PLENÁRNE ZASADNUTIE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽAŠKOVE

ZÁPISNICA
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
dňa 13. januára 2011 o 16,00 hodine
v klube kultúrneho domu v ŽAŠKOVE

Obec

Ž A Š K O V,

Obecný

úrad

Zápisnica
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žaškove, konaného
dňa 13. januára o 16,00 hodine v klube kultúrneho domu v Žaškove
Prítomní:

poslanci OZ podľa priloženej prezenčnej listiny

Ďalší prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

1. Otvorenie
Pán 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. Súčasne
potvrdil, že plenárne zasadnutie je uznášaniaschopné, prítomní boli ôsmi poslanci OZ
a zároveň náhradník p. Vladimír Farko, nakoľko zvolený poslanec Jaroslav Bakoš sa stal
zamestnancom Obce Žaškov a stratil mandát poslanca. Za overovateľov zápisnice starosta
určil pp. Mariána Langa a pp. Milana Mikuša. Písaním zápisnice poveril pracovníčku
obecného úradu Annu Repkovú.
Po otvorení bol schválený nasledovný program:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie
3. Návrh a schválenie mandátovej komisie
4. Zloženie sľubu poslanca - náhradníka
5. Kontrola plnenia uznesenia
6. Voľba predsedu finančnej komisie, doplnenie členov komisií
7. Správa kontrolóra obce
8. Schválenie Rokovacieho poriadku a Štatútu obce Žaškov
9. Všeobecná rozprava
10. Návrh a schválenie uznesenia
11. Záver
2. Schválenie návrhovej komisie
Starosta obce p. Milan Pavlovčík navrhol plenárnemu zasadnutiu OZ členov pre
prípravu a návrh na uznesenie nasledovných poslancov: Mgr. Darina Balleková - predseda
návrhovej komisie, Milan Mikuš a Ing. Anton Nemček – členovia návrhovej komisie. Návrh
bol jednohlasne schválený.
3. Návrh a schválenie mandátovej komisie
Predsedu mandátovej komisie p. Mariána Langa a členov mandátovej komisie p.
Ivana Dzúrika a p. Miroslava Záňa poslanci jednohlasne schválili. P. starosta poznamenal, že

mandátová komisia sa schvaľuje z dôvodu zániku mandátu zvoleného poslanca Jaroslava
Bakoša a nástupu jeho náhradníka – p. Vladimíra Farku. Predseda mandátovej komisie
konštatoval, že náhradník spĺňa podmienky pre výkon funkcie poslanca. P. Vladimír Farko
prečítal sľub poslanca:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecne
záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich
budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“, a následne sľub podpísal
pred starostom a ostatnými členmi OZ. Starosta mu odovzdal osvedčenie.
5. Kontrola plnenia uznesenia
Správu o plnení uznesenia č. 2, zo dňa 9.12.2010 predložil starosta obce p. Milan
Pavlovčík:
C1
splnené
C2
trvá
C3
splnené
C4
splnené
C5
splnené
C6
splnené
C7
splnené
uzn. č. 37, bod C1, zo dňa 11.11.2010

splnené

6. Voľba predsedu finančnej komisie, doplnenie členov komisií
- nakoľko sa predseda finančnej komisie Jaroslav Bakoš vzdal poslaneckého mandátu,
starosta obce navrhol za predsedu finančnej komisie a správy majetku pp. Vladimíra Farku,
nakoľko túto funkciu vykonával aj v predchádzajúcom volebnom období s čím ostatní
poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili.
- predsedkyňa komisie školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí Mgr. Darina
Balleková navrhla do uvedenej komisie nasledovných členov: za sociálne veci – Mgr. Emíliu
Hankovú, za šport – Miroslava Záňa, za kultúru a školstvo – Mgr. Máriu Langovú, Pavla
Piklu a Ing. Antona Nemčeka, s čím všetci oslovení súhlasili.
- predseda komisie výstavby a rozvoja obce p. Emil Kurnota navrhol za členov
komisie p. Ivana Dzúrika a oslovil stavebného odborníka p. Vladimíra Kršku ml.
Poslanci OZ členov uvedených komisií jednohlasne schválili.
7. Správa kontrolóra obce
Kontrolórka obce – p. Mária Kapinová predložila:
Plán kontrolóra obce na I. polrok 2011
Správu o činnosti kontrolóra obce za rok 2010
Správu z kontroly plnenia uznesenia za II. polrok 2010
Správu kontrolóra obce o činnosti OZ za rok 2010

Poslanci schválili Plán kontrolóra obce na I. polrok 2010 a ostatné správy kontrolóra obce
zobrali na vedomie.
8. Schválenie Rokovacieho poriadku a Štatútu obce Žaškov
Poslanci po preštudovaní návrhu Rokovacieho poriadku OZ a návrhu Štatútu obce
Žaškov tieto nariadenia schválili so zapracovanými zmenami. Schválený Rokovací
poriadok OZ a Štatút obce sú zverejnené na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní.
9. Všeobecná rozprava
- starosta obce p. Milan Pavlovčík informoval obecné zastupiteľstvo o menovaní zástupcu
starostu v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Za zástupcu vymenoval
poslanca p. Ivana Dzúrika. Pp. Ivan Dzúrik súhlasil s menovaním a starosta mu odovzdal
menovací dekrét.
- riaditeľ požaduje zmenu VZN č. 17/2008 – dodatkom – žiadosť č. 38/2011, jedná sa
o zvýšenie poplatku za pobyt dieťaťa v MŠ zo sumy 9,- na 10,- €, čo odôvodňuje zvýšením
prevádzkových nákladov MŠ. Riaditeľ ZŠ s MŠ v Žaškove informoval o zápise detí do 1.
ročníka – 3.2.2011 a o počte detí v MŠ – 39 detí, v ZŠ – 159 detí.
Pp. Mgr. Darina Balleková poblahoželala riaditeľovi ZŠ s MŠ Žaškov – Mgr. Jurajovi
Jonákovi k zvoleniu do funkcie riaditeľa. Zároveň apelovala na to, ako udržať žiakov v obci,
aby sa neznižovali počty žiakov v ZŠ s MŠ v Žaškove, nakoľko je normatívne financovanie
školstva a znižovaním žiakov prichádza pre školu menej financií. Je potrebné zriadiť Webovú
stránku školy, pre lepšiu informovanosť rodičov, iných občanov o škole – na čo riaditeľ
odpovedal, že bude fungovať do konca februára 2011. Vyzvala riaditeľa aj o riešenie financií
z eurofondov. Zároveň pp. Emil Kurnota poznamenal, že treba nájsť aj spoločnú reč
a priestor ohľadom budovy materskej škôlky, každý rok treba na prevádzkové náklady viac
financií.
Pp. Vladimír Farko konštatoval, že sa treba rozhodnúť správne, či výstavbu novej
škôlky, či opravu starej, čo je výhodnejšie, preto treba rozpracovať projekt. Toto už riešilo
predchádzajúce obecné zastupiteľstvo, ale táto problematika nebola dotiahnutá do konca,
treba dať vypracovať viac ponúk. Pp. Miroslav Záň poznamenal o povinnosti postarať sa
o starých ľudí, s čím súhlasil aj pp. Emil Kurnota, a budova súčasnej MŠ by bola vhodným
objektom.
- problém s MMDS – na zasadnutie OZ bol pozvaný p. Jozef Škulavík, nakoľko občania si
začali odhlasovať antény MMDS kvôli zlému signálu. Zasadnutia OZ sa zúčastnil aj starosta
obce Komjatná – p. Otto Brtko, nakoľko MMDS je v spoločnom vlastníctve obcí ŽaškovKomjatná. Starosta obce Komjatná konštatoval, že niektorí občania majú signál dobrý,
niektorí nie. Zároveň išlo o doriešenie problému s digitalizáciou verejnoprávnej televízie
STV1 a STV2. Ostatné programy, ktoré sú vysielané cez MMDS už sú digitalizované.
Poslanci OZ sa dohodli s p. Škulavíkom a schválili zmenu z ČT1 a ČT2 na STV1 a STV2,
aby občanom nevznikali ďalšie finančné náklady s prevádzkou MMDS. Po zrušení programu
STV3 bude naspäť vrátený program ČT1.
Zároveň poslanci schválili zmenu programu Noe na LUX. P. Škulavík vysvetlil, že keď
vykonal merania, všetky boli v norme, ale signál môžu rušiť prevádzkovatelia internetov,
nakoľko na uvedenom vysielači pribudli traja prevádzkovatelia internetu. Keď bol merať
a povypínal všetky internety, signál bol dobrý. Starosta Komjatnej p. Brtko konštatoval, že
najväčší problém bude asi s Orange 3G. Treba vyzvať prevádzkovateľov internetu, aby
dodržiavali normy frekvencie (výkon internetu presahuje normy dané telekomunikačným

úradom),ak budú porušovať dohodnuté zmluvné podmienky bude s nimi rozviazaný zmluvný
vzťah. Starosta Komjatnej s uvedeným návrhom tiež súhlasil.
P. Farko poznamenal, že keď sa schvaľoval prvý prevádzkovateľ internetu, bolo povedané,
že prevádzky internetu nebude rušiť signál MMDS.
Pp. Mgr. Darina Balleková sa informovala na počet účastníkov MMDS, koľko občanov sa
odhlásilo. P. Škulavík prisľúbil zrealizovať uvedené zmeny do 21.1.2011.
Licencia MMDS je zatiaľ do r. 2014, Telekomunikačný úrad dáva licenciu rozhodnutím na
ďalšie roky za poplatok.
- na základe dohody zasadne likvidačná komisia a dorieši problém so zbytočným inventárom
uloženým v ZŠ – miestnosť za telocvičňou a v starej MŠ a podá návrh OZ o odpredaji alebo
odovzdanie do zberných surovín
- žiadosť č. 12/2011 občania ul. Haľamovská na vyriešenie problému ČOV na IBV: p.
Jaroslav Strapec vysvetlil za všetky rodiny, ktoré sú pripojené na ČOV, že je nespravodlivé,
aké poplatky musia platiť za ČOV, keď vedia o ďalších občanoch, ktorí sú pripojení na ČOV
nelegálne a neplatia nič. p. Dubovcová navrhla, aby poslanci schválili ročný paušál, ktorý by
platili za kanalizáciu, a aby vyzvali všetkých, ktorí sú pripojení na ČOv nelegálne.
Vysvetlenie o ČOV podal starosta obce: 3.12.1999 bolo uzn. OZ schválené, že domácnosti
napojené na ČOV budú platiť 50% zo sumy vodného, spotrebu odpisujú pracovníci OVS.
ČOV spravuje Oravská vodárenská spoločnosť.
Pp. Emil Kurnota navrhol zlegalizovať tých, čo neplatia a suma sa rozráta na všetkých
napojených v rovnakej čiastke. Ing. Anton Nemček navrhuje pouvažovať nad určitou výškou
paušálu, nakoľko prihlásení občania sú ochotní zaplatiť. Občania navrhli sumu 40,- €/ročne.
Pp. Vladimír Farko navrhuje zrušiť uzn. z 3.12.1999, aby občania neplatili za stočné, kým sa
nevyrieši problém s nelegálne pripojenými občanmi, a následne sa schváli paušál pre
všetkých pripojených občanov.
- Organizovanie 40. ročníka Žaškovského minimaratónu: bol pozvaný Ing. Jaroslav Chmára,
ktorý bol pri vzniku ŽMM a v posledných rokoch bol generálnym manažérom uvedeného
podujatia. Klub priateľov športu ponúkol spoluprácu p. Ing. Jaroslavovi Chmárovi pri
organizovaní ŽMM. P. Chmara povedal, ako by si predstavoval spoluprácu, čo všetko obnáša
zorganizovať toto podujatie, odkiaľ získať financie. Poďakoval tým, čo mu doteraz pomáhali,
aj z radov poslancov OZ. Navrhuje zriadiť organizačný výbor, treba rozdeliť činnosť na
viacerých členov organizačného výboru. S týmto riešením súhlasili všetci ostatní, a navrhli
členov organizačného výboru: Ing. Jaroslav Chmára, Miroslav Záň, Jaroslav Bakoš. Miroslav
Záň navrhol urobiť ďalší sprievodný program počas ŽMM, ale to všetko dorieši organizačný
výbor. Predpokladaný dátum podujatia 40. ročníka ŽMM – 3.7.2011 (prvá júlová nedeľa).
Ing. Jaroslav Chmára prijal funkciu generálneho manažéra.
- Pp. Miroslav Záň požiadal o vytýčenie pozemkov na strelnicu – keď prebiehajú pozemkové
úpravy v obci Žaškov. Podrobné vysvetlenie podal Ing. Kubačka, jedná sa o lokalitu za
motokrosovou traťou. Nakoľko KPŠ nie je vlastníkom pozemkov, ktoré by boli vhodné pod
strelnicu, uvedené pozemky Klub priateľov športu nemôže získať na seba, preto by to mohlo
ísť na Obec. P. starosta vyzval pp. Vladimíra Farku, ako predsedu pozemkových úprav v obci
Žaškov, aby vysvetlil ostatným o aký problém sa jedná. Poslanci vzájomne skonštatovali, že
obec sa nebude ďalej zaoberať strelnicou.
- žiadosť č. 6/2011 RAL s.r.o. – o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie
hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov; ECAV vyjadrili nesúhlas
s umiestnením herne v budove, ktorej je vlastníkom (č. 34/2011).

- žiadosť č. 25/2011 o vyriešenie problému s vytekajúcou vodou pri p. Svitkovi
Pp. Marián Lang a pp. Ivan Dzúrik sa vyjadrili, že podobný problém sa už v minulosti riešil,
ide o majetko-právne vzťahy p. Svitku a p. Langa. Poslanci navrhli spor urovnať, lebo si to
budú musieť vyriešiť súdnou cestou. p. Farko povedal, že treba zistiť, kto je vlastníkom
pozemku, na ktorom stojí studňa a vyzvať ho, aby odstránil poruchu vytekania vody zo
studne.
- Miroslav Záň prečítal správu z vykonaných preventívnych prehliadok. Podotkol, že pri rod.
dome – č. 349 sa nachádza maštaľ s nevyhovujúcou elektroinštaláciou, ktorá nemá majiteľa
na LV, ide o závady, ktoré treba odstrániť. Poslanci konštatovali, že treba zistiť podľa
elektromeru na elektrárňach, kto platí za el. energiu.
- Poslanci schválili dočasnú komisiu na riešenie situácie s budovou materskej školy
v Žaškove, ktorá posúdi stav starej MŠ, porovná náklady na výstavbu novej resp.
rekonštrukciu starej MŠ, porovná prevádzkové náklady a pod. Získané podklady a návrh
riešenia problému MŠ odovzdá Obecnému zastupiteľstvu do 14.4.2011.
- Poslanci schválili dočasnú komisiu pre pripomienky k obecnej WEB stránke. Pp. Vladimír
Farko poznamenal o správnom fungovaní oficiálnej WEB stránky obce, aby všetky
organizácie v obci prispievali a dodávali materiály na stránku.
- P. starosta navrhol rozšírenie členov ZPOZu od 1.2.2011. Zbor pre občianske záležitosti
v Žaškove bude od 1.2.2011 pracovať v nasledovnom zložení: Emília Mišurová, Danka
Havková, Agneša Maťašáková, Anna Pobehová, Vladimír Farko, Janka Adamcová, Anna
Repková, Mgr. Mária Langová, Mgr. Jaroslava Ľorková.
- P. starosta informoval poslancov, o prerobení interiéru obecného úradu
- Pp. Emila Kurnota apeloval na úpravu bočných ciest a o riešenie problému s korytom potoka
Žaškovec, nájsť riešenie a zabezpečiť opatrenia proti povodniam. Komisia výstavby
a rozvoja obce sa dohodla na zmapovaní koryta potoka a následne podá návrhy na riešenie
problému.
- pp. Ing. Anton Nemček navrhol odmenu kontrolórke obce za IV. štvrťrok 2010
30%, čo poslanci schválili. Informoval sa na vozenie obedov do MŠ, o
erbu na www.zaskov.sk, o zoslabení signálu STV1, upozornil na
na ihrisku Klubu priateľov športu, keď tam nik nebol a informoval,
nemá nahlásené ulice v Žaškove a vyspárované s číslami domov.

vo výške
povolení
svietenie
že SSE

- pp. Miroslav Záň sa informoval na verejné osvetlenie na ul. Dymácka I.
- starosta obce informoval poslancov OZ o predbežnom pláne zasadnutí OZ na 1. polrok 2011
3.2.2011, 3.3.2011, 14.4.2011, 12.5.2011, 9.6.2011
10. Návrh a schválenie uznesenia
UZNESENIE Č. 3
z tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 13. januára 2011.

Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Za 9

Proti 0

Zdržal sa 0

Neprítomný 0

11. Záver
Nakoľko program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým
prítomným za účasť a plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil

Overovali:
pp. Marián Lang
pp. Milan Mikuš

Zapísala: Anna Repková

Milan Pavlovčík
starosta obce

