ZÁPISNICA
z piateho plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žaškov v roku 2019,
konaného dňa 17. septembra 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). Ospravedlnil sa pp. Mikuš, pp. Javornický.
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. Marian Lang – predseda návrhovej komisie; pp. Peter Farko a pp. Martin Svitko –
členovia návrhovej komisie. Za overovateľov zápisnice navrhol pp. Denisu Záňovú a pp.
Darinu Ballekovú.
Uznesenie č. 119/5/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e návrhovú komisiu v zložení
pp. Marian Lang – predseda návrhovej komisie; pp. Peter Farko a pp. Martin Svitko –
členovia návrhovej komisie.
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Peter Farko , Marian Lang, Denisa Záňová
Darina Balleková, Martin Svitko, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Ivan Javornický
Nehlasovali 0:

Uznesenie č. 120/5/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e :
overovateľov zápisnice pp. Denisu Záňovú a pp. Darinu Ballekovú.
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Peter Farko , Marian Lang, Denisa Záňová
Darina Balleková, Martin Svitko, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Ivan Javornický
Nehlasovali 0:

2. Schválenie programu rokovania
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. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
4. Návrh na zámenu pozemkov medzi Obcou Žaškov a Ondrejom Kurnotom, Máriou
Kurnotovou v zmysle schváleného zámeru uznesením č. 110/4/2019
5. Návrh na bezodplatné nadobudnutie pozemkov od vlastníkov pozemkov v zmysle
zverejneného zámeru a uznesenia č. 112/4/2019
6. Návrh na odstúpenie investičných práv OVS a.s. Dolný Kubín na rozšírenie vodovodu
v lokalite Tepeľ
7. Správa riaditeľa školy k novému školského roku 2019/2020
8. Návrh na zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa a vianočného príspevku pre
seniorov od 70 rokov
9. Rôzne:
- Žiadosť p. Jozefa Láštica a p. Márie Lášticovej
10. Interpelácie poslancov
11. Záver
Uznesenie č. 121/5/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e navrhnutý program zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Peter Farko , Marian Lang, Denisa Záňová
Darina Balleková, Martin Svitko, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Ivan Javornický
Nehlasovali 0:

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
Kontrolu plnenia uznesení z prechádzajúcich OZ previedol pp. Ivan Dzúrik
Uznesenie č. 111/4/2019 a uznesenie č.117/4/2019
Ukladá stavebnej komisii preveriť skutkový stav žiadosti Ondreja a Márie Kurnotovcov
a pozvať na stretnutie komisie p. Láštica
- splnené
Stavebná komisia predložila zápisnicu zo dňa 16.8.2019. Zápisnica bola poslancom
rozposlaná pred zasadnutím OZ a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 122/5/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí OZ

Za 7 :

Ivan Dzúrik, Peter Farko , Marian Lang, Denisa Záňová
Darina Balleková, Martin Svitko, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Ivan Javornický
Nehlasovali 0:

4. Návrh na zámenu pozemkov medzi Obcou Žaškov a Ondrejom Kurnotom, Máriou
Kurnotovou v zmysle schváleného zámeru uznesením č. 110/4/2019
Zámer zámeny pozemkov bol schválený uznesením č. 110/4/2019 a zverejnený na úradnej
tabuli a na internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote. Stavebná komisia preverila
skutkový stav žiadosti manželov Kurnotovcov a odporúča schváliť zámenu pozemkov
v zmysle žiadosti Ondreja Kurnotu a Márie Kurnotovej.
Uznesenie č. 123/5/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v zn.n.p. z dôvodu osobitného zreteľa, prevod majetku
zámennou zmluvou:
– pozemok vlastníka Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov,
zapísaný na LV č. 2729, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „E“ parc. č. 10863/4,
o výmere 42 m², ostatné plochy, zámennou zmluvou, na základe ktorej prevedie Obec
Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov, vlastnícke právo na
Ondrej Kurnota rod. Kurnota, a Mária Kurnotová rod. Babicová, , k časti pozemku
zapísaného na LV č. 2729, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „E“ par.č. 10863/4
o výmere 42 m², ostatné plochy, a to pozemok vytvorený geometrickým plánom č.
36672769-151/18 zo dňa 26.10.2018, ktorý vyhotovil RGK s.r.o., Ing. Martin Mičuda,
A.Bernoláka 27, Ružomberok, IČO: 36672769, pozemok reg. „C“ parc.č. 523/5
o výmere 28 m², orná pôda, v podiele 1/1
– podiel vlastníka Ondrej Kurnota rod. Kurnota, zapísaný na LV č. 3581, pre k.ú.
Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc.č. 1520/10 o výmere 23 m², zastavané plochy
a nádvoria, zámennou zmluvou, na základe ktorej prevedie Ondrej Kurnota rod.
Kurnota, vlastnícke právo na Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná
112/106, Žaškov, podiel k pozemoku reg. „C“ parc. č. 1520/10 o výmere 23 m²,
zastavané plochy a nádvoria, zapísaný pod por.č. 1, podiel ½, t.j. 11,5 m²
– podiel vlastníka Mária Kurnotová rod. Babicová, zapísaný na LV č. 3581, pre k.ú.
Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc.č. 1520/10 o výmere 23 m², zastavané plochy
a nádvoria, zámennou zmluvou, na základe ktorej prevedie Mária Kurnotová rod.
Babicová vlastnícke právo na Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom
Hlavná112/106, Žaškov, podiel k pozemoku reg. „C“ parc. č. 1520/10 o výmere 23
m², zastavané plochy a nádvoria, zapísaný pod por.č. 2, podiel ½, t.j. 11,5 m²
– podiel vlastníka Ondrej Kurnota rod. Kurnota,zapísaný na LV č. 3617, pre k.ú.
Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc.č. 1520/11 o výmere 36 m², zastavané plochy
a nádvoria, zámennou zmluvou, na základe ktorej prevedie Ondrej Kurnota rod.
Kurnota, vlastnícke právo na Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná
112/106, Žaškov, podiel k pozemku reg. „C“ parc. č. 1520/11 o výmere 36 m²,
zastavané plochy a nádvoria, zapísaný pod por.č. 1, podiel 13/48, t.j. 9,75 m²
(zaokrúhlené na celé m² 10 m²)

– podiel vlastníka Ondrej Kurnota rod. Kurnota, a Mária Kurnotová rod. Babicová,
zapísaný na LV č. 3617, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc.č. 1520/11
o výmere 36 m², zastavané plochy a nádvoria, zámennou zmluvou, na základe ktorej
prevedie Ondrej Kurnota rod. Kurnotaa Mária Kurnotová rod. Babicová, vlastnícke
právo na Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná 112/106, Žaškov, podiel k
pozemoku reg. „C“ parc. č. 1520/11 o výmere 36 m², zastavané plochy a nádvoria,
zapísaný pod por.č. 2, podiel 35/48, t.j. 26,25 m² (zaokrúhlené na celé m² 26 m²)
– podiel vlastníka Ondrej Kurnota rod. Kurnota, zapísaný na LV č. 3045, pre k.ú.
Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc.č. 1520/7 o výmere 11 m², zastavané plochy
a nádvoria, zámennou zmluvou, na základe ktorej prevedie Ondrej Kurnota rod.
Kurnota, vlastnícke právo na Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná
112/106, Žaškov, podiel k pozemoku reg. „C“ parc. č. 1520/7 o výmere 11 m²,
zastavané plochy a nádvoria, zapísaný pod por.č. 2, podiel 1/16, t.j. 0,68 m² (zaokrúhl.
na celé m² 1 m²)
Dôvod hodný osobitného zreteľa je majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, ktoré sa
nachádzajú v tesnej blízkosti nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a pozemku, ktorý je pod
miestnou komunikáciou. Zámenou pozemkov sa vzájomne usporiada pozemkové vlastníctvo
a zosúladí sa skutkový stav so stavom právnym. Prevod vlastníctva sa vykoná na základe
zámennej zmluvy, ktorou sa vymieňajú pozemky za pozemky s rozdielnou výmerou v
prospech Obce Žaškov, zámena sa bude realizovať bez ďalšieho finančného vyrovnania.
Finančné náklady spojené so zámenou znáša žiadateľ.
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Peter Farko , Marian Lang, Denisa Záňová
Darina Balleková, Martin Svitko, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Ivan Javornický
Nehlasovali 0:

Návrh bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov
5. Návrh na bezodplatné nadobudnutie pozemkov od vlastníkov pozemkov v zmysle
zverejneného zámeru a uznesenia č. 112/4/2019
Zámer bezodplatného nadobudnutia pozemkov do majetku obce bol schválený uznesením č.
112/4/2019 a zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce v zákonom
stanovenej lehote.
Uznesenie č. 124/5/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov schvaľuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Žaškov a s majetkom štátu, ktorý obec užíva, bezodplatné nadobudnutie
pozemkov do majetku obce formou darovania od vlastníkov pozemkov, na výstavbu
inžinierskych sietí pre rodinné domy v lokalite nad ulicou Nová Chudovská:
– prevod časti pozemku vlastníka Ján Adamec, zapísaný na LV č. 4846, pre k.ú. Žaškov,
k pozemku reg. „C“ parc. č. 3164, o výmere 978 m², trvalý trávny porast, darovacou
zmluvou, na základe ktorej prevedie Ján Adamec, rod. Adamec, vlastnícke právo na
Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov, k časti pozemku
zapísaného na LV č. 4846, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ par.č. 3164 o výmere
978 m², trvalý trávny porast, a to pozemok vytvorený geometrickým plánom č.

32271093-140/2018 zo dňa 01.11.2018, ktorý vyhotovil Ing. Lev Švárny, Obrancov
mieru 12, Dolný Kubín, IČO: 32271093, pozemok reg. „C“ parc.č. 3164/2 o výmere
50 m², trvalý trávny porast, v podiele 1/1
– prevod časti pozemku vlastníka Ján Adamec, rod. Adamec, zapísaný na LV č. 4846,
pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc. č. 3175/1, o výmere 535 m², trvalý trávny
porast, darovacou zmluvou, na základe ktorej prevedie Ján Adamec, rod. Adamec,
vlastnícke právo na Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov,
k časti pozemku zapísaného na LV č. 4846, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“
par.č. 3175/1 o výmere 535 m², trvalý trávny porast, a to pozemok vytvorený
geometrickým plánom č. 32271093-140/2018 zo dňa 01.11.2018, ktorý vyhotovil Ing.
Lev Švárny, Obrancov mieru 12, Dolný Kubín, IČO: 32271093, pozemok reg. „C“
parc.č. 3175/3 o výmere 15 m², trvalý trávny porast, v podiele 1/1
– prevod časti pozemku vlastníka Ján Adamec, rod. Adamec, zapísaný na LV č. 4846,
pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc. č. 3175/2, o výmere 535 m², trvalý trávny
porast, darovacou zmluvou, na základe ktorej prevedie Ján Adamec, rod. Adamec,
vlastnícke právo na Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov,
k časti pozemku zapísaného na LV č. 4846, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“
par.č. 3175/2 o výmere 535 m², trvalý trávny porast, a to pozemok vytvorený
geometrickým plánom č. 32271093-140/2018 zo dňa 01.11.2018, ktorý vyhotovil Ing.
Lev Švárny, Obrancov mieru 12, Dolný Kubín, IČO: 32271093, pozemok reg. „C“
parc.č. 3175/4 o výmere 16 m², trvalý trávny porast, v podiele 1/1
– prevod časti pozemku vlastníka Ivan Dzúrik, rod. Dzúrik, zapísaný na LV č. 3742, pre
k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc. č. 3165, o výmere 771 m², trvalý trávny porast,
darovacou zmluvou, na základe ktorej prevedie Ivan Dzúrik, rod. Dzúrikvlastnícke
právo na Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov, k časti
pozemku zapísaného na LV č. 3742, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ par.c č.
3165, o výmere 771 m², trvalý trávny porast, a to pozemok vytvorený geometrickým
plánom č. 32271093-140/2018 zo dňa 01.11.2018, ktorý vyhotovil Ing. Lev Švárny,
Obrancov mieru 12, Dolný Kubín, IČO: 32271093, pozemok reg. „C“ parc.č. 3165/2
o výmere 24 m², trvalý trávny porast, v podiele 1/1
–

prevod časti pozemku vlastníka Patrik Svorenčík, rod. Svorenčík zapísaný na LV č.
4493, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc. č. 3166, o výmere 641 m², trvalý
trávny porast, darovacou zmluvou, na základe ktorej prevedie Patrik Svorenčík, rod.
Svorenčík, vlastnícke právo na Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom
Hlavná112/106, Žaškov, k časti pozemku zapísaného na LV č. 4493, pre k.ú. Žaškov,
k pozemku reg. „C“ par.c č. 3166, o výmere 641 m², trvalý trávny porast, a to
pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 32271093-140/2018 zo dňa 01.11.2018,
ktorý vyhotovil Ing. Lev Švárny, Obrancov mieru 12, Dolný Kubín, IČO: 32271093,
pozemok reg. „C“ parc.č. 3166/2 o výmere 22 m², trvalý trávny porast, v podiele 1/1

– prevod časti pozemku vlastníka Patrik Svorenčík, rod. Svorenčík, zapísaný na LV č.
4493, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc. č. 3302, o výmere 1885 m², trvalý
trávny porast, darovacou zmluvou, na základe ktorej prevedie Patrik Svorenčík, rod.
Svorenčík, vlastnícke právo na Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom
Hlavná112/106, Žaškov, k časti pozemku zapísaného na LV č. 4493, pre k.ú. Žaškov,
k pozemku reg. „C“ par.c č. 3302, o výmere 1885 m², trvalý trávny porast, a to
pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 32271093-140/2018 zo dňa 01.11.2018,

ktorý vyhotovil Ing. Lev Švárny, Obrancov mieru 12, Dolný Kubín, IČO: 32271093,
pozemok reg. „C“ parc.č. 3302/2 o výmere 24 m², trvalý trávny porast, v podiele 1/1
– prevod časti pozemku vlastníka Emil Kurnota, rod. Kurnota, zapísaný na LV č. 5598,
pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc. č. 3177, o výmere 802 m², trvalý trávny
porast, darovacou zmluvou, na základe ktorej prevedie Emil Kurnota, rod. Kurnota,
vlastnícke právo na Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov,
k časti pozemku zapísaného na LV č. 5598, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“
par.c č. 3177, o výmere 802 m², trvalý trávny porast, a to pozemok vytvorený
geometrickým plánom č. 32271093-140/2018 zo dňa 01.11.2018, ktorý vyhotovil Ing.
Lev Švárny, Obrancov mieru 12, Dolný Kubín, IČO: 32271093, pozemok reg. „C“
parc.č. 3177/2 o výmere 21 m², trvalý trávny porast, v podiele 1/1
– prevod časti pozemku vlastníka Zuzana Beľová, rod.Svorenčíková, zapísaný na LV č.
4293, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc. č. 3186/1, o výmere 2445 m², trvalý
trávny porast, darovacou zmluvou, na základe ktorej prevedie Zuzana Beľová, rod.
Svorenčíková, vlastnícke právo na Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom
Hlavná112/106, Žaškov, k časti pozemku zapísaného na LV č. 4293, pre k.ú. Žaškov,
k pozemku reg. „C“ par.c č. 3186/1, o výmere 2445 m², trvalý trávny porast, a to
pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 32271093-140/2018 zo dňa 01.11.2018,
ktorý vyhotovil Ing. Lev Švárny, Obrancov mieru 12, Dolný Kubín, IČO: 32271093,
pozemok reg. „C“ parc.č. 3186/3 o výmere 102 m², trvalý trávny porast, v podiele 1/1
– prevod časti pozemku vlastníka Dominik Kurnota, rod. Kurnota, a Lenka Kurnotová,
rod. Diškancová, zapísaný na LV č. 5770, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc.
č. 3186/2, o výmere 1097 m², trvalý trávny porast, darovacou zmluvou, na základe
ktorej prevedie Dominik Kurnota, rod. Kurnota, a Lenka Kurnotová, rod. Diškancová,
vlastnícke právo na Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov,
k časti pozemku zapísaného na LV č. 5770, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“
par.c č. 3186/2, o výmere 1097 m², trvalý trávny porast, a to pozemok vytvorený
geometrickým plánom č. 32271093-140/2018 zo dňa 01.11.2018, ktorý vyhotovil Ing.
Lev Švárny, Obrancov mieru 12, Dolný Kubín, IČO: 32271093, pozemok reg. „C“
parc.č. 3186/4 o výmere 40 m², trvalý trávny porast, v podiele 1/1
– prevod časti pozemku vlastníka Ing. Mária Fuzáková, rod. Strapcová zapísaný na LV
č. 5739, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc. č. 3195, o výmere 1366 m², trvalý
trávny porast, darovacou zmluvou, na základe ktorej prevedie Ing. Mária Fuzáková,
rod. Strapcová, vlastnícke právo na Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom
Hlavná112/106, Žaškov, k časti pozemku zapísaného na LV č. 5739, pre k.ú. Žaškov,
k pozemku reg. „C“ par.c č. 3195, o výmere 1366 m², trvalý trávny porast, a to
pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 32271093-140/2018 zo dňa 01.11.2018,
ktorý vyhotovil Ing. Lev Švárny, Obrancov mieru 12, Dolný Kubín, IČO: 32271093,
pozemok reg. „C“ parc.č. 3195/2 o výmere 34 m², trvalý trávny porast, v podiele 1/1
– prevod časti pozemku vlastníka Viera Nemčíková, rod. Mikušová, zapísaný na LV č.
5213, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc. č. 3196, o výmere 2033 m², trvalý
trávny porast, darovacou zmluvou, na základe ktorej prevedie Viera Nemčíková, rod.
Mikušová, vlastnícke právo na Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom
Hlavná112/106, Žaškov, k časti pozemku zapísaného na LV č. 5213, pre k.ú. Žaškov,
k pozemku reg. „C“ par.c č. 3196, o výmere 2033 m², trvalý trávny porast, a to
pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 32271093-140/2018 zo dňa 01.11.2018,

ktorý vyhotovil Ing. Lev Švárny, Obrancov mieru 12, Dolný Kubín, IČO: 32271093,
pozemok reg. „C“ parc.č. 3196/2 o výmere 101 m², trvalý trávny porast, v podiele 1/1
– prevod podielu pozemku vlastníka František Javorek, rod. Javorek, zapísaný na LV č.
5561, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc. č. 3197, o výmere 440 m², trvalý
trávny porast, darovacou zmluvou, na základe ktorej prevedie František Javorek, rod.
Javorek, vlastnícke právo na Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106,
Žaškov, podiel k pozemku reg. „C“ par.c č. 3196, o výmere 2033 m², trvalý trávny
porast, zapísaného na LV č. 5213, pre k.ú. Žaškov, pod por.č. 10, podiel 3275/4400,
a to pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 32271093-140/2018 zo dňa
01.11.2018, ktorý vyhotovil Ing. Lev Švárny, Obrancov mieru 12, Dolný Kubín, IČO:
32271093, pozemok reg. „C“ parc.č. 3197/2 o výmere 68 m², trvalý trávny porast,
v podiele 3275/4400, t.j. 50,61 m² (zaokrúhlené na celé m² 51 m²)
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Peter Farko , Marian Lang, Denisa Záňová
Darina Balleková, Martin Svitko, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Ivan Javornický
Nehlasovali 0:

Návrh bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov
6. Návrh na odstúpenie investičných práv OVS a.s. Dolný Kubín na rozšírenie vodovodu
v lokalite Tepeľ
Pre obec bolo vydané povolenie na uskutočnenie stavby „Rozšírenie vodovodu, lokalita
Tepeľ“. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov, je možné bezodplatné postúpenie
práv a záväzkov vyplývajúcich z vydaného stavebného povolenia na vybudovanie stavby
Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Dolný Kubín.
Uznesenie č. 125/5/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov schvaľuje návrh na odstúpenie investičných práv
OVS a.s. Dolný Kubín na rozšírenie vodovodu v lokalite Tepeľ v zmysle predloženého
návrhu Zmluvy
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Peter Farko , Marian Lang, Denisa Záňová
Darina Balleková, Martin Svitko, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Ivan Javornický
Nehlasovali 0:

7. Správa riaditeľa školy k novému školského roku 2019/2020
Správa riaditeľky ZŠ s MŠ p. Punovej bola poslancom OZ rozposlaná pred jeho zasadnutím.
Pp. Balleková navrhla zaradiť do správy aprobáciu učiteľov, delenie tried a upozornila na
dodržanie dĺžky prestávok. Na zasadnutí bola prítomná p. riaditeľka Punová, ktorá sa
informovala na priestory bývalej kotolne v základnej škole. Škola má záujem využívať
priestory na vyučovanie technických predmetov a pracovného vyučovania. Priestory je
potrebné opraviť do vyhovujúceho stavu.
Uznesenie č. 126/5/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov berie na vedomie Správu riaditeľa školy k novému
školskému roku 2019/2020
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Peter Farko , Marian Lang, Denisa Záňová
Darina Balleková, Martin Svitko, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Ivan Javornický
Nehlasovali 0:
pp. Balleková navrhla prestávku v trvaní 10 min.
Uznesenie č. 127/5/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov
Za 7 :

schvaľuje prestávku v trvaní 10 min.

Ivan Dzúrik, Peter Farko , Marian Lang, Denisa Záňová
Darina Balleková, Martin Svitko, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Ivan Javornický
Nehlasovali 0:

8. Návrh na zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa a vianočného príspevku pre
seniorov od 70 rokov
Príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 66,– € sa poskytuje od roku 2008. Vianočný
príspevok pre seniorov vo forme poukážky na nákup v miestnych obchodoch sa poskytuje vo
výške 15,– €.
pp. Dzúrik navrhol príspevok pri narodení dieťaťa zvýšiť na sumu 100,– € a príspevok pre
seniorov ponechať v sume 15,– €.
pp. Balleková navrhla zvýšiť príspevok pre seniorov na sumu 20,– €.
Uznesenie č. 128/5/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov schvaľuje príspevok pri narodení dieťaťa, deti
narodené od roku 2019, vo výške 100,– €.
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Marian Lang, Denisa Záňová
Darina Balleková, Martin Svitko, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 1: Peter Farko
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Ivan Javornický
Nehlasovali 0:
Uznesenie č. 129/5/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov
2019, vo výške 15,– €.

schvaľuje príspevok pre seniorov od 70 rokov, od roku

Za 2 :
Ivan Dzúrik, Peter Farko
Proti 4:
Darina Balleková, Denisa Záňová, Anton Nemček, Marian Lang
Zdržali sa hlasovania 1: Martin Svitko
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Ivan Javornický
Nehlasovali 0:

Návrhová komisia konštatuje, že návrh nebol schválený.
Uznesenie č. 130/5/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov
2019, vo výške 20,– €.

schvaľuje príspevok pre seniorov od 70 rokov, od roku

Za 4 :
Darina Balleková, Denisa Záňová, Anton Nemček, Marian Lang
Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 3: Ivan Dzúrik, Peter Farko, Martin Svitko
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Ivan Javornický
Nehlasovali 0:
9. Rôzne:
– Žiadosť p. Jozefa Láštica a p. Márie Lášticovej
Dňa 28.8.2019 bola na obecný úrad doručená žiadosť p. Jozefa Láštica a p. Márie Lášticovej
(sp.č. 1040/2019). Menovaní žiadajú o zrušenie zák. vecného bremena a protokolu o prechode
vlastníctva nehnuteľného majetku z majetku SR do majetku obce. Predseda stavebnej komisie
informoval prítomných o stretnutí s p. Lášticom na zasadnutí komisie dňa 16.8.2019.
Stavebná komisia nesúhlasí so zámenou pozemkov podľa požiadavky p. Láštica, z dôvodu
nedostatočnej šírky miestnej komunikácie. Zápisnica stavebnej komisie tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Uznesenie č. 131/5/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov berie na vedomie Žiadosť p. Jozefa Láštica a p. Márie
Lášticovej (sp.č. 1040/2019)
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Peter Farko , Marian Lang, Denisa Záňová
Darina Balleková, Martin Svitko, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Ivan Javornický
Nehlasovali 0:

Uznesenie č. 132/5/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov berie na vedomie zápisnicu stavebnej komisie zo dňa
16.8.2019
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Peter Farko , Marian Lang, Denisa Záňová
Darina Balleková, Martin Svitko, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Ivan Javornický
Nehlasovali 0:

Pán starosta informoval prítomných o:
– podaní žiadosti o poskytnutie fin. príspevku na rekonštrukciu šatní na futbalovom ihrisku
– príprave projektu na detské ihrisko pri materskej škole
– začatých prácach na projekte „Oddychová zóna v Tepeli“
Pán starosta pripomenul blížiaci sa termín na podanie žiadosti o dotáciu na rok 2020 do
15.októbra tohto roka.
10. Interpelácie poslancov

pp. Lang
– informoval sa na prevod pozemkov pri zbernom dvore
– kúpne zmluvy a zámenná zmluva týkajúce sa pozemkov pri zbernom dvore sú
zavkladované na katastri. Zostávajúce podiely pozemkov sú vo správe SPF, obec
požiada o ich odkúpenie.
pp. Farko
– informoval sa na stav krajnice cesty na ul. Družstevná
– krajnica cesty je v riešení s Povodím Váhu
– informoval o turnaji žiakov v sobou 21.9.2019 a o futbalovom zápase na domácom
ihrisku v nedeľu 22.9.2019 o 15:00 h.
pp. Svitko
– upozornil na vykosenie porastu pri moste cez rieku Orava
– vykosenie porastu sa uskutoční v čase vegetačného pokoja (od 1. októbra)
– upozornil na strom tieniaci osvetlenie pri rod.dome s.č. 74
pp. Nemček
– informoval sa na podávanie pripomienok k cestovému poriadku
– podávať pripomienky môžu občania na obecnom úrade do 23.9.2019
– informoval sa, čo zistili pracovníci Ministerstva ŽP pri obhliadke zosuvu na IBV
– chceli vedieť konkrétne prejavy zosúvanej pôdy od majiteľov nehnuteľností
nachádzajúcich sa pod zosuvným územím. Rozposlali sme im dotazník, aby popísali
ako sa prejavuje zosuv na ich nehnuteľnostiach (rod. domoch a hosp. budovách)
– upozornil na potrebu verejného osvetlenia na ulici Tepeľ pri rod. dome Babiakovcov
– upozornil na jamy a výtlky na ceste
– so Slovenskou správou ciest sme komunikovali o úpravách na ceste. SSC
argumentovala veľkým počtom zákaziek a pracovnou vyťaženosťou .
– apeloval upraviť úradnú tabuľu na internetovej stránke obce na titulnej strane,
zverejňovať zápisnicu OZ na úradnej tabuli nielen v záložke „Zápisnice a uznesenia“
pp. Balleková
– informovala o treťom stretnutí ohľadom prípravy monografie o Žaškove
– navrhla ponatierať detské preliezky na detskom ihrisku pri MŠ
– informovala sa na odstránenie závad na umelej trávy pri ZŠ. P. riaditeľka odpovedala,
že to, čo vytkla kontrola, bolo odstránené a oprava bráničky prebieha
pp. Dzúrik
– poďakoval členom DHZ a predsedovi DHZ p. Langovi za prácu pri požiari v Žaškove
a samotné uhasenie požiaru
– čas svietenia verejné osvetlenie sa nastavuje automaticky, na riadenie osvetlenia sú
určené astronomické spínacie hodiny
– v MŠ sú zamurované sklobetóny a vybudovaný samostatný vchod pre prenajaté
priestory.
11. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za
účasť na zasadnutí a ukončil plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Overovali:
pp. Denisa Záňová
pp. Darina Balleková

Milan Pavlovčík
starosta obce

Zapísal:
Slavka Jancková

