ZÁPISNICA
z piateho plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žaškov v roku 2016,
konaného dňa 20. septembra 2016 o 16,00 hod. v klube kultúrneho domu v Žaškove

Prítomní:
alší prítomní:

poslanci OZ podľa priloženej prezenčnej listiny
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 piati
poslanci OZ (podľa prezenčnej listiny), pp. Nemček a pp. Kršková ohlásili krátke meškanie,
pp. Lang sa ospravedlnil, pp. Mikuš je PN
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. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
3. Kontrola plnenia rozpočtu za 1. polrok 2016
4. Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol
5. Návrh na schválenie inventarizačných komisií
6. Schválenie dodatku č. 3 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
7. Správa riaditeľa ZŠ s MŠ v Žaškove o výchovno-vzdelávacom procese v šk. roku
2015/2016
8. Rôzne, žiadosti, návrhy, podnety:
a) Žiadosť p. Porubčana s manželkou o odkúpenie pozemku pri rod. dome
b) Žiadosť p. Mgr. Mateja Chodáka o odkúpenie časti pozemku pri jeho parcele
9. Interpelácie poslancov
10. Záver
Pp. Kurnota navrhol do programu zasadnutia doplniť bod
8 c) žiadosť p. Kralčákovej o odkúpenie pozemku pri rodinnom dome
Písaním zápisnice poveril starosta pracovníka obecného úradu Jaroslava Bakoša.
Starosta obce navrhol plenárnemu zasadnutiu OZ členov pre prípravu a návrh na
uznesenie nasledovných poslancov:

pp. Darina Balleková – predseda návrhovej komisie; pp. Pavol Pikla a pp. Ivan Javornický –
členovia návrhovej komisie. Za overovateľov zápisnice navrhol pp. Emil Kurnota a pp. Ivan
Dzúrik
Uznesenie č. 70/5/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e navrhnutý program zasadnutia obecného
zastupiteľstva s doplnením bodu 8 o bod c)
Za 5 :

Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Emil Kurnota, Pavol Pikla,
Ivan Javornický

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 4: Marian Lang, Vladimíra Kršková, Anton Nemček, Milan Mikuš
Uznesenie č. 71/5/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e :
a) Návrhovú komisiu v zložení pp. Darina Balleková – predseda návrhovej komisie; pp.
Pavol Pikla a pp. Ivan Javornický – členovia návrhovej komisie.
Za 5 :

Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Emil Kurnota, Pavol Pikla,
Ivan Javornický

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 4: Marian Lang, Vladimíra Kršková, Anton Nemček, Milan Mikuš
Uznesenie č. 72/5/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e :
b) overovateľov zápisnice – Emil Kurnota a pp. Ivan Dzúrik
Za 5 :

Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Emil Kurnota, Pavol Pikla,
Ivan Javornický

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 4: Marian Lang, Vladimíra Kršková, Anton Nemček, Milan Mikuš
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
uznesenie 44/3/2016 – predloženie plnenia rozpočtu ZŠ s MŠ Žaškov do 31.7.2016
splnené
riaditeľ ZŠsMŠ informoval o vykonanej rekonštrukcii strechy na jedálni
a zároveň písomne požiadal o navýšenie finančných prostriedkov,
nakoľko neplánovane ZŠ s MŠ financovala opravu poškodených
stropných omietok v jedálni a tiež na zakúpenie PC pre vedúcu ZŠS
starosta informoval o zhotovení strechy na jedálni, je potrebné ešte
dokončiť podbitky na štauplózni,
V ZŠsMŠ cez prázdniny čiastočne zrealizovali doevidovanie majetku do

programu. Hlavná kontrolórka dala na zváženie vyplatenie odmeny za
úkony s tým spojené pre vedúcu ZŠS.
Uznesenie č. 73/5/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.

správu z kontroly plnenia

3. Kontrola plnenia rozpočtu za 1. polrok 2016
Poslanci sa informovali na niektoré prekročené položky v rozpočte. Napr. položka
plyn ( navýšená z dôvodu zrealizovania zmeny palivovej základne v MŠ na plyn
a s tým spojených zvýšených zálohových platieb), všeobecné služby (boli do nej
zahrnuté spracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie OcU, na zberný dvor,
zástavbové štúdie Tepeľ, Babicovská)
Uznesenie č. 74/5/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
za 1. polrok 2016.

kontrolu plnenia rozpočtu

16.20 hod. sa dostavil pp. Kršková Vladimíra
4. Správa hlavnej kontrolórky obce z vykonaných kontrol
Správa bola rozposlaná všetkým poslancom a tvorí prílohu zápisnice. Pp. Dzúrik
navrhol pouvažovať nad zvýšením pracovného úväzku pre hlavnú kontrolórku. Tá by mala
poslancom vyčísliť časovú náročnosť práce.
Uznesenie č. 75/5/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
obce z vykonaných kontrol

správu hlavnej kontrolórky

5. Návrh na schválenie inventarizačných komisií
Starosta informoval, že inventarizáciu stačí v zmysle zákona o účtovníctve vykonať 1 x
za 4 roky. Nakoľko je u nás zaužívané vykonávať ju 1 x za 2 roky, dal poslancom možnosť
zvážiť, či bude inventarizácia majetku Obce Žaškov vykonaná tento rok. Poslanci sa zhodli,
že ju vykonajú ešte v tomto roku. Následne sa poslanci dohodli na zložení ústrednej
inventarizačnej komisie a jednotlivých dielčích inventarizačných komisií:
Ústredná inventarizačná komisia – Ing. Kršková Vladimíra, predseda
Lang Marian, člen
Bc. Babiaková Mária, člen
Adamcová Janka, zodpovedný
Dielčie inventarizačné komisie:
Hasičská zbrojnica Kurnota Emil, predseda
Javornický Ivan, člen
Záň Miroslav, zodpovedný
Obecná knižnica
Balleková Darina, predseda
Pikla Pavol, člen
Valeková Eva, zodpovedná

Dom smútku

Pikla Pavol, predseda
Lang Marian, člen
Svorenčíková Agneša, zodpovedná

Futbalové ihrisko

Nemček Anton, predseda
Lang Marian, člen
Farko Peter, zodpovedný

Prevádzka stará MŠ Javornický Ivan, predseda
Kurnota Emil, člen
Bakoš Jaroslav, zodpovedný
Obecný úrad

Kršková Vladimíra, predseda
Dzúrik Ivan, člen
Adamcová Janka, zodpovedná

Inventarizácia bude vykonaná do 30.11.2016, s tým, že zoznamy majetku si prevezmú
jednotlivé komisie na obecnom úrade do 15.10.2016

Uznesenie č. 76/5/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e zloženie ústrednej inventarizačnej
komisie a jednotlivých dielčích inventarizačných komisií.
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Emil Kurnota, Pavol Pikla,
Ivan Javornický, Vladimíra Kršková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Marian Lang, Anton Nemček, Milan Mikuš

6.Schválenie dodatku č. 3 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
Znenie dodatku bolo vopred rozposlané všetkým poslancom OZ. Starosta ozrejmil
poslancom situáciu ohľadom spoločného obecného úradu – Mesto Dolný Kubín, odstupuje od
zmluvy o spoločnom obecnom úrad, nakoľko má svoj stavebný odbor. Ostatné obce okresu
Dolný Kubín, okrem Zázrivej, ktorá má tiež vlastný stavebný úrad, združené v spoločnom
obecnom úrade predbežne navrhli, že spoločný obecný úrad bude zastrešovať Obec Oravský
Podzámok ako štatutár, s tým že jeho kancelária by mala byť v budove Okresného úradu
v Dolnom Kubíne
Uznesenie č. 77/5/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e uzatvorenie Dodatku č. 3 k Zmluve
o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 27.12.2002, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť
tohto uznesenia
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Emil Kurnota, Pavol Pikla,
Ivan Javornický, Vladimíra Kršková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Marian Lang, Anton Nemček, Milan Mikuš

Uznesenie č. 78/5/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e, že Mesto Dolný Kubín
nebude s účinnosťou od 01.01.2017 účastníkom Zmluvy o zriadení spoločného obecného
úradu zo dňa 27.12.2002.
7. Správa riaditeľa ZŠ s MŠ v Žaškove o výchovno-vzdelávacom procese v šk. roku
2015/2016
Uznesenie č. 79/5/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e správu riaditeľa ZŠ s MŠ
v Žaškove o výchovno-vzdelávacom procese v šk. roku 2015/2016
6. Rôzne, žiadosti, návrhy, podnety
a) žiadosť p.Porubčana s manželkou o odkúpenie pozemku pri rod. dome
17.15 hod. dostavil sa pp Ing. Nemček Anton
Uznesenie č. 80/5/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov
o odkúpenie pozemku pri rod. dome

s ch v a ľ u j e žiadosť p. Porubčana s manželkou

Za 0 :
Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 7: Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Emil Kurnota, Pavol Pikla,
Ivan Javornický, Vladimíra Kršková, Anton Nemček
Neprítomní 2: Marian Lang, Milan Mikuš
Návrhová komisia konštatuje, že žiadosť nebola schválená.
b)Žiadosť p. Mgr. Mateja Chodáka o odkúpenie pozemku pri rod. Dome
starosta bližšie oboznámil prítomných poslancov, o ktorú časť obecného pozemku
mal p. Chodák záujem. Zároveň informoval, že obec by ho aj tak nemohla predať, tak ako
nemôže všetky pozemky nadobudnuté v projekte pozemkových úprav vyčlenené na miestne
komunikácie.
Uznesenie č. 81/5/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
Chodáka o odkúpenie pozemku pri rod. Dome
c)

žiadosť p. Mgr. Mateja

žiadosť p. Kralčákovej o odkúpenie časti pozemku 93742/118

Uznesenie č. 82/5/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e žiadosť p. Kralčákovej o odkúpenie časti
pozemku 93742/118
Za 0 :
Proti 0:

Zdržali sa hlasovania 7: Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Emil Kurnota, Pavol Pikla,
Ivan Javornický, Vladimíra Kršková, Anton Nemček
Neprítomní 2: Marian Lang, Milan Mikuš
Návrhová komisia konštatuje, že žiadosť nebola schválená.
Rôzne:
starosta informoval
– o asfaltovaní ciest – pôvodne sa predpokladalo položenie cca 6500 m2 asfaltového
koberca, ke že bola v obci sústredená všetka potrebná technika a občania ulíc, ktoré
neboli v pláne rekonštrukcie boli nespokojní, že ich ulica sa nevyasfaltuje, komisia
výstavby zhodnotila, že bude položený asfalt aj na ulice, ktoré neboli v pláne a celková
výmera sa navýšila na cca 8055 m2. Platby za naviac vyasfaltované ulice po dohode
s dodávateľom bude možné uskutočniť v roku 2017 alebo formou splátkového kalendára
– o rekonštrukcii chodníka pre chodcov v hornej časti obce pred prevádzkou predajne
potravín Jednota
– o zrealizovaní chodníka v starej časti cintorína, s tým, že ešte bude potrebné doriešiť
a zhotoviť schodíky na prístup ku hrobom poniže nového chodníka
– polder pod Bučím je už skoro dokončený, ešte treba dorobiť posledné terénne úpravy
– podané projekty na vybudovanie zberného dvora a zateplenie kultúrneho domu sú stále
v štádiu posudzovania, nakoľko došlo k výmene hodnotiacich komisií
– o podanom projekte na rekonštrukciu cesty do Dierovej - údajne celá výzva bola
zrušená a mala by byť na novo vyhlásená
7. Interpelácie poslancov
Ivan Javornický:
- informoval sa, či sa po rekonštrukcii chodníka na cintoríne neplánuje pri miestach na
naberanie vody upraviť tieto plochy
- uviedol, že na skladoch v Tepeli je na súkromnom pozemku stavebný odpadu, či o ňom vieme
- navrhol spriehľadniť zákrutu oproti pošte, v ktorej bráni výhľadu vŕba rastúca v potoku
Anton Nemček:
-poukázal na prepadanie dilatačných medzier na moste ponad rieku Orava, z dôvodu
zvýšeného prejazdu nákladných áut smerujúcich do štrkovne C+V Sopúch vo Veličnej
(či by to nebolo možné riešiť zákazom vjazdu vozidlám nad 3,5 tony okrem dopravnej
obsluhy) )- Starosta: most je súčasťou štátnej cesty, ktorej správcom je SC ŽSK a nie je
jednoduché obmedziť jednému právnemu subjektu jej užívanie, ak ju využíva na podnikateľské
účely, na ktoré má oprávnenie. Ak má pp. Nemček nejaký návrh, ktorý bude mať oporu aj
v legislatíve ochotne budem s ním argumentovať u správcu komunikácie. Kolegovia
starostovia, ktorí majú podobné problémy, tiež ešte nenašli riešenie na takéto obmedzenie.
-po vyasfaltovaní ciest na IBV sa zrýchlila aj premávka, z toho dôvodu by bolo vhodné
pouvažovať nad jej spomalením, či už osadením spomaľovacieho retardéra (na skúšku ku MŠ)
alebo osadením dopravných značiek obytná zóna- Starosta odpovedal, že sme nerobili
rekonštrukciu MK pre to, aby sme teraz robili technické obmedzenia montážou
spomaľovacích retardérov, ale ak chce môže pripraviť písomný návrh na zlepšenie dopravnobezpečnostnej situácie a môžeme to zaradiť do rokovania na najbližšie zasadnutie OZ.

Kršková Vladimíra:
- zisťovala ako by bolo možné zakročiť proti agresívnym motorkárom v obci, (jedine využitím
motohliadky, ktorá je najbližšie v Žiline)
- či polder pod Bučím je naozaj dokončený – starosta odpovedal, že ostávajú už len terénne
úpravy a vypílenie kríkov, keď nebude vegetačné obdobie
- navrhla pouvažovať aj o iných lokalitách na vytvorenie takýchto vodozádržných opatrní –
starosta uviedol, že sa budeme snažiť zapracovať ich do pripravovaného územného plánu.
Pikla Pavol:
- informoval sa na VZN k cintorínu
- na novú povrchovú úpravu terasy pri dome smútku
- oboznámil prítomných o zamýšľanom scenári odovzdávania cien obce, za týmto účelom by
chcel zorganizovať stretnutie so ZPOZ-om,
Emil Kurnota:
-informoval sa či bude mať možnosť OZ v procese tvorby územného plánu zapracovávať doň
zmeny - áno lebo OZ ho schvaľuje
Darina Balleková:
- dáva návrh na zapracovanie vybudovanej cesty medzi Žaškovom a Oravskou Porubou
popri rieke Orava do územného plánu obce Žaškov
- ako pokračuje snaha o obnovu verejného osvetlenia v obci, či bola zriadená komisia,
ktorá ho mala zmonitorovať prípadne posúdiť výhodnosť predloženej ponuky -pp. Kurnota
uviedol, že je sklamaný z toho, že nebola schválená ponuka na obnovu verejného
osvetlenia na aprílovom zasadnutí OZ, komisia zriadená nebola
- lampa pouličného osvetlenia za potokom pri rod. Dome súp. Č. 67 neosvetľuje cestu, lebo
zacláňajú stromy
- nesvieti senzorové svetlo v areály ZŠ pri chodníku z telocvične
- po rekonštrukcii strechy na jedálni ZŠ by bolo vhodné opraviť aj lampu pri jedálni,
nakoľko teraz strecha zacláňa zdroju svetla z lampy pri školskej bráne a priestor pred
bytovkou je neosvetlený a je nebezpečný
- starosta odpovedal, že pripomienky typu - nesvieti svietidlo VO, sú povyrastané
konáre stromov zasahujúce do MK, že nie je pokosená tráva za krajnicou cestnej
komunikácie nepatria na zasadnutia OZ. Jednoducho treba o tom informovať OcU
a náprava ak je opodstatnená sa zrealizuje a netreba čakať kým bude zasadnutie OZ.
8. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce po akoval všetkým prítomným za
účasť a plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o 19,00 hod.
Overovali:
pp. Emil Kurnota
pp. Ivan Dzúrik
Milan Pavlovčík
starosta obce

Zapísal:
Jaroslav Bakoš

