ZÁPISNICA
z prvého plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žaškov v roku 2016,
konaného dňa 03. marca 2016 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), pp. Balleková ohlásila krátke meškanie, pp. Kršková
sa ospravedlnila.
Písaním zápisnice poveril starosta pracovníka obecného úradu Jaroslava Bakoša.
Starosta obce navrhol plenárnemu zasadnutiu OZ členov pre prípravu a návrh na
uznesenie nasledovných poslancov:
pp. Marian Lang – predseda návrhovej komisie; pp. Ivan Javornický a pp. Milan Mikuš –
členovia návrhovej komisie. Za overovateľov zápisnice navrhol pp. Emila Kurnotu a pp.
Pavla Piklu.
Uznesenie č. 1/1/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e :
a) Návrhovú komisiu v zložení pp. Marian Lang – predseda návrhovej komisie; pp. Ivan
Javornický a pp. Milan Mikuš – členovia návrhovej komisie.
b) overovateľov zápisnice – pp. Emil Kurnota a pp. Pavol Pikla.
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Ivan Javornický
Marian Lang, Anton Nemček, Milan Mikuš,

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Darina Balleková, Vladimíra Kršková
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.
3.
4.
5.
6.

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
Prerokovanie návrhu VZN č. 1,2,3/2016
Správy hlavného kontrolóra z vykonaných kontrol
Schválenie spoluúčasti na financovanie zateplenia OcÚ a KD
Rôzne
a) žiadosť o navýšenie rozpočtu pre ZŠ s MŠ Žaškov
b) žiadosť PD o bezplatné využívanie pozemkov obce určených na cestné
komunikácie
c) ponuka na rekonštrukciu verejného osvetlenia
d) prerokovanie zámeru prestavby striech na budovách ZŠ s MŠ
7. Interpelácie poslancov
8. Záver
Starosta navrhol do programu zasadnutia doplniť nasledovné body
6 e) schválenie spoločného programu rozvoja obcí Dolnej Oravy
7 f) schválenie odmeny veliteľovi DHZO
Bod programu 6 c) presunúť na začiatok, aby zástupca SSE, nemusel čakať, keďže má
dohodnuté ešte iné stretnutie
-poslanci navrhli bod č. 4 presunúť na nasledujúce zasadnutie OZ, nakoľko hlavná
kontrolórka obce sa ospravedlnila z dôvodu PN
Uznesenie č. 2/1/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e navrhnutý program zasadnutia obecného
zastupiteľstva s doplnením bodu 6 o body e) – f) , presunutím bodu 6 c) na začiatok rokovania
a posunutím bodu č. 4 na nasledujúce zasadnutie OZ
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Ivan Javornický
Marian Lang, Anton Nemček, Milan Mikuš,

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Darina Balleková, Vladimíra Kršková

7 c) zástupca Stredoslovenskej energetiky (SSE) predstavil projekt rekonštrukcie verejného
osvetlenia v obci, ktorý spočíva hlavne vo výmene cca 196 ks existujúcich svietidiel (tkz.
sodíkové svietidlá), ktoré sú po hlavnej ceste, za moderné LED svietidlá spolu s výložníkmi,
na ktorých sú svietidlá upevnené na podperných bodoch (stĺpoch) a rekonštrukcia
rozvodných skríň verejného osvetlenia. Investícia do výmeny by bola v réžii SSE a obec by
15 rokov na základe zmluvy o poskytovaní služby platila SSE cca 1.054,80 mesačne ( 5,38
€/lampa). Po skončení trvania zmluvy by obec mohla prednostne odkúpiť sústavu VO.
Prítomní poslanci sa zhodli, že treba zvážiť všetky možnosti, dôkladne zhodnotiť
efektívnosť predloženej ponuku od SSE.
Uznesenie č. 3/1/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
verejného osvetlenia predloženú SSE, a.s.

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ

ponuku na rekonštrukciu

uznesenie 105/6/2015 – kontrola stavu zrekonštruovaných miestnych komunikácií v obci
trvá do 5/2016
uznesenie 118/7/2015 – vyzvať SC ŽSK na osadenie dopravného značenia – nastriekanie
plošných znakov – vodorovných dopravných značiek
splnené
uznesenie 120/7/2015 – umiestnenie tabule na vstupe do obce, ktorá bude informovať, že
niektoré verejné priestranstvá a priestory v obci sú monitorované
kamerovým systémom.
splnené
uznesenie 132/7/2015 - vypracovať dodatok (nové) k VZN 3/2012 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce,
splnené
starosta informoval, že nie je možné do VZN zapracovať zmenu
účelu využitia poskytnutých dotácií. Dotácia musí byť použitá jedine
na účel, na ktorý bola žiadaná a schválená.
uznesenie 132/7/2015 - kontrola, či majetok navrhnutý na vyradenie bol skutočne vyradený
v zmysle smernice, zápisu likvidačnej komisie a zlikvidovaný
v súlade so zákonom
nesplnené
likvidačná komisia zasadne na budúci týždeň a prevedie kontrolu
uznesenie 136/7/2015 – vykonanie obhliadky rigolu, jarku pri nehnuteľnosti p. Turčinu
splnené
informáciu podal p. Kurnota, zápisnica z obhliadky je prílohou
zápisnice
prítomný občan p. M. Turčina trvá na tom, aby bol priepust zakrytý
železnou platňou, lebo je tu ohrozená bezpečnosť
Uznesenie č. 4/1/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
a rozvoja obce

správu komisie výstavby

Uznesenie č. 5/1/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.

správu z kontroly plnenia

3. Prerokovanie návrhu VZN č. 1,2,3/2016
Návrh VZN 1/2016 bol zverejnený na úradnej tabuli obce aj na webovom sídle od
02.02.2016 do 22.02.2016. K návrhu VZN č. 1/2016 nebola v zákonnej lehote podaná žiadna
pripomienka. K návrhom VZN č. 2 a 3/2016 boli doručené zmeny vypracované komisiou
školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí, ktoré zároveň aj na zasadnutí člen komisie p. Pikla
predniesol.

Uznesenie č. 6/1/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e VZN obce Žaškov č. 1/2016
o určení výšky dotácie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia, zriadeného na území obce Žaškov. Účinnosť VZN od
01.09.2016
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Ivan Javornický
Marian Lang, Anton Nemček, Milan Mikuš, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1:Vladimíra Kršková

Návrh VZN 2/2016 bol zverejnený na úradnej tabuli obce aj na webovom sídle od
02.02.2016 do 22.02.2016. K návrhu VZN č. 2/2016 boli doručené zmeny vypracované
komisiou školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí, ktoré zároveň aj na zasadnutí člen
komisie p. Pikla predniesol.

Uznesenie č. 7/1/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e zmeny v návrhu VZN obce
Žaškov č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole s materskou školou, ktorej zriaďovateľom je obec Žaškov, tak
ako ich navrhla komisia školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí (návrh je prílohou
zápisnice)
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Ivan Javornický
Marian Lang, Anton Nemček, Milan Mikuš, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1:Vladimíra Kršková

Uznesenie č. 8/1/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e VZN obce Žaškov č. 2/2016
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole s materskou školou, ktorej zriaďovateľom je obec Žaškov. Účinnosť VZN od
01.04.2016.
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Ivan Javornický
Marian Lang, Anton Nemček, Milan Mikuš, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1:Vladimíra Kršková

Návrh VZN 3/2016 bol zverejnený na úradnej tabuli obce aj na webovom sídle od
02.02.2016 do 22.02.2016. K návrhu VZN č. 3/2016 boli doručené zmeny vypracované

komisiou školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí, ktoré zároveň aj na zasadnutí člen
komisie p. Pikla predniesol.
Uznesenie č. 9/1/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e zmeny v návrhu VZN obce
Žaškov č. 3/2016 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, tak ako ich navrhla komisia školstva, kultúry,
športu a sociálnych vecí (návrh je prílohou zápisnice)
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Ivan Javornický
Marian Lang, Anton Nemček, Milan Mikuš, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1:Vladimíra Kršková

Uznesenie č. 10/1/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e návrh VZN obce Žaškov č. 3/2016
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. Účinnosť VZN od 01.09.2016.
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Ivan Javornický
Marian Lang, Anton Nemček, Milan Mikuš, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1:Vladimíra Kršková

4. Správy hlavného kontrolóra z vykonaných kontrol
Správy hlavnej kontrolórky obce boli rozposlané všetkým poslancom. Bližšie
informácie, prípadné otázky zodpovie hlavná kontrolórka na najbližšom zasadnutí OZ.

5. Schválenie spoluúčasti na financovanie zateplenia OcÚ a KD
Starosta informoval prítomných o:
- vyhlásenej výzve, prostredníctvom ktorej je možné získať nenávratný finančný príspevok na
zateplenie budovy kultúrneho domu s obecným úradom alebo budovy materskej školy.
- podmienkach, ktoré treba splniť na získanie dotácie
- o prísne nastavených podmienkach a povinných prílohách podania samotnej žiadosti, ktorej
súčasťou je aj uznesenie zastupiteľstva, že schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok
Uznesenie č. 11/1/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e:

-

Predloženie žiadosti o NFP na SO v rámci výzvy OPKPZP-PO4-SC431-2015-6 na
realizáciu projektu s názvom „Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu
v obci Žaškov“

-

Zabezpečenie finančných prostriedkov na maximálne celkové spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške 9.843,56 € z celkových oprávnených výdavkov
projektu vo výške 196.871,12 €.

Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Ivan Javornický
Marian Lang, Anton Nemček, Milan Mikuš, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1:Vladimíra Kršková

Uznesenie č. 12/1/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e vyčlenenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „Zvýšenie energetickej
efektívnosti kultúrneho domu v obci Žaškov“ vo výške 9.843,56 € z rozpočtovej
položky 41 01 110 717002 001 – fond rozvoja obce
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Ivan Javornický
Marian Lang, Anton Nemček, Milan Mikuš, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1:Vladimíra Kršková
7. Rôzne
c) žiadosť o navýšenie rozpočtu pre ZŠ s MŠ Žaškov
P. Balleková-predseda komisie školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí, zhrnula
závery zo zasadnutia komisie, kde sa venovali aj tejto žiadosti. Podrobnejšie
informácie k tejto žiadosti sú uvedené v zápisnici komisie, ktorá je prílohou zápisnice.
Jednou z položiek navýšenia rozpočtu je aj navýšenie pracovného úväzku na 100 %
pre učiteľku MŠ a s tým spojené navýšenie finančných prostriedkov na mzdy. Otázka
úväzku učiteľky MŠ bola riešená aj Radou školy pri ZŠ s MŠ Žaškov a to uznesením
č. 1/2016. Komisia odporúča navýšenie pracovného úväzku pre učiteľku MŠ.
Žiadosť o navýšenie rozpočtu obsahuje aj položky týkajúce sa investícií do
budovy – výmena skolobetónu, rekonštrukcia spoločných priestorov, WC, umývárka a
WC pre personál, šatňa, spálňa. Pri tejto príležitosti sa prítomní zaoberali aj
možnosťou vyčlenenia priestorov v budove MŠ pre Jednotu dôchodcov. Jedným
s návrhov bolo aj presunutie jednej triedy detí na poschodie a na prízemí vyčleniť
priestor pre JD. Táto otázka zostáva zatiaľ otvorená. Komisia výstavby a rozvoja obce
spolu s likvidačnou komisiou na mieste zhodnotí a posúdi možnosti rekonštrukcie,
poskytnutia priestorov JD a vyradenia inventára.
Uznesenie č. 13/1/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e navýšenie pracovného úväzku na
100 % pre učiteľku MŠ a s tým spojené navýšenie financií na mzdy vo výške 2.250,00
€ z rozpočtovej položky č. 41 04 510 635006 001 – správa a údržba ciest

Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Ivan Javornický
Marian Lang, Anton Nemček, Milan Mikuš, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1:Vladimíra Kršková
Uznesenie č. 13/1/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
kultúry, športu a sociálnych vecí

správu komisie školstva,

Uznesenie č. 14/1/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov navrhuje komisii výstavby a rozvoja obce, a likvidačnej
komisii posúdiť využitie priestorov v MŠ pre JD a posúdiť stav inventára v MŠ.
Zodpovedný: predsedovia komisií

Termín: nasledujúce OZ

b) žiadosť PD o bezplatné využívanie pozemkov obce určených na cestné
komunikácie
komunikácie dať PD do správy, určiť podmienky v zmluve,
Uznesenie č. 15/1/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov
navrhuje vypracovať návrh zmluvy s PD
o využívaní pozemkov obce určených na cestné komunikácie
Zodpovedný: OcU

Termín: nasledujúc OZ

d) prerokovanie zámeru prestavby striech na budovách ZŠ s MŠ
P. Kurnota informoval prítomných o záveroch komisie výstavby a rozvoja obce v zmysle
zápisnice zo stretnutia komisie, ktorá je prílohou zápisnice. Komisia navrhuje na streche
budovy školskej jedálne vybudovať nadstavbu so sedlovou strechou . V tejto nadstavbe by
bolo možné vytvoriť nové bytové jednotky (predpoklad 4 byty), čomu musí predchádzať
vyhotovenie statického posudku a stavebného projektu. Taktiež aj strechy na budove školy
a telocvične bude potrebné zrekonštruovať-vybudovať ľahké sedlové strechy. Na
rekonštrukciu strechy na telocvični bola podaná žiadosť na Ministerstvo školstva v rámci
výzvy „Telocvične“.
Uznesenie č. 16/1/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e potrebu vypracovania projektovej
dokumentácie, statického posudku potrebných na nadstavbu jedálne ZŠ
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Ivan Javornický
Marian Lang, Anton Nemček, Milan Mikuš,

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 1: Darina Balleková
Neprítomní 1:Vladimíra Kršková

e) schválenie spoločného programu rozvoja obcí Dolnej Oravy
Starosta informoval prítomných o dokumente, nakoľko nie všetci si ho mali možnosť
preštudovať, pretože bol doručený na OcU deň pred konaním zasadnutia OZ. Informoval
prečo je potrebné ho schváliť. Poslanci sa zhodli na tom, že po detailnejšom preštudovaní
dokumentu sa k jeho schváleniu vrátia na nasledujúcom zasadnutí OZ.
Uznesenie č. 17/1/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
obcí Dolnej Oravy

spoločný program rozvoja

f) schválenie odmeny veliteľovi DHZO
Starosta obce navrhol udeliť odmenu veliteľovi DHZO za celoročnú činnosť spojenú
s výkonom jeho funkcie. Prítomným poslancom ozrejmil úkony a činnosti spojené s touto
funkciou pp. Lang.
Uznesenie č. 18/1/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e odmenu veliteľovi DHZO p.
Miroslavovi Záňovi za rok 2015 vo výške 300,00 €
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Ivan Javornický
Marian Lang, Anton Nemček, Milan Mikuš, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1:Vladimíra Kršková
g) starosta ďalej informoval
- o vypracovaných zástavbových štúdiách pre lokality Tepeľ a Chudovská. Obec
plánuje začať územné konanie na vypracovanie inžinierskych sietí. Podľa vyjadrenia
Slovenského pozemkového fondu, ak ide o územie rozlohou väčšie ako 2 ha, je
potrebné zástavbu riešiť územným plánom. Prítomní poslanci diskutovali o vhodnosti
a potrebnosti územného plánu a s tým súvisiacich náležitostí. Potvrdenia o zástavbovej
štúdii vyžadovala od občanov zaujímajúcich sa o výstavbu rodinných domov
v spomenutých lokalitách hlavne Stredoslovenská energetika, a.s. pre vybudovanie el.
prípojok.
Uznesenie č. 19/1/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov navrhuje zvolať zasadnutie finančnej komisie pre
posúdenie možnosti vypracovania územného plánu obce a k posúdeniu výhodnosti ponuky na
rekonštrukciu verejného osvetlenia od SSE, a.s.
Zodpovedný: predseda komisie

Termín: nasledujúc OZ

- o liste p. Miroslava Turčinu, ktorý sa priamo na mieste vyjadril, že chce naň písomné
a konkrétne odpovede k jednotlivým bodom. K bodom týkajúcim sa p. Mikuša a p.
Krškovej, títo zaslali na OcU písomné vyjadrenie.
Uznesenie č. 20/1/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e

list p. Miroslava Turčinu

- o v deň konania zasadnutia OZ doručenej reakcii občanov pripojených na ČOV na
doručené oznámenie o zrušení uznesení č. B4 a č. B5 zo dňa 14. 4.2011. K danej
problematike sa osobne vyjadrili niektorí z občanov: p. Prachárová, p. Dubovec, p.
Užek. Sú za to, aby za pripojenie na ČOV platili tak ako do zrušenia uvedených
uznesení a aby obec túto problematika doriešila s OVS, a.s. k obojstrannej spokojnosti.

Uznesenie č. 21/1/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
na na ČOV

list občanov pripojených

7. Interpelácie poslancov
Ivan Javornický
- poukázal na psy pobehujúce a túlajúce sa po obci. Je toto treba riešiť
opakovaným upozorňovaním v obecnom rozhlase, prípadne aj uložením
pokuty.

Anton Nemček:
- uviedol, že niektoré stojiská na kontajnery pre separovaný zber (sklo,
šatstvo) sú vydláždené a bolo by dobré vydláždiť, prípadne inak spevniť
plochu aj pri ostatných
- informoval sa prečo sa nezverejňujú skeny došlých faktúr. Starosta mu
odpovedal, že sa ani nebudú, nakoľko informácia o dodávateľovi, predmet
a výška faktúry je zverejnená. V prípade zverejňovania skenu by mohlo dôjsť
k zneužitiu (pečiatky, podpisy)
Emil Kurnota:
- bližšie informoval o zámere a spôsobe vybudovania parkoviska v zmysle
bodu 3 zápisnice komisie výstavby a rozvoja obce
.
Pavol Pikla:
- informoval o iniciatíve mladých ľudí v obci, ktorí majú záujem robiť
a vykonávať niečo zmysluplné, stretávať sa, pomáhať pri akciách
organizovaných obcou, prípadne aj samy niektoré organizovať. Už mali 2 – 3
stretnutia, kde sa zaoberali programom činnosti atď. Participovali
by pri riešení otázok týkajúcich sa komunity mladých atď. Preto by im obec
mohla vytvoriť podmienky, nakoľko mladí ľudia sú budúcnosť našej obce.
Emil Kurnota – či by si nemohli vytvoriť občianske združenie
- je to dobrá myšlienka, mladí sa nemajú kde stretávať, preto
im treba dať šancu
Marian Lang - predostrel možnosť začleniť ich do OZ Klub priateľov športu,

Darina Balleková:
- informovala sa, či je možné urobiť výstup štatistických údajov z merača
rýchlosti pri obecnom úrade, ktorý by bol podkladom pre častejšie kontroly
zo strany Policajného zboru
- navrhla udeliť p. Durajovi poďakovanie obce, za reprezentáciu a dobré meno,
ktoré robí svojimi výrobkami po celom Slovensku aj v zahraničí
- informovala a veľmi dobrých výsledkoch žiakov ZŠ s MŠ v testovaní
monitor 5, a vo finančnej gramotnosti (9. ročník) – 1. miesto v Žilinskom
kraji
Ivan Dzúrik

- uviedol, že sústava verejného osvetlenia v obci bude potrebovať
rekonštrukciu, prípadne obnovu, lebo ako elektrikár ju dobre pozná

občan
Miroslav Turčina
- navrhol vbudovanie chodníkov pre chodcov na tých miestach, kde to je
Možné. Starosta uviedol, že toto je zapracované aj v programe na rozvoj obcí
Dolnej Oravy

8. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za
účasť a plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o 19,30 hod.

Overovali:
pp. Emil Kurnota
pp. Pavol Pikla

Milan Pavlovčík
starosta obce

Zapísal:
Jaroslav Bakoš

