PLENÁRNE ZASADNUTIE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽAŠKOVE

ZÁPISNICA
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
dňa 08. septembra 2011 o 16,00 hodine
v sále kultúrneho domu v ŽAŠKOVE

Obec

Ž A Š K O V,

Obecný

úrad

Zápisnica
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žaškove, konaného
dňa 08. septembra o 16,00 hodine v sále 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, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce potvrdil, že plenárne zasadnutie je uznášaniaschopné, prítomní boli ôsmi
poslanci OZ – Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Vladimír Farko, Anton Nemček, Marián
Lang, Miroslav Záň, Milan Mikuš, Pp. Peter Chmara sa dostavil o 16,30 hod.
Písaním zápisnice poveril starosta pracovníka obecného úradu Jaroslava Bakoša. Za
overovateľov zápisnice starosta určil pp. Mariána Langa a Ivana Dzúrika. Overovatelia boli
následne schválení všetkými prítomnými poslancami
Starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ a ten bol následne schválený
všetkými prítomnými poslancami OZ v takomto znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Kontrola uznášaniaschopnosti, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Správa o plnení rozpočtu za 1. polrok 2011
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev
Správa riaditeľa ZŠ s MŠ o použití finančných prostriedkov
Rôzne (interpelácie poslancov, žiadosti občanov)
Návrh a schválenie uznesenia
Záver

3. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol plenárnemu zasadnutiu OZ členov pre prípravu a návrh na
uznesenie nasledovných poslancov: pp. Vladimír Farko - predseda návrhovej komisie, pp.
Miroslav Záň a pp. Emil Kurnota – členovia návrhovej komisie.
Návrh bol jednohlasne schválený všetkými prítomnými poslancami.

4. Správa o plnení rozpočtu za 1. polrok 2011
P. starosta sa vyjadril k príjmovej časti rozpočtu a oboznámil prítomných, že plnenie
príjmov zodpovedá časovému obdobiu.
K plneniu výdavkov sa p. starosta vyjadril ku niektorým položkám. Položky odvodov
poistného do zdravotných poisťovní a odvodov na sociálne poistenie sú zvýšené z dôvodu
prijatia 6 pracovníkov, z ktorými sa pri zostavovaní rozpočtu nepočítalo, čo má zároveň vplyv
aj na výšku spotreby pohonných hmôt – vyššia vyťaženosť techniky (krovinorezy, motorová
píla, automobil), zároveň aj zvýšenie výdavkov na pracovné a ochranné pomôcky. Výdavky
na energie v dome smútku sú zvýšené z dôvodu úhrad zálohových platieb – toto objasnila p.
Adamcová – účtovníčka OcU spolu s p. kontrolórkou. Ďalej starosta informoval aj o zvýšení
reprezentačných výdavkov a o možnosti úpravy tejto položky.
5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev
Správu o plnení uznesení č. 9 zo dňa 19.8.2011; 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. 9:
C1
splnené
C2
splnené

6. Správa riaditeľa ZŠ s MŠ o použití finančných prostriedkov
P. riaditeľ ŽŠ s MŠ Mgr. Juraj Jonák informoval poslancov o plnení rozpočtu
a čerpaní bežných a kapitálových výdavkov k 30.06.2011. Podrobné sumy sú uvedené na
dokladoch, ktoré tvoria prílohu zápisnice.

7. Rôzne (interpelácie poslancov, žiadosti občanov)
(a) starosta navrhol v zmysle čl. 4 bod 3. Zásad odmeňovania poslancov v obci Žaškov
odmenu pre pp. Miroslava Záňa vo výške 175,00 € za príkladnú účasť a koordináciu pri
odstraňovaní následkov povodní v obci v mesiaci júl 2011
Poslanci schválili odmenu pre pp. Miroslava Záňa vo výške 175,00 € pri odstraňovaní
následkov povodní v obci v mesiaci júl 2011
(b) Starosta informoval poslancov OZ a prítomných o:
- žiadosti č. 531/2011 SVP, OZ Piešťany – o preverenie možnosti prevodu pozemku na obec.
Poslanci sa zhodli, že je potrebné najskôr dať vypracovať znalecký posudok na parcelu KN C
1611/3 a potom sa rozhodne o ďalšom postupe v súvislosti s prevodom pozemku.

- žiadosti č. 630/2011 p. Tomáša Flajsa – o prenájom pozemku pod garáž v areály ZŠ Žaškov.
Poslanci konštatovali, že v areály školy je momentálne jedna plechová garáž nevyužitá a treba
ju skúsiť ponúknuť na prenájom p. Flajsovi. Poslanci zároveň hlasovali o tom, či vyhovejú
žiadosti p. Flajsa a poskytnú mu pozemok pod montovanú garáž – táto žiadosť nebola
schválená.
Zároveň poslanci uložili riaditeľovi základnej školy vstúpiť do jednania s p. Flajsom
a ponúknuť mu nevyužitú garáž na prenájom, pričom cena za prenájom by bola stanovená po
upresnení ceny iných nájomných vzťahov na najbližšom zasadnutí OZ.
- žiadosti č. 632/2011 p. Mgr. Renáty Kropáčkovej – o odkúpenie betónovej pätky.
Po zvážení, že takéto betónové pätky na stĺp už boli občanom v obci odpredávané, sa poslanci
zhodli, že pätka bude p. Kropáčkovej odpredaná za cenu 3,00 € a jej žiadosť schválili.
- žiadosti č. 633/2011 obyvateľov rodinných domov č.44,45,48,50,51,52 – o poskytnutie
finančného príspevku na opravu jarku po povodni.
Prítomní poslanci po zistení, že ide o jarok, ktorý nie je na obecnom pozemku, konštatovali,
že ak by žiadosti vyhoveli, išlo by o vytvorenie precedensu a obec by v konečnom dôsledku
na to mohla doplatiť, nakoľko by pribúdali podobné žiadosti a obec má tiež obmedzené
množstvo finančných prostriedkov, ktorých nie je nazvyš. Povodňami postihnutí občania si
spôsobené škody mohli uplatniť a nahlásiť cez obecný úrad vo svojich poisťovniach. Túto
žiadosť poslanci neschválili.
-žiadosti č. 648/2011 COOP Jednota Trstená – o odkúpenie pozemku č. 1050, na ktorom má
postavenú prevádzkovú jednotku. Poslanci viedli debatu o tom, že ak by bol predmetný
pozemok odpredaný, aký by to malo dopad na susediace nehnuteľnosti. Následne sa zhodli na
tom, že je potrebné dať vypracovať znalecký posudok na parcelu č. KN C 1050 a potom
zhodnotia ďalší postup. Hľadali aj možnosti odpredaja iných pozemkov v rôznych lokalitách
obce.
-žiadosti č. 651/2011 Moniky Súnokovej – o úpravu cesty pred obchodom.
Starosta konštatoval, že ide o dlhodobý problém na tejto ulici. Pp Farko uviedol, že jednou
z možných príčin hromadenia vody pred obchodom môže byť aj zlé vyspádovanie resp. zlé
osadenie rigolov, nakoľko voda z cesty do nich neodteká. Na uvedenej komunikácii sa
prevedie zasypanie nerovností a upravia sa rigoly.
-žiadosti č. 652/2011 Ružena Štítiková a Miroslav Štítik – o odkúpenie časti pozemku č.
1537/3.
Podľa poslancov je toto prípad, kedy by išlo o odpredaj, ktorým by si žiadateľ prihradil časť
pozemku, na rozdiel od prípadov predaja, keď niekto dlhodobo úžíva časť pozemku. OZ
uložilo stavebnej komisii za účasti žiadateľov a vlastníkov susedných nehnuteľností vykonať
obhliadku dotknutého pozemku a preveriť možnosti predaja.

-

o návrhu mandátnej zmluvy medzi obcou a projektovou agentúrou Support & Consulting,
s.r.o. na podanie žiadosti a zastupovanie v konaní o nenávratný finančný príspevok.

Prítomní poslanci schválili návrh mandátnej zmluvy.
- o možnosti získania nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Životné
prostredie Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti
separovaného zberu: na projekt „Technologická modernizácia systému separovaného zberu
odpadov v obci Žaškov“, v prípade podpisu mandátnej zmluvy s vyššie uvedenou agentúrou
zároveň poslancom popísal projekt, a oboznámil ich so skutočnosťou, že jednou z príloh
samotnej žiadosti je aj doklad o zabezpečení spolufinancovania zo strany obce schválený
OZ. Prítomní poslanci schválili predloženie žiadosti o NFP z Operačného programu Životné
prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti
separovaného zberu:
- pod názvom Technologická modernizácia systému separovaného zberu odpadov
v obci Žaškov,
- s výškou celkových výdavkov na projekt 175 188,- EUR,
- s výškou celkových oprávnených výdavkov na projekt 174 388,- EUR,
- s výškou spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov
8 719,40 EUR a z celkových neoprávnených výdavkov 800,- EUR, t.j. z celkových
výdavkov 9 519,40 EUR,
- spôsobom financovania projektu z vlastných zdrojov

- o podpise dohody o spolupráci s partnerskou obcou v ČR Moravský Žižkov. Starosta a pp
Farko, Dzúrik, Kurnota navštívili túto obec za účelom dojednania spolupráce a podpísania
partnerskej zmluvy. Zástupcovia obce Moravský Žižkov takisto prejavili záujem o spoluprácu
a tkz. družbu. V rámci tejto Česko-Slovenskej cezhraničnej spolupráce by mohol byť podaný
projekt – žiadosť o nenávratný finančný príspevok na montované pódium, prenosné lavice
a mobilné toalety.. Ak bude projekt úspešný, bude sa realizovať v priebehu roku 2012. Ak by
projekt úspešný nebol, partnerská spolupráca a v rámci nej aj výmena kultúrnych,
spoločenských a športových aktivít môže pokračovať. V partnerskej obci funguje hasičský
zbor, poľovníci, základná škola, futbalové družstvo, folklórny súbor, počet obyvateľov je
približne 1.400, obec je známa pestovaním viniča a výrobou vína. K tomuto projektu je tiež
potrebné schváliť spoluúčasť obce na financovaní. Financovanie projektu bude prebiehať
v réžii obce a bude prefinancované zo štrukturálnych fondov v lehote jedného roku po
ukončení projektu.
Obecné zastupiteľstvo z tohto dôvodu pristúpilo ku schváleniu:
- projektu cezhraničnej spolupráce medzi ČR a SR po názvom – „Moravsko – oravská
spolupráca pre vytvorenie možností na zachovanie ľudových tradícií, kultúry a športu“
a spoluúčasť obce na financovaní projektu vo výške 5 % - 1 492,50 €.
- prefinancovania projektu cezhraničnej spolupráce medzi ČR a SR „Moravsko – oravská
spolupráca pre vytvorenie možností na zachovanie ľudových tradícií, kultúry a športu“ vo
výške 29 850,- EUR po schválení projektu.
Prítomní poslanci schválili projekt „Moravsko – oravská spolupráca pre vytvorenie
možností na zachovanie ľudových tradícií, kultúry a športu“ a účasť obce na jeho
spolufinancovaní.
-

o projekte spolupráce ČR a SR medzi mestami Dolný Kubín a Vsetín s názvom Morava –
Orava, ktorý sa zaoberá zmapovaním a vyznačením cyklotrás na Orave. Jedna z trás
povedie aj katastrom obce Žaškov a tvorcovia projektu nás žiadajú o súhlas s umiestnením
orientačnej tabule v lokalite Mihalovo

- o usporiadaní stretnutia obyvateľov štyroch chotárov a to: Jasenová, Oravská Poruba,
Komjatná a Žaškov dňa 15.09.2011 o 13.00 hod. v lokalite Hrádok, kde bude pri tejto
príležitosti osadený triangulačný bod so smerovými tabuľami a informáciami o dotknutých
obciach.
(c) Starosta vyzval poslancov OZ a ostatných prítomných, aby predložili svoje návrhy
a pripomienky:
-

Pp. Dzúrik – zaujímal sa, ako prebieha predaj BELORUSU, odpovedal mu starosta,
že pán, ktorý prejavil záujem sa dlhšie neozval, ponuku treba pridať na obecnú
stránku

-

Pp. Balleková poďakovala p. riaditeľovi ZŠ s MŠ za osadenie brány pri vstupe do
areálu školy. P. riaditeľ odpovedal, že ešte treba dotiahnuť veci ako rozrobenie kľúčov
od brány, urobiť chodník cez malú bráničku, zistiť možnosť osadenia značiek zákaz
vjazdu, zákaz vstupu so psom. Ďalej poukázala na problémy s vysielaním MMDS
programov v bytovke.

-

Pp. Emil Kurnota poukázal na to, že ponad cintorín vedie poľná cesta na Diel, cez
ktorú bol v minulosti prekopaný odvodňovací rigol a ten je zanesený a nespĺňa svoj
účel. Starosta ho oboznámil, že v tomto smere už bola uskutočnená náprava a rigol bol
očistený a spriepustnený

-

Pp. Marián Lang sa informoval, ako a kedy budú odstránené použité pneumatiky
v starej materskej škôlke. Starosta mu odpovedal, že budú umiestnené do
veľkoobjemového kontajnera a následne odvezené partnerom, ktorý v obci vyváža
komunálny odpad.

-

Pp. Miroslav Záň pripomenul, aby sa nezabudlo, že do konca októbra 2011 je
potrebné na cintoríne vykonať úpravu zelene. Ďalej sa informoval o možnosti využiť
nevyužité priestory v novej materskej škole na klubovňu pre mládež. Toto bude možné
určiť až po obhliadke stavebnej komisie.

-

Pp. Chmara sa informoval, či navozené kopy štrku a hliny na ceste do Tepeľa budú aj
rozhrnuté a upravené. Starosta ho oboznámil, že štrk bol na ceste upravený
mechanizmami z PD Žaškov. Ďalej dal na zváženie, čo by bolo dobré ešte dorobiť na
altánku pod vlekom v Tepeli.

-

Pp. Nemček, upozornil, že treba opraviť podmienky predaja nepotrebného obecného
majetku zverejneného na obecnej www stránke

-

Pp. Farko - informoval sa u riaditeľa ZŠ s MŠ p. Jonáka na www stránku školy a, že
prečo nie sú zverejnenie aktuálne informácie.

-

starosta – informoval o prebiehajúcich pozemkových úpravách – všetky obecné
pozemky z extravilánu boli vyčlenené na cesty v územiach predpokladaných na
výstavbu

8. Návrh a schválenie uznesenia

UZNESENIE Č. 10
z desiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 8.septembra 2011.
Obecné zastupiteľstvo v Žaškove

A. BERIE NA VEDOMIE
A1

správu o plnení rozpočtu za I. polrok 2011

A2

kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ

A3

správu riaditeľa ZŠ s MŠ o použití finančných prostriedkov za I. polrok 2011

A4

žiadosť COOP Jednota Trstená č. 648/2011

A5

žiadosť č. 651/2011 p. Moniky Súnokovej

A6

stretnutie štyroch obcí na Hrádku 15.9.2011

B. SCHVAĽUJE
B1

overovateľov zápisnice: Marián Lang, Ivan Dzúrik
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Peter Chmara
B2

návrhovú komisiu:

pp. Vladimír Farko – predseda komisie
pp. Miroslav Záň a pp. Emil Kurnota – členovia komisie

Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Peter Chmara
B3

odmenu vo výške 175,- € pre poslanca Miroslava Záňa za odstraňovanie následkov
povodní v júli 2011
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 1: Miroslav Záň
Neprítomný 0:

B4

predloženie žiadosti o NFP z Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4
Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného
zberu:
- pod názvom Technologická modernizácia systému separovaného zberu odpadov
v obci Žaškov,
- s výškou celkových výdavkov na projekt 175 188,- EUR,
- s výškou celkových oprávnených výdavkov na projekt 174 388,- EUR,
- s výškou spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených
výdavkov 8 719,40 EUR a z celkových neoprávnených výdavkov 800,- EUR, t.j.
z celkových výdavkov 9 519,40 EUR,
- spôsobom financovania projektu z vlastných zdrojov.
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:
B5

podanie projektu cezhraničnej spolupráce medzi ČR a SR - „Moravsko-oravská
spolupráca pre vytvorenie možností na zachovanie ľudových tradícií, kultúry
a športu“, a spoluúčasť obce na projekte vo výške 5% - 1 492,50 €.
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:
B6

celkové prefinancovanie projektu cezhraničnej spolupráce medzi ČR a SR s názvom –
„Moravsko-oravská spolupráca pre vytvorenie možností na zachovanie ľudových
tradícií, kultúry a športu“ vo výške do 29 850,- EUR po schválení projektu o FP.
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

návrh mandátnej zmluvy medzi obcou a projektovou agentúrou Support &
Consulting, s.r.o.
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

odpredaj betónovej pätky na stĺp p. Kropáčkovej za cenu 3,00 €
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

vypracovanie znaleckého posudku na cenu parcely reg. „C“ č. 1611/3 a č. 10500
o výmere 620 m2 (ocenenie pozemku)
Zodpovedný: OcU

C2

ponúknuť p. Flajsovi plechovú garáž v areáli školy na prenájom
Zodpovedný: riaditeľ ZŠ s MŠ

C3

termín: 30. 9. 2011

termín: 30. 9. 2011

preveriť možnosť predaja pozemku manželom Štítikovcom – žiadosť č. 652/2011
Zodpovedný: stavebná komisia

termín: 10. 10. 2011

D. NESCHVAĽUJE
D1

žiadosť o prenájom pozemku pod garáž p. Tomáša Flajsa – č. 630/2011
Za 0:
Proti 8:

Darina Balleková, Emil Kurnota, Miroslav Záň,
Peter Chmara, Vladimír Farko, Anton Nemček, Marián Lang,
Milan Mikuš
Zdržali sa hlasovania 1: Ivan Dzúrik
Neprítomný 0:
D2

žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na opravu jarku č. 633/2011
Za 0:
Proti 8:

Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Emil Kurnota, Miroslav Záň,
Peter Chmara, Vladimír Farko, Marián Lang,
Milan Mikuš
Zdržali sa hlasovania 1: Anton Nemček
Neprítomný 0:
Uznesenie č.10 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:
9. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým prítomným
za účasť a plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o 20.30 hod.

Overovali:
pp. Marián Lang
pp. Ivan Dzúrik

Zapísal: Jaroslav Bakoš

Milan Pavlovčík
starosta obce

