ZÁPISNICA
z tretieho plenárneho zasadnutia Obecného zastupite stva Obce Žaškov v roku 2017,
konaného d a 22. júna 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 piati
poslanci OZ (pod a prezenčnej listiny). Ospravedlnili sa - pp. Javornický, pp. Pikla a pp.
Mikuš. Pp. Nemček príde neskôr.
Písaním zápisnice poveril starosta pracovníka obecného úradu Slavku Janckovú.
Na zasadnutie sa o 16.20 hod. dostavil pp. Nemček.
Starosta obce navrhol plenárnemu zasadnutiu OZ členov pre prípravu a návrh na
uznesenie nasledovných poslancov:
pp. Anton Nemček– predseda návrhovej komisie; pp. Emil Kurnota a pp. Vladimíra Kršková
– členovia návrhovej komisie. Za overovate ov zápisnice navrhol pp. Ivana Dzúrik a pp.
Darinu Ballekovú.
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. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra
5. Žiadosť o dlhodobý prenájom: Spoločenstvo Žaškov 218
Radoslav Lacko s manželkou, Kozlovská 631, Žaškov
6. Žiadosť o odkúpenie pozemku: uboš Porubčan s manželkou, Rekovo270, Žaškov
7. Prerozdelenie finančných prostriedkov z fondu rozvoja obce
8. Prerokovanie návrhu VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
9. Rôzne:
a) Žiadosť ZŠ s MŠ v Žaškove
b) Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Mototím Žaškov

c) Žiadosť o úpravu MK – ubomír Migo, Matúšovská 442, Žaškov
10. Návrh rozpočtového opatrenia na schválenie
11. Interpelácie poslancov
12. Záver
Do programu, bod č. 9, starosta navrhol zaradiť
d) Žiadosť p. Hada, Pizzeria Daniela
e) Úprava rozpočtu na rok 2017 na zabezpečenie činnosti Spoločného obecného úradu
stavebného
pp. Lang navrhol vypustiť z programu rokovania bod č. 8. Prerokovanie návrhu VZN
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, pretože predkladate návrhu nie je prítomný
Uznesenie č. 50/3/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a
rokovania
Za 6 :

uj e

vypustenie bodu č. 8. z programu

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang, Vladimíra Kršková,
Anton Nemček, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Ivan Javornický, Pavol Pikla, Milan Mikuš

Uznesenie č. 51/3/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a u j e navrhnutý program zasadnutia obecného
zastupite stva so zmenami
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang, Vladimíra Kršková,
Anton Nemček, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Ivan Javornický, Pavol Pikla, Milan Mikuš

Uznesenie č. 52/3/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a u j e :
a) Návrhovú komisiu v zložení pp. Anton Nemček– predseda návrhovej komisie; pp. Emil
Kurnota a pp. Vladimíra Kršková – členovia návrhovej komisie.
b) overovate ov zápisnice – pp. Ivan Dzúrik a pp. Darina Balleková.
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang, Vladimíra Kršková,
Anton Nemček, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Ivan Javornický, Pavol Pikla, Milan Mikuš
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. 17/1/2017 – kontrola miestnych komunikácií a uplatnenie si záruky
– SPLNENÉ
Uznesenie č. 40/2/2017 – vykonanie obhliadky a určenie predbežného rozpočtu na
vybudovanie oporného múru na prístup k rod. domu č. 310 v zmysle žiadosti sp.č. 241/2017
– Komisia vykonala obhliadku a odporúča spevniť brehy potoka panelmi
Uznesenie č. 42/2/2017
Písomne odpovedať p. Vlaste Súnokovej na jej žiadosť o zníženie poplatku za pobyt v MŠ
– SPLNENÉ
Uznesenie č. 48/2/2017 – podpísanie blankozmenky a zmluvy na zabezpečenie prípadnej
poh adávky k projektu „Výstavba zberného dvora v obci Žaškov“
– TRVÁ do 31.12.2017
Uznesenie č. 49/2/2017 – upozorniť p. Milana Čadu na parkovanie áut na miestnej
komunikácii

– SPLNENÉ

Uznesenie č. 53/3/2017
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

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obec
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na II. polrok 2017 bol zverejnený na úradnej
tabuli a na webovej stránke obce d a 18.5.2017 po dobu 15 dní a bol rozposlaný poslancom
OZ
Uznesenie č. 54/3/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov
kontrolóra obce na II. polrok 2017
Za 6 :

s ch v a

uj e

plán kontrolnej činnosti hlavného

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang, Vladimíra Kršková,
Anton Nemček, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Ivan Javornický, Pavol Pikla, Milan Mikuš

5. Žiadosť o dlhodobý prenájom
– Spoločenstvo Žaškov 218
Spoločenstvo Žaškov 218 žiada o dlhodobý prenájom časti obecného pozemku parc. č. C-KN
1224 z dôvodu rekonštrukcie plochej strechy na bytovom dome. Tvar strechy chcú zmeniť na
sedlovú, pričom budúce prestrešenie, tak ako je navrhované bude presahovať jeho terajšie
pôdorysné rozmery nad obecný pozemok.
Uznesenie č. 55/3/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a u j e
dlhodobý prenájom časti
pozemku reg. C-KN parc. č. 1224 zast.plochy a nádv. vo výmere 27 m2 pre Spoločenstvo
Žaškov 218 za sumu 0,10 €/1m² ročne z dôvodu presahujúceho budúceho prestrešenia
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang, Vladimíra Kršková,
Anton Nemček, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Ivan Javornický, Pavol Pikla, Milan Mikuš
– Radoslav Lacko s manželkou, Kozlovská 631, Žaškov

Manželia Lackovci žiadajú o dlhodobý prenájom časti pozemku parc. č. E-KN
10850/5, zast.plochy a nádv. o výmere 5,4 m2 z dôvodu prestrešenia hospodárskej budovy,
z ktorej okapový zvod bude presahovať na predmetný obecný pozemok
Uznesenie č. 56/3/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a u j e
dlhodobý prenájom časti
pozemku reg. E-KN parc. č. 10850/5, zast.plochy a nádv. vo výmere 5,4 m2 pre Radoslava
Lacka s manželkou Miroslavou, rod. Štítikovou za sumu 0,10 €/1m² ročne z dôvodu
presahujúceho okapového zvodu a prestrešenia
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang, Vladimíra Kršková,
Anton Nemček, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Ivan Javornický, Pavol Pikla, Milan Mikuš

6. Žiadosť o odkúpenie pozemku: Ľuboš Porubčan s manželkou
p. Porubčan predložil geometrický plán a znalecký posudok na stanovenie ceny predmetného
pozemku, tým splnil podmienky, ktoré stanovilo OZ, poslanci OZ súhlasia s odpredajom
obecného pozemku za cenu 4,20 €/1m².
Uznesenie č. 57/3/2017
1. Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a u j e predaj majetku obce ŽAŠKOV
v súlade s §9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, a to:
pozemok reg. C-KN parc. č. 1143/14 zast.plochy a nádv. vo výmere 261 m2
a pozemok reg. C-KN parc. č. 1148/37 ostat.plochy o výmere 69 m² vytvorené

geometrickým plánom č. 36423378-10/2017 zo d a 01.03.2017, ktorý vyhotovil
Jaroslav Martvo , MARTVO -GEOPLÁN s.r.o., Obrancov mieru 12, Dolný Kubín,
IČO: 36423378, z pozemku reg. E-KN parc. č. 10846/1 ostatné plochy zapísaného na
LV č. 2729 v katastrálnom území Žaškov, pre:
uboš Porubčan, rod. Porubčan, nar. 5.4.1972 a Radoslava Porubčanová, rod.
Brod anská, nar. 10.5.1972 obidvaja trvale bytom Rekovo 270, Žaškov,
za predajnú cenu vo výške 4,20 €/1 m2.
2. k o n š t a t u j e
a) že v prípade predaja tohto majetku obce, obec nepostupuje pod a ust. § 9a ods.
1 až 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych
predpisov, pretože ide o majetok obce vymedzený v ust. § 9a ods. 8 písm. b)
cit. Zákona, ktorý tvorí pri ahlú plochu k pozemku zastavaného stavbou vo
vlastníctve nadobúdate a a svojím umiestnením a využitím tvorí neoddelite ný
celok so stavbou
b) na tento majetok obce bol vypracovaný znalecký posudok č. 138/2017, zo d a
26.4.2017, ktorý vypracoval Ing. Marián Pilka, SNP 1197/30, Dolný Kubín
c) že vypracovaným znaleckým posudkom č. 138/2017 zo d a 26.4.2017, ktorý
vypracoval Ing. Marián Pilka, SNP 1197/30, Dolný Kubín bola stanovená cena
za majetok obce vo výške 2,07 eur/1 m2
d) kupujúci spĺ a podmienku stanovenú v ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov na
základe ním predloženého : geometrického plánu.
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang, Vladimíra Kršková,
Anton Nemček, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Ivan Javornický, Pavol Pikla, Milan Mikuš

3. p o v e r u j e obecný úrad, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po stránke
organizačnej, ekonomickej a právnej a zárove zverejnil kúpnu zmluvu na webovej
stránke obce
7. Prerozdelenie finančných prostriedkov z fondu rozvoja obce
Zostatok vo fonde rozvoja obce tvorí 41363,51€. Poslanci sa zhodli presunúť fin.prostriedky
na rekonštrukciu miestnych komunikácií.
Uznesenie č. 58/3/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a u j e prerozdelenie finančných prostriedkov
z fondu rozvoja obce na miestne komunikácie vo výške 41363,51 €.
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang, Vladimíra Kršková,
Anton Nemček, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Ivan Javornický, Pavol Pikla, Milan Mikuš
9. Rôzne:
a) Žiadosť ZŠ s MŠ v Žaškove

Na zasadnutí bola prítomná aj p. Solivajsová, ktorá predniesla žiadosť o zakúpenie sušičky. Z
dôvodu úpravy priestorov na poschodí pre budúcich nájomníkov stráca materská škola
priestory na pranie a dosušenie bielizne. Z tohto dôvodu škôlke chýbajú aj priestory na
uskladnenie didaktického materiálu, učebných a iných pomôcok. Zárove treba vyriešiť
presun kancelárie MŠ, ktorá sa nachádza na poschodí a zariadenie kancelárie.
Uznesenie č. 59/3/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť ZŠ s MŠ
v Žaškove o zakúpenie sušičky, vstavaných skrí a premiestnenie kancelárie
Uznesenie č. 60/3/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov u k l a d á
v budove materskej školy

preveriť možnosti usporiadania priestorov

Zodpovedný: predseda Komisie výstavby a rozvoja obce
Termín: 30.6.2017
b) Žiadosť o poskytnutie dotácie pre MOTOTÍM Žaškov
Žiadosť bola rozposlaná poslancom. Mototím Žaškov žiada o poskytnutie dotácie na
Medzinárodné majstrovstvá SR v country crosse. Pp. Lang navrhol schváliť určitú časť
požadovanej dotácie uvedenej v žiadosti. Navrhol sumu 500,– €.
Uznesenie č. 61/3/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a u j e dotáciu pre Mototím Žaškov v sume
500,– € na Medzinárodné majstrovstvá SR v country crosse
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang, Vladimíra Kršková,
Anton Nemček, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Ivan Javornický, Pavol Pikla, Milan Mikuš

c) Žiadosť o úpravu MK – Ľubomír Migo, Matúškova 442, Žaškov
p. ubomír Migo, žiada o úpravu miestnej komunikácie - uloženie odvod ovacích rigolov na
ul. Matúšovská v úseku rod. domu č. 442 po ČOV
Uznesenie č. 62/3/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
o úpravu miestnej komunikácie - uloženie odvod ovacích rigolov

žiadosť p. ubomír Migo

Uznesenie č. 63/3/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov u k l a d á preveriť žiadosť p. ubomír Migo o úpravu
miestnej komunikácie - uloženie odvod ovacích rigolov
Zodpovedný: predseda Komisie výstavby a rozvoja obce
Termín: 30.6.2017

d) Žiadosť o vyasfaltovanie miestnej komunikácie pred Pizzeriou Daniela
Žiadosť o vyasfaltovanie miestnej komunikácie pred Pizzeriou Daniela predložil p. Tibor
Had. Uvedený úsek nie je miestnou komunikáciou, slúži ako prístupová komunikácia a ako
verejné priestranstvo
Uznesenie č. 64/3/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
verejného priestranstva pred Pizzeriou Daniela
Uznesenie č. 65/3/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov u k l a d á
priestranstva pred Pizzeriou Daniela

žiadosť o vyasfaltovanie

preveriť žiadosť o vyasfaltovanie verejného

Zodpovedný: predseda Komisie výstavby a rozvoja obce
Termín: 30.6.2017
e) Úprava rozpočtu na rok 2017 na zabezpečenie činnosti Spoločného obecného úradu
stavebného
Starosta informoval o výdavkoch spojených s činnosťou spoločného stavebného úradu, fin.
prostriedky sú nepostačujúce, je potrebné navýšiť rozpočet na rok 2017 o sumu 1,50 € na l
obyvate a
Uznesenie č. 66/3/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a u j e zvýšenie rozpočtu na rok 2017 na
zabezpečenie činnosti Spoločného obecného úradu stavebného o sumu 1,50 € na l obyvate a
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang, Vladimíra Kršková,
Anton Nemček, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Ivan Javornický, Pavol Pikla, Milan Mikuš
10. Návrh rozpočtového opatrenia na schválenie

Uznesenie č. 67/3/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a u j e rozpočtové opatrenie č. 2/2017
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 6 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang, Vladimíra Kršková,
Anton Nemček, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Ivan Javornický, Pavol Pikla, Milan Mikuš

Starosta informoval
- prebehla vo ba riadite a ZŠ s MŠ, na návrh Rady školy bol vymenovaný nový riadite ZŠ
s MŠ Mgr. Anna Punová s nástupom od 1.7.2017.
– v rozpočte je schválené vybudovanie poldra, pozemok je v správe SPF, je podaná žiadosť
o delimitáciu, avšak to určitý čas potrvá, starosta navrhol použiť fin.prostriedky na
vybudovanie oporného múru pri ul. Rekovo
– informoval o parkovisku, na ktoré je hotová projektová dokumentácia, sú zaslané žiadosti
na stanoviská k územnému konaniu následne stavebnému konaniu
– Osvetlenie v obci : prichádzajú vzorky svietidiel, ktoré sa priebežne montujú
– Zberný dvor: doklady z verejného obstarávania sú na administratívnej kontrole
– Zateplenie obecného úradu: administratívna kontrola z verejného obstarávania je ukončená,
k zatepleniu by sa mohlo pristúpiť už v priebehu júla, augusta
– Územný plán obce: bolo vypracované zadanie, pripravuje sa na zverejnenie a v septembri
by sa predložilo poslancom na zasadnutí OZ
– zamerané nové ulice boli zapísané do centrálneho registra adries, pracuje sa na označení
budov orientačnými číslami
– pristúpime k rekonštrukcii chodníkov
– prebiehajú prípravy na De obce a ŽMM, ŽMM je zaradený do série behov Žilinská župa,
bežať sa bude po obci, od 15,30 hod. začne kultúrny program
Uznesenie č. 68/3/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
Žaškov, Mgr. Anna Punová , s nástupom do funkcie od 1.7.2017.

vo bu riadite a ZŠ s MŠ

13. Interpelácie poslancov
pp. Vladimíra Kršková:
- informovala sa čo všetko spadá do zateplenia obecného úradu
zateplenie sa týka celej budovy a stropu, okolo budovy bude vybudovaný chodník
pp. Balleková
– upozornila na zanesené protipovod ové prepášky
starosta: protipovodňové hrádzky, nie je možné opraviť, sú pozanášané nánosom hliny
a štrku, čiže splnili účel, na ktorý boli robené. Mali by sa teda urobiť nové, na iných
miestach avšak z vlastných zdrojov
pp. Balleková
– informovala sa oh adom živého plota v školskom areáli, upozornila na jeho dôležitosť
v školskom areáli, živý plot chránil prostredie pred prachom a výfukovými splodinami
z hlavnej cesty
starosta odpovedal, že toto rozhodnutie vyšlo zo ZŠ a aký bol na to dôvod nevie, treba sa
informovať v ZŠ
– informovala sa na ve ké kopy materiálu na zasypanie jamy pre vybudovanie posil ovne

posilňovňa sa zasype do úrovne cokla a ostávajúci zásypový materiál sa odvezie
– informovala sa na obchod CBA, kedy sa plánuje otvoriť
Obchod by sa mal otvoriť koncom júla
– poukázala na potrebu viacerých stojanov na bicykle pre žiakov školy
pp. Dzúrik
-informoval sa na vykonávanie požiarnych preventívnych prehliadok
Preventívne prehliadky obývaných domov sú urobené, vlani prebehli prehliadky v Dierovej,
tento rok sa vykonajú prehliadky neobývaných domov v obci.
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. Darina Balleková
Milan Pavlovčík
starosta obce

Zapísal:
Slavka Jancková

