ZÁPISNICA
zo šiesteho plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žaškov v roku 2014,
konaného dňa 13. novembra 2014 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. Nemček a pp. Chmara sa ospravedlnili.
Písaním zápisnice poveril starosta pracovníčku obecného úradu Annu Repkovú.
Starosta obce navrhol plenárnemu zasadnutiu OZ členov pre prípravu a návrh na
uznesenie nasledovných poslancov:
pp. Marián Lang – predseda návrhovej komisie; pp. Miroslav Záň a pp. Emil Kurnota –
členovia návrhovej komisie. Za overovateľov zápisnice navrhol pp. Ivana Dzúrika a pp.
Milana Mikuša.
Uznesenie č. 144/6/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e :
Návrhovú komisiu v zložení pp. Marián Lang – predseda návrhovej komisie; pp. Miroslav
Záň a pp. Emil Kurnota – členovia návrhovej komisie; overovateľov zápisnice pp. Ivan
Dzúrik a pp. Milan Mikuš
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Anton Nemček, Peter Chmara
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ:
1. Otvorenie
a) kontrola uznášania schopnosti
b) určenie zapisovateľa
c) návrh na schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ

3. Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa manž. Horvátovcom
4. Správa hlavného kontrolóra obce z vykonaných kontrol
5. Rôzne (pripomienky, žiadosti, návrhy, sťažnosti občanov,...)
6. Interpelácie poslancov
7. Záver
Uznesenie č. 145/6/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e navrhnutý program zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Anton Nemček, Peter Chmara
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
Správu o plnení uznesení predložil zástupca starostu obce pp. Ivan Dzúrik:
uzn. č. 1
C3
uzn. č. 106/4/2014
uzn. č. 119/5/2014
uzn. č. 120/5/2014
uzn. č. 132/5/2014
uzn. č. 140/5/2014
uzn. č. 142/5/2014
uzn. č. 143/5/2014

trvá ( vysporiadanie obecných pozemkov)
trvá (určenie ceny betónových nosníkov)
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené (osadenie závor - v pláne ŽSR)
splnené

Uznesenie č. 146/6/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. b e r i e n a v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich
OZ.
3. Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa manž. Horvátovcom
Uznesenie č. 147/6/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov
a) s c h v a ľ u j e v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva obce
Žaškov pod č. 125/5/2014 zo dňa 9.10.2014 ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj
pozemku reg. C-KN parc. č. 371/8 záhrada o výmere 4 m2 vytvoreného geometrickým
plánom č. 36433730-112/2014 zo dňa 5.8.2014, ktorý vyhotovil Ing. Marián Lacko,
GEODIBDIAK, s.r.o., Veličná 380, IČO: 36433730, ktorý bol úradne overený Okresným
úradom Dolný Kubín, Katastrálny odbor dňa 11.8.2014 pod č. 385/2014, z pozemku
registra E-KN parc. č. 2415/2 orná pôda zapísaného na LV č. 2729, pre manželov Marián
Horvát, rod. Horvát, nar.
, r.č.:
, trvale bytom Cintorínska 546, 027 21
Žaškov a Veronika Horvátová, rod. Nemčeková, nar.
, r.č.:
, trvale bytom
Cintorínska 546, 027 21 Žaškov, v cene 4,15 €/1 m2.
.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
- uvedený pozemok tvorí časť záhrady k rodinnému domu súp. č. 546, ktorú žiadateľ
s manželkou
zhodnocujú a trvalo užívajú
b) p o v e r u j e obecný úrad,
aby zabezpečil po organizačnej, právnej a ekonomickej stránke predaj majetku
obce
c) p o v e r u j e starostu obce,
aby so žiadateľmi o predaj majetku, uzatvoril kúpnu zmluvu a aby zabezpečil
zverejnenie kúpnej zmluvy.
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Anton Nemček, Peter Chmara
Návrh bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
4. Správa hlavného kontrolóra obce z vykonaných kontrol
Prítomným poslancom OZ bola predložená správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly
čerpania dotácie OFK Družstevník Žaškov. Poslanci OZ sa zhodli, že v budúcnosti treba
opätovne prekontrolovať dotácie pre OFK a odstránené nedostatky.
Uznesenie č. 148/6/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e správu hlavnej kontrolórky
obce z vykonanej kontroly.
5. Rôzne (pripomienky, žiadosti, návrhy, sťažnosti občanov,...)
a) Starosta obce predložil prítomným:
-

žiadosť Domova sociálnych služieb v Dolnom Kubíne o príspevok na zakúpenie
polohovacej elektrickej postele

Uznesenie č. 149/6/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e finančný dar na zakúpenie polohovacej
elektrickej postele pre Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Dolnom Kubíne
vo výške 300,- € z položky 41 10 202 633006 000 všeobecný materiál (opatrovateľky)
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Anton Nemček, Peter Chmara
- navrhol odmenu pre poslancov Miroslava Záňa, za aktívnu činnosť v obecnom hasičskom
zbore a pre pp. Vladimíra Farku za spoluprácu v ZPOZe a zhotovovanie fotodokumentácie

z obecných podujatí, počas celého volebného obdobia 2010-2014. Prítomní poslanci schválili
odmenu pre vyššie uvedených poslancov po 250,- €.
Uznesenie č. 150/6/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e mimoriadnu odmenu pre poslancov OZ –
Miroslava Záňa a Vladimíra Farku po 250,- €, z položky odmeny poslancov 41 01 116 637
026000
Za 5 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Darina Balleková,
Marián Lang, Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 2: Miroslav Záň, Vladimír Farko
Neprítomní 2: Anton Nemček, Peter Chmara
- predložil prítomným návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Žaškov:
Uznesenie č. 151/6/2014
a) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e podmienky voľby a spôsob voľby
hlavného kontrolóra obce podľa ostatnej voľby hlavného kontrolóra, zo všeobecných
podmienok výberového konania vypadáva spojenie „funkcia v štátnej správe“; pracovný
úväzok 20 hod. mesačne, nástup hlavného kontrolóra sa určuje na 1.2.2015.
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Anton Nemček, Peter Chmara
b) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov u k l a d á vyhlásiť deň konania voľby hlavného
kontrolóra obce Žaškov na 12.1.2015 o 16,00 hod.
Zodp.:
OcÚ
Termín: 15.12.2014
c) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov u k l a d á zabezpečiť termíny na výberové konanie
a voľbu hlavného kontrolóra podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Zodp.:
OcÚ
Termín: priebežne do voľby
6. Interpelácie poslancov
pp. Marian Lang
- informoval sa na dovybavenie MŠ okennými žalúziami, či sa urobí zmena rozpočtu na rok
2014, alebo sa táto položka zahrnie do rozpočtu na rok 2015
pp. Darina Balleková:
- navrhla pri 3. autobusovej zastávke – blízkosť pri ZŠ osadiť dopravné značenie na zníženie
rýchlosti na 30 km/h, alebo urobiť spomaľovač, ostatní prítomní skonštatovali, že zavedenie

označenia na zníženie rýchlosti ani zavedenie spomaľovača by nemalo význam; po vzájomnej
diskusii p. starosta navrhol zaviesť do obce merač rýchlosti motorových vozidiel, jeho cena
by bola cca 2000,- €, na skúšobnú dobu by sa nainštaloval na budovu obecného úradu
Uznesenie č. 152/6/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e zakúpenie merača rýchlosti motorových
vozidiel do 2000,- € z položky č. 41 045 13633006001 správa a údržba ciest
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Anton Nemček, Peter Chmara
-

odporučila aktualizovať a pridávať stále nové informácie ohľadom základnej školy na web
stránku školy

pp. Emil Kurnota:
- poďakoval všetkým poslancom z obecného zastupiteľstva, starostovi za vzájomnú
spoluprácu, vyjadril spokojnosť, že aj keď na rôzne veci mali rôzny názor, vždy jednali
korektne a snažili sa spoločne nájsť správnu cestu
pp. Vladimír Farko:
- uviedol, že inventúry je potrebné odovzdať najneskôr v priebehu budúceho týždňa (do
21.11.2014)
- informoval sa na vhodný termín na zasadnutie finančnej komisie kvôli rozpočtu na rok
2015
pp. Miroslav Záň:
- navrhol priradiť smetnú nádobu na detské ihrisko KPŠ – nakoľko aj klub platí za odpad.
V konečnom dôsledku sa prítomní zhodli, že bude lepšie, aby pracovníci OcÚ vyviezli aj
odpad z ihriska, keď vysýpajú smeti z autobusových zastávok
Ostatní prítomní:
Mgr. Juraj Jonák – riaditeľ ZŠ s MŠ v Žaškove:
- informoval prítomných úspešných projektoch:
1. Národný projekt - Modernizácia vzdelávania - digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety - interaktívna tabuľa a IKT technika
2. Digitalizácia školstva - Interaktívna tabuľa pre MŠ / už je v každej triede /
3. Projekt Národného športového centra - pomôcky k výučbe telesnej výchovy na školách.
- informoval o uskutočnenej akcii: Európsky deň jazykov, akcia mala veľký ohlas, uvažujú
realizovať ju na budúci školský rok aj za prítomnosti rodičov
- na zasadnutí OZ dňa 9.10.2014 bol predložený „Návrh kontinuálneho vzdelávania pre MŠ
Žaškov“, ktorý prítomní poslanci len zobrali na vedomie; je však potrebné, aby bol návrh
schválený.
Pri tejto diskusii pp. Balleková uviedla, že nevidí dôvod, aby sa vzdelávali po dve
učiteľky na rovnaký druh práce, nakoľko tam ide aj o kredity. Navrhla, nech sa
vzdelávania zúčastnia po jednej učiteľke na jeden odbor a učiteľky sa následne navzájom
zaškolia aj bez vzdelávania.

Uznesenie č. 153/6/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e „Návrh kontinuálneho vzdelávania
zamestnancov MŠ v Žaškove na rok 2014/2015“
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Vladimír Farko,
Miroslav Záň, Marián Lang, Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 1: Darina Balleková
Neprítomní 2: Anton Nemček, Peter Chmara
- taktiež poďakoval prítomným za vzájomnú spoluprácu medzi OZ, obcou a školou,
poďakoval starostovi za ústretovosť a zároveň vyjadril prianie, aby takáto spolupráca
fungovala aj v budúcnosti.
9. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za
vzájomnú spoluprácu obecného zastupiteľstva, starostu obce a obecného úradu počas
uplynulých štyroch rokov, ktorá bola na veľmi dobrej úrovni. Plenárne zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil o 17,30 hod.
Overovali:
pp. Ivan Dzúrik
pp. Milan Mikuš
Milan Pavlovčík
starosta obce

Zapísal:
Anna Repková

