Mikuš

7. Schválenie úpravy rozpočtu obce na rok 2017
p.starosta informoval o ukončenom výberovom konaní na rekonštrukciu osvetlenia v obci.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, ale aj kvalita
a servis svietidiel. Obci boli predložené na skúšku vzorky svietidiel, boli vykonané merania
intenzity osvetlenia ponúkaných svietidiel. Komisia odporúča svietidlá od spoločnosti CREE.
S rekonštrukciou osvetlenia by sa malo začať koncom septembra. Hlavná ulica bude doplnená
o nové stĺpy.
Uznesenie č. 80/4/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a u j e použitie prostriedkov z rezervného fondu
na riešenie havarijného stavu verejného osvetlenia
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Vladimíra Kršková, Ivan Javornický ,
Anton Nemček, Darina Balleková, Pavol Pikla

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Marian Lang

Uznesenie č. 81/4/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a u j e rozpočtové opatrenie č. 3/2017 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.
Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) povolené prekročenie
výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov (príloha zmeny rozpočtu)
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Vladimíra Kršková, Ivan Javornický ,
Anton Nemček, Darina Balleková, Pavol Pikla

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Marian Lang

8. Správa audítora k účtovnej závierke obce za rok 2016
Správa bola rozospaná poslancom OZ pred zasadnutím OZ a tvorí prílohu zápisnice
Uznesenie č. 82/4/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
audítora k účtovnej uzávierke za rok 2016
9. Rôzne:
a) Žiadosť p. Ľuboša Porubčana s manželkou

správu nezávislého

p. uboš Porubčan s manželkou doručil na obecný úrad odvolanie voči cene pozemku,
o ktorého odkúpenie žiadal. Obecné zastupite stvo na zasadnutí dňa 22.6.2017 schválilo
odpredaj pozemku za cenu 4,20 €/1m². Na schválenej cene pozemku obecné zastupite stvo
trvá. Pri neakceptovaní ceny za pozemok pristúpi OZ k zrušeniu uznesenia č. 57/3/2017 zo
dňa 22.6.2017.
Uznesenie č. 83/4/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov p o v e r u j e obedný úrad odpovedať na odvolanie p.
uboša Porubčana s manželkou a vyzvať ho na konanie v zmysle schváleného uznesenia
o odpredaji pozemku
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: 30.9.2017
b) Žiadosti o vyasfaltovanie ulíc Lackovská a Pod kostolom
Na obecný úrad boli doručené žiadosti od občanov ulice Lackovská a ulice Pod kostolom,
v ktorých žiadajú o vyasfaltovanie uvedených ulíc. Na zasadnutí bola prítomná p. Jurámiková,
ktorá býva na ulici Pod kostolom. Vyjadrila svoju požiadavku upraviť ulicu tak aby úroveň
cesty bola s ich pozemkom, aby sa tak vyhli tečúcej vode z cesty na ich pozemok.
p. Jozef Sokol upozornil na pripravované práce súvisiace s odvodnením svojho pozemku na
ulici Lackovskej. Pp.Kurnota podotkol, že žiadostí o asfaltovanie ulice je viac. Komisia
výstavby a rozvoja obce posúdi a vyhodnotí postupnosť žiadostí do budúceho roka.
K asfaltovaniu sa pristúpi v budúcom roku.
Uznesenie č. 84/4/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov b e r i e
o vyasfaltovanie ulice Lackovská, č. sp. 757/2017

n a

ve d om ie

žiadosť

Uznesenie č. 85/4/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov b e r i e
o vyasfaltovanie ulice Pod Kostolom, č.sp. 738/2017

n a

ve d om ie

žiadosť

Žiadosť p. Jaroslava Strapca o úpravu cestnej komunikácie
p. Jaroslav Strapec svoju žiadosť osobne predniesol na zasadnutí OZ. Nako ko niektoré práce
na úpravu cesty uskutočnil na vlastné náklady, žiada o preplatenie zemných prác a taktiež
žiada o pomoc pri úprave cesty.
Žiadosť p. Jaroslava Strapca a p.Mariána Hada o prispenie financií na vodovod.
potrubie
K uvedenej žiadosti sa osobne vyjadrili prítomní p. Jaroslav Strapec a p. Lenka Hadová.
Žiadajú čiastočné prispenie financií, ktoré investovali do rozširovania vodovodnej vetvy
z ulice Chudovská. Uvedenú žiadosť spolu so žiadosťou o úpravu cestnej komunikácie posúdi
a zoh adní pri obhliadke miestnych komunikácií Komisia výstavby a rozvoja obce.
Uznesenie č. 86/4/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
Strapca o úpravu cestnej komunikácie č. 814/2017

žiadosť p. Jaroslava

Uznesenie č. 87/4/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť p. Jaroslava
Strapca a p.Mariána Hada o prispenie financií na vodovod. potrubie č. 815/2017
Uznesenie č. 88/4/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov p o v e r u j e
komisiu výstavby a rozvoja obce
vykonať obhliadku a posúdenie možností úpravy miestnych komunikácií v zmysle viacerých
žiadostí od občanov
Zodpovedný: Komisia výstavby a rozvoja obce
Termín: 31.10.2017
Návrh na schválenie spoluúčasti Obce Žaškov
Návrh na schválenie spoluúčasti Obce Žaškov vyplýva zo žiadosti o poskytnutie finančných
prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy
formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 :
Uznesenie č. 89/4/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a u j e
predloženie žiadosti o
poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti
telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične
na rok 2017 z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva SR, ktorej zámerom je rekonštrukcia
strechy telocvične a vykurovacích telies cvičebnej časti telocvične
Spolufinancovanie rekonštrukcie strechy telocvične a vykurovacích telies cvičebnej
časti telocvične vo výške 7.388,00 € z vlastných zdrojov.
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Vladimíra Kršková, Ivan Javornický ,
Anton Nemček, Darina Balleková, Pavol Pikla

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Marian Lang
10. Interpelácie poslancov

Starosta informoval prítomných
– zberný dvor: je ukončená kontrola verejného obstarávania, prebieha druhá
kontrola dokladov na Úrade pre verejné obstarávanie
– parkovisko: plynie lehota na odvolanie pre územné rozhodnutie
– pristúpilo sa k zatep ovaniu obecného úradu
pp. Ivan Javornický
– pripomenul dilatačné škáry na moste cez rieku Orava.
– upozornil na vo ný pohyb psov po obci
pp. Anton Nemček
– upozornil na tuje na cintoríne, ktoré je potrebné upraviť
– zábradlie k schodom na cintoríne
– upozornil na trčiacu kovovú tyč v ceste pri p. Turčinovi

–
–

predniesol požiadavku občanov o umiestnenie smetného koša na novej autobusovej
zastávke
je potrebné požiadať SSC o očistenie krajnice cesty medzi Žaškovom a Párnicou

pp. Balleková
– upozornila na ovocné stromy v areáli školy, ktoré sú už staré a choré.
P. Punová: požiadala o výrub ihličnatých stromov, a po vydaní súhlasu na výrub drevín
vypília aj staré ovocné stromy a vysadia nové ovocné stromy.
pp. Balleková
– upozornila na parkovanie áut pri hlavnej ceste pred Čadovcami, z dôvodu bezpečnosti na
ceste nielen vozidiel ale aj chodcov
starosta odpovedal, že obecný úrad už viackrát upozorňoval p. Čadu.
pp. Dzúrik
– hovoril s p. Čadom ohľadom parkovania áut pri ceste, p. Čado pripravuje parkovisko
v záhrade čím by danú situáciu vyriešil.
– podotkol, že popri zabudovaní vstavaných skríň v MŠ by bolo potrebné staré skrine
fyzicky zlikvidovať
p. riaditeľka: vezme si na starosť fyzickú likvidáciu vyradeného majetku
Uznesenie č. 90/4/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov u k l a d á zaobstarať fyzickú likvidáciu vyradených
skríň a ostatného vyradeného majetku z inventára ZŠ s MŠ
Zodpovedný: riadite ZŠ s MŠ
Termín: 30.11.2017
p. Solivajsová
– apeluje požiadavku práčky a sušičky, je potrebné danú situáciu vyriešiť v čo najkratšom
čase, z dôvodu ohlásenej kontroly
14. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce po akoval všetkým prítomným za
účasť a plenárne zasadnutie obecného zastupite stva ukončil o 18,30 hod.

Overovali:
pp. Ivan Dzúrik
pp. Ivan Javornický
Milan Pavlovčík
starosta obce

Zapísal:
Slavka Jancková

