PLENÁRNE ZASADNUTIE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽAŠKOVE

ZÁPISNICA
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
dňa 18. augusta 2011 o 15,30 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 18. augusta o 15,30 hodine 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.
2. Kontrola uznášaniaschopnosti a schválenie programu zasadnutia
Starosta obce súčasne potvrdil, že plenárne zasadnutie je uznášaniaschopné, prítomní boli
ôsmi poslanci OZ – Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Vladimír Farko, Peter Chmara, Anton
Nemček, Marián Lang, Miroslav Záň, Milan Mikuš. Pp. Emil Kurnota sa dostavil o 15,45
hod.
Starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ, do ktorého bol vsunutý bod
č.5 Pripomienky zástupcov SVS inžiniering k stavebnému povoleniu – kanalizácia, a ten bol
následne schválený všetkými prítomnými poslancami OZ v takomto znení:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznášaniaschopnosti a schválenie programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Pripomienky zástupcov SVS inžiniering k stavebnému povoleniu - kanalizácia
6. Kontrola plnenia uznesení OZ
7. Schválenie dodatku č. 4 k VZN č. 17/2008
8. Voľba hlavného kontrolóra obce o 16,00 hod - neverejné
9. Rôzne
10. Návrh a schválenie uznesenia
11. Záver
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Písaním zápisnice poveril starosta pracovníčku obecného úradu Annu Repkovú. Za
overovateľov zápisnice starosta určil pp. Miroslava Záňa a Milana Mikuša.
4. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol plenárnemu zasadnutiu OZ členov pre prípravu a návrh na
uznesenie nasledovných poslancov: pp. Anton Nemček - predseda návrhovej komisie, pp.
Darina Balleková a pp. Peter Chmara – členovia návrhovej komisie.
Návrh bol jednohlasne schválený všetkými prítomnými poslancami.

5. Pripomienky zástupcov SVS inžiniering k vydaniu stavebného povolenia – k projektu
odkanalizovania obce
P. starosta vyzval zástupcov vyššie spomenutej spoločnosti – Ing. Bakoša, na upresnenie
aké stanovisko obce je potrebné k vydaniu stavebného povolenia na výstavbu kanalizácie
v našej obci. Ing. Marcel Bakoš poznamenal, kým nebude mať spoločnosť záväzné stanovisko
obce Žaškov, stavebné povolenie nebude vydané. Zástupcovia spoločnosti hovorili aj
o zmenách, ktoré poslanci na uplynulom zastupiteľstve schválili zapracovať do plánu
kanalizácie.
Niektoré zmeny by boli veľmi finančne náročné – rozšírenie vetiev k rodinným domom,
ktoré sú nereálne napojiť sa na verejnú kanalizáciu, v takom prípade by mali občania vývoz
zo svojich žúmp v cene stočného, po úplnom prvom vyvezení žumpy, ktoré by si uhradili. Pp.
Kurnota poznamenal, že by bolo vhodné zakotviť v zmluve ako záväzok, že žumpa bude
vyvážaná v cene stočného. Keby sa robili ďalšie zmeny v pláne kanalizácie oddialilo by to
výstavbu minimálne o jeden rok. Taktiež informovali o zverejnenie výzvy na získanie
finančných prostriedkov z MŽP, ale k týmto projektom je tiež potrebné už vydané stavebné
povolenie. Poslanci sa informovali ako funguje prečerpávačka, na hluk, vzhľad a pod.
Zástupcovia spoločnosti odporučili navštíviť niektoré obce – napr. Klin, Vasiľov, Jasenica,
Zubrohlava alebo Námestovo, kde to funguje a nie sú s tým žiadne problémy. Poslanci
vzájomne s prítomnými zástupcami prediskutovali všetky zmeny navrhnuté ešte pred
vydaním stavebného povolenia. Pp. Farko sa informoval na technické záležitosti – fungovanie
pri poruche, pri výpadku el. energie a pod. Menšie zmeny sa ešte určite vyskytnú počas
výstavby.
Poslanci schválili súhlasné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia s tým, že OVS a.s.
predĺži vetvu kanalizácie na ul. Majdovská.
6. Kontrola plnenia uznesenia
Správu o plnení uznesenia č. 7 zo dňa 12.5.2011; č. 6 zo dňa 14.4.2011; č. 5 zo dňa
3.3.2011 a uzn. č. 4 zo dňa 3.2.2011 v bode C predložil zástupca starostu obce pp. Ivan
Dzúrik:
uzn. č. 4:
C5
trvá (do 31.10.2011 – úprava zelene na cintoríne)
uzn. č. 5:
C1
trvá (do 30.9.2011 – vyhodnotenie právnych služieb pre obec)
uzn. č. 6:
C4
splnené (poslanci schválili dodatok k smernici o poplatkoch)
uzn. č. 8:
C1
splnené
C2
splnené
C3
splnené
C4
splnené
7. Schválenie Dodatku č. 4 k VZN č. 17/2008
P. starosta vyzval prítomného riaditeľa ZŠ s MŠ na podanie vysvetlenia zmeny vo VZN č.
17/2008. Riaditeľ školy informoval o zmenách – z dôvodu vydania nového finančného pásma,
ktoré sa týka stravovania.
Pri tomto podotkol pp. Anton Nemček či sú 2,- € postačujúce pre cudzích stravníkov a spýtal
sa čo všetko suma 2,- € zahŕňa ( sú to režijné náklady a strava)

Pp. Balleková poznamenala, že by bola škoda úbytku stravníkov, čo by spôsobilo väčšie
zvyšovanie súm stravného. Treba zvážiť, aby sa čo najviac detí stravovalo v školskej jedálni.
Ďalšie zmena vo VZN je spôsob platby – už len bezhotovostným prevodom (zálohovo).
Dodatok č. 4 k VZN čl. 17/2088 poslanci schválili:
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Emil Kurnota, Miroslav Záň,
Peter Chmara, Vladimír Farko, Marián Lang, Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 1: Anton Nemček
Neprítomný 0:

8. Voľba hlavného kontrolóra obce - neverejné
P. starosta obce Milan Pavlovčík poveril pp. Vladimíra Farku vedením voľby hlavného
kontrolóra obce. Všetci neposlanci opustili zasadaciu miestnosť. Poslanci schválili, že
výberová komisia bude súčasne aj volebnou komisiou.
Za 9 :
Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Emil Kurnota, Miroslav Záň,
Peter Chmara, Vladimír Farko, Anton Nemček, Marián Lang,
Milan Mikuš
Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 0:
Zápisnica z voľby hlavného kontrolóra obce Žaškov je prílohou tejto zápisnice.
9. Rôzne
(a) Starosta informoval poslancov OZ a prítomných o:
- žiadosti č. 599/2011 Mototím Žaškov – o odškodnení počas povodní. Poslanci podotkli, že
občania mali na svojich majetkoch tiež obrovské škody počas povodní, a neboli z obce
odškodnení – uvedenú žiadosť neschválili
- o zateplení základnej školy – práce naviac oproti podpísanej zmluve o dielo. Uvedené práce
sám starosta skontroloval a tieto boli nutné previesť. Jedná sa o faktúru vo výške 2630,30 €.
Kontrolórka obce sa informovala, či už ZŠ s MŠ podali vyúčtovanie z poskytnutých
kapitálových výdavkov, ktoré im boli schválené vo výške 15000,- € (vyúčtovanie použitia fin.
prostriedkov nebolo doteraz podané). Pp. Farko poznamenal, že je treba vyzvať riaditeľa
o predloženie správy o použití finančných prostriedkov (kapitálové aj bežné), ďalej objasniť
práce navyše pri výmene okien (sklobetón).
Poslanci schválili uhradiť faktúru vo výške 2630,30 € ako práce navyše pri zateplení školy z
položky č. 719001 ostatné kapitálové výdavky –združené prostriedky na investície.
- o prejednaní zmlúv o prenájme priestorov v Dome služieb:
Slovenská pošta, a.s. predložili malé zmeny a návrhy v zmluve, ktoré starosta
predložil, uvedenú zmluvu aj so zapracovanými zmenami poslanci schválili,

Združenie MAX, Urbár- pozemkové spoločenstvo v Žaškove, Poľovné združenie –
zmluva o dodávke el. energie – všetky návrhy zmlúv poslanci schválili.
-

-

-

-

o možnosti získania dotácie na dokončenie tribúny na ihrisku
o úpravách a prácach, ktoré boli prevedené po povodniach, ktoré zastihli našu obec v júli
2011. Bol zaplavený aj klub KD, garáž a vchod do KD – všetko bolo prefinancované
z poisťovne. Práce v klube a materiál vyšiel na 1583,90 €, podotkol, že ešte je v pláne
vymeniť dvere z klubu do skladu a tiež vchodové dvere do kultúrneho domu.
O záchranných prácach počas povodní – predbežné vyúčtovanie je v prílohe zápisnice.
Výberových konaniach na rekonštrukciu Obecného úradu – víťaz výberového konania je
KVARTÍR s.r.o., inštaláciu ústredného kúrenia na OcU - víťaž je DARTA service s.r.o.,
a geodetické práce miestnych komunikáciách – víťaz výberového konania je fy
GEOPLÁN Lev Švárny.
Prerábanie OcU; od 22.8.2011 sú kancelárie obecného úradu presťahované do priestorov
klubu KD, taktiež od 22.8.2011 začínajú prebiehať v sále KD – projekt pozemkových
úprav
O výzve na predkladanie projektov v rámci Česko-slovenske pohraničnej spolupráce. K
tejto výzve by sa mohol podať projekt na montované pódium ktoré by nahradilo v našej
obci chýbajúci amfiteáter. Je však potrebné mať na českej strane partnera. Predbežný
prísľub na spoluprácu máme od starostu obce Moravský Žiškov. Pp. Nemček podotkol, že
by bolo možno vhodné mať partnerskú obec aj v Poľsku.
Pozemok pri rieke Orave – povodie Váhu sa kladne vyjadrilo k prípadnému odpredaju
dopytovanej parcely na ktorej by sa zriadila el. prípojka, ale je potrebné dať vypracovať
znalecký posudok na stanovenie predajnej ceny.

Prítomní poslanci schválili Dodatok č. 1 ku Smernici o poplatkoch:
-

-

-

záloha na prenájom sály kultúrneho domu: tanečné zábavy – záloha vo výške 165,- €
sa platí pri objednávaní sály, storno na vrátenie plnej výšky zálohy je určené na 30
kalendárnych dní pred uskutočnením akcie a pred zrušením akcie menej ako 30
kalendárnych dní je storno poplatok vo výške prenájmu sály.
Starosta obce ďalej navrhol schváliť poplatok za zapožičanie hoblíka – poslanci
schválili výšku 10,- € na 1 deň (požičiava sa len pre našich občanov) a zapožičiavanie
vibračnej dosky – poslanci schválili výšku 15,- € na 1 deň tiež len pre občanov
Žaškova a vibračnú dosku treba vrátiť bez dolievania benzínu.
Schválenie sumy za zapožičiavanie riadu a spotrebu el. energie – búda na býv. vleku –
vo výške 15,- €/ 1 deň
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Emil Kurnota, Miroslav Záň,
Peter Chmara, Vladimír Farko, Anton Nemček, Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 1: Marián Lang
Neprítomný 0:
(b) Starosta vyzval poslancov OZ a ostatných prítomných, aby predložili svoje návrhy
a pripomienky:
-

Pp. Miroslav Záň sa informoval, či sa ešte niečo bude riešiť v úprave koryta potoka
Žaškovec pri Silvestrovi Turčinovi - zákruta potoka, nakoľko sa tam potok bude vždy
vylievať, k tomuto sa zapojil aj pp. Dzúrik, treba vyzvať susedov (vlastníkov

pozemkov) aj Povodie Váhu k riešeniu tohto problému. Taktiež do debaty sa zapojil aj
prítomný Miroslav Turčina, že by bolo potrebné zistiť skutkový stav, poodpiľovať
stromy, uvedené práce budú prevedené zamestnancami na §50j, postupne čistia potok
a vypiľujú stromy od začiatku obce.
-

Pp. Dzúrik poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili záchranných prác počas povodní

-

Pp. Chmara navrhol poslancovi M. Záňovi odmenu za záchranné práce, bol stále
k dispozícii a bol veľmi nápomocný počas povodní. Poslanci navrhli prejsť podľa
zásad odmeňovania poslancov a odmenu mu schvália na budúcom OZ. Ďalej navrhol,
aby si určili plán zasadnutí OZ na II. Polrok 2011: 8.9.2011, 13.10.2011, 10.11.2011
15.12.2011. Tiež si dohodli zasadnutie finančnej komisie na 27.10.2011 a 24.11.2011
kvôli návrhu rozpočtu obce.

-

Pp. Balleková sa informovala na Motocross – na neporiadok, prečo nie je
usporiadateľom zlikvidovaný odpad po motokrose; ďalej sa informovala, kto je
vlastníkom cesty poza Oravu, kadiaľ chodia cyklisti – nakoľko cesta je vymytá
a vzniknuté prepadliská sú veľmi nebezpečné hlavne pre tých, čo to nepoznajú.
Starosta obce jej odpovedal, že vzniknuté prepadliská sú v k.ú. Veličná – už o tom
informoval aj starostu obce z Veličnej, vedia o tom na ObÚ – odbor CO. Pp. Nemček
navrhol umiestniť tabuľu s upozornením kvôli nebezpečiu – na hranicu katastra
Žaškove. Starosta vyzval už aj cestárov, aby umiestnili označenie.

-

Pp. Farko - informoval o výsledkoch voľby hlavného kontrolóra obce – tento zvolený
nebol. Zápisnica z voľby je v prílohe zápisnice a podotkol, že je potrebné vyhlásiť
nové voľby kontrolóra obce. Výberové konanie vyhlásili na 5.10.2011. O Čase
konania voľby rozhodne komisia.

-

P. Kapinová – kontrolórka obce prečítala správu o činnosti kontrolóra za I. polrok
2011, správu z kontroly plnenia uznesenia za I. polrok 2011.

10. Návrh a schválenie uznesenia
UZNESENIE Č. 9
z deviateho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 18. augusta 2011.
Obecné zastupiteľstvo v Žaškove
A. BERIE NA VEDOMIE
A1

kontrolu plnenia uznesenia OZ

A2

výsledok voľby hlavného kontrolóra obce Žaškov

A3

správu o vykonaných záchranných prácach, predbežné vyúčtovanie po povodniach
v júli 2011

A4

uskutočnené výberové konania na práce: vykurovanie OcU, stavebné práce OcU
a geodetické práce na miestne komunikácie

A5

správu o činnosti kontrolóra obce za I. polrok 2011 a správu z kontroly plnenia
uznesení za I. polrok 2011

B. SCHVAĽUJE
B1

návrhovú komisiu:
Za 8 :

pp. Anton Nemček – predseda komisie
pp. Darina Balleková a pp. Peter Chmara – členovia komisie

Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Marián Lang, Miroslav Záň
Peter Chmara, Vladimír Farko, Anton Nemček, Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Emil Kurnota
B2

súhlasné stanovisko pre vydanie stavebného povolenia OVS a.s. (kanalizácia)
Za 9 :

Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Emil Kurnota, Miroslav Záň,
Peter Chmara, Vladimír Farko, Anton Nemček, Marián Lang,
Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 0:
B3

Dodatok č. 4 k VZN č. 17/2008
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Emil Kurnota, Miroslav Záň,
Peter Chmara, Vladimír Farko, Marián Lang, Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 1: Anton Nemček
Neprítomný 0:
B4

Dodatok č. 1 ku smernici č. 3 (o poplatkoch obce)
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Emil Kurnota, Miroslav Záň,
Peter Chmara, Vladimír Farko, Anton Nemček, Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 1: Marián Lang,
Neprítomný 0:
B5

zaplatiť práce naviac pri zateplení ZŠ vo výške 2630,30 € z položky č. 719001 ostatné
kapitálové výdavky –združené prostriedky na investície
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Emil Kurnota, Miroslav Záň,
Peter Chmara, Anton Nemček, Marián Lang, Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Vladimír Farko

B6

nájomnú zmluvu so združením MAX – Adriana Nemčeková, Mariana Langová
Za 9 :

Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Emil Kurnota, Miroslav Záň,
Peter Chmara, Vladimír Farko, Anton Nemček, Marián Lang,
Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 0:
B7

nájomnú zmluvu s Urbár – pozemkové spoločenstvo v Žaškove
Za 9 :

Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Emil Kurnota, Miroslav Záň,
Peter Chmara, Vladimír Farko, Anton Nemček, Marián Lang,
Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 0:
B8

zmluvu o dodávke el. energie - Poľovné združenie v Žaškove
Za 9 :

Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Emil Kurnota, Miroslav Záň,
Peter Chmara, Vladimír Farko, Anton Nemček, Marián Lang,
Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 0:
B9

nájomnú zmluvu so Slovenskou poštou, a.s. so zapracovanými pripomienkami
Za 9 :

Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Emil Kurnota, Miroslav Záň,
Peter Chmara, Vladimír Farko, Anton Nemček, Marián Lang,
Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 0:
B10

partnerskú obec z Českej republiky – Moravský Žiškov
Za 9 :

Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Emil Kurnota, Miroslav Záň,
Peter Chmara, Vladimír Farko, Anton Nemček, Marián Lang,
Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 0:

C. UKLADÁ
C1

vyzvať riaditeľa ZŠ s MŠ v Žaškove o použiteľnosti finančných prostriedkov obce
v časti rozpočtu kapitálové výdavky a bežné výdavky,; zmluva na práce naviac v roku
2010 – výmena okien (sklobetón)
Zodpovedný: riaditeľ ZŠ s MŠ

C2

termín: nasledujúce OZ

vyhlásenie novej voľby hlavného kontrolóra obce na 5.10.2011
Zodpovedný: OcÚ

termín: 22. 08. 2011

D. NESCHVAĽUJE
D1

žiadosť o finančný príspevok č. 599/2011 Mototím Žaškov
Za 0:
Proti 9:

Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Emil Kurnota, Miroslav Záň,
Peter Chmara, Vladimír Farko, Anton Nemček, Marián Lang,
Milan Mikuš
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 0:
E. POVERUJE
E1

starostu obce uzavrieť dohodu o spolupráci s partnerskou obcou Moravský Žiškov

Uznesenie č.9 bolo jednohlasne schválené.
Za 9:

Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Emil Kurnota, Miroslav Záň,
Peter Chmara, Vladimír Farko, Anton Nemček, Marián Lang,
Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 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. Miroslav Záň
pp. Milan Mikuš
Zapísala: Anna Repková
Milan Pavlovčík
starosta obce

