ZÁPISNICA
zo štvrtého plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žaškov v roku 2015,
konaného dňa 25. júna 2015 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 ôsmi
poslanci OZ (podľa prezenčnej listiny), pp. Lang sa ospravedlnil.
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. Anton Nemček – predseda návrhovej komisie; pp. Emil Kurnota a pp. Vladimíra Kršková
– členovia návrhovej komisie. Za overovateľov zápisnice navrhol pp. Ivana Dzúrika
a pp. Darinu Ballekovú.
Uznesenie č. 58/4/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e :
a) Návrhovú komisiu v zložení pp. Anton Nemček – predseda návrhovej komisie;
pp. Emil Kurnota a pp. Vladimíra Kršková – členovia návrhovej komisie
b) overovateľov zápisnice – pp. Ivan Dzúrik a pp. Darina Balleková
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Milan Mikuš, Pavol Pikla,
Darina Balleková, Vladimíra Kršková, Anton Nemček, Ivan Javornický

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Marián Lang
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. Návrh a schválenie odpredaja majetku obce v zmysle zákona SNR č. 138/1991 § 9a
ods. 8 písmeno b)
4. Návrh na úpravu rozpočtu obce
5. Prerozdelenie finančných prostriedkov z fondu rozvoja obce
6. Rôzne
7. Interpelácie poslancov
8. Záver
Uznesenie č. 59/4/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e navrhnutý program zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Milan Mikuš, Pavol Pikla,
Darina Balleková, Vladimíra Kršková, Anton Nemček, Ivan Javornický

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Marián Lang
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
Kontrolu previedol zástupca starostu obce a konštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené.
uzn. č. 48/3/2015 a uzn. č. 51/3/2015 – predseda komisie výstavby a rozvoja obce Emil
Kurnota predložil zápisnicu zo zasadnutia komisie dňa 17. 6. 2015, ktorá prejednala uvedené
uznesenia. Zápisnica komisie výstavby a rozvoja obce je prílohou zápisnice z OZ.
Uznesenie č. 60/4/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Uznesenie č. 61/4/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov
komisie výstavby a rozvoja obce

b e r ie

n a ve d om ie

správu z kontroly plnenia

správu zo zasadnutia

3. Návrh a schválenie odpredaja majetku obce v zmysle zákona SNR č. 138/1991 § 9a
ods. 8 písmeno b)
-

žiadosť Viktora Buzáka a manž. Margity o odpredaj časti obecného pozemku reg.
C-KN parc. č. 3742/78, podľa vytvoreného GP č. 36433730-54/2015 zo dňa 11. 5.
2015, v sume 4,15 €/1 m2

Uznesenie č. 62/4/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov:
1. s c h v a ľ u j e predaj majetku obce ŽAŠKOV v súlade s §9a ods. 8 písm. b) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:
pozemok reg. C-KN parc. č. 705/6 zast. pl. a nádvoria vo výmere 35 m2, pozemok reg.
C-KN parc. č. 705/7 záhrada vo výmere 63 m2 a pozemok reg. C-KN parc. č. 705/8
záhrada vo výmere 23 m2, vytvorené geometrickým plánom č. 36433730-54/2015

z pozemku reg. E-KN parc. č. 3742/78 záhrada zapísaného na LV č. 979
v katastrálnom území Žaškov, pre:
Viktor Buzák, rod. Buzák, nar.
, r.č.:
a manž. Margita Buzáková,
rod. Žaškovská, nar.
, r.č.:
obidvaja trvale bytom Matúšovská 521,
027 21 Žaškov, za predajnú cenu vo výške 4,15 €/1 m2.
2. k o n š t a t u j e
a) že v prípade predaja tohto majetku obce, obec nepostupuje podľa ust. § 9a
ods. 1 až 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
právnych predpisov, pretože ide o majetok obce vymedzený v ust. § 9a
ods. 8 písm. b) cit. zákona, ktorý tvorí priľahlú plochu k pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
b) na tento majetok obce nie je potrebné spracovať znalecký posudok, pretože
na tento majetok sa znalecký posudok nevyhotovuje v zmysle zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov
c) že cena za majetok obce bola stanovená vo výške 4,15 eur/1 m2 , a to
na základe zákona č. 18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších právnych
predpisov.
d) kupujúci spĺňa podmienku stanovenú v ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych
predpisov na základe ním predloženého : geometrického plánu a LV č. 587.
3. p o v e r u j e obecný úrad, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po stránke
organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke
obce
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Milan Mikuš, Pavol Pikla,
Darina Balleková, Vladimíra Kršková, Anton Nemček, Ivan Javornický

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Marián Lang
Návrh schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
- žiadosť Tibora Červeňa a manž. Michaely o odpredaj častí obecného pozemku E-KN parc.
č. 10839/1; pozemku E-KN parc. č. 10879/2, v zmysle spracovaného GP č. 3227109324/2015 zo dňa 19. 5. 2015 a odpredaj časti pozemku reg. E-KN parc. č. 1236/3, ktorý
sa nachádza pod sypárňou, ktorú tiež nadobudli do svojho vlastníctva, v cene 4,15 €/1 m2
Uznesenie č. 63/4/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov:
1. s c h v a ľ u j e predaj majetku obce ŽAŠKOV v súlade s §9a ods. 8 písm. b)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to
pozemkov vytvorených geometrickým plánom č. GP č. 32271093-24/2015 :
- pozemok reg. C-KN parc. č. 1501/16 zast. pl., diel č. 5, vo výmere 84 m2 vytvorený

z pozemku reg. E-KN parc. č. 10839/1 ost. pl. zapísaného na LV č. 2729 v k.ú.
Žaškov;
- pozemok reg. C-KN parc. č. 229/1 t.t.p. vo výmere 20 m2 vytvorený z pozemku reg.
E-KN parc. č. 10879/2 ost. pl. zapísaného na LV č. 2729 v k.ú. Žaškov
- pozemok reg. C-KN parc. č. 1501/16 zast. pl, diel č. 6 vo výmere 13 m2, vytvorený
z pozemku reg. E-KN parc. č. 10879/2 ost. pl. zapísaného na LV č. 2729 v k.ú.
Žaškov
- pozemok reg. C-KN parc. č. 228/2 zast. pl. vo výmere 11 m2, vytvorený z pozemku
reg. E-KN parc. č. 1236/3 ost. pl. zapísaného na LV č. 2729 v k.ú. Žaškov pre:
Tibor Červeň, rod. Červeň, nar.
, r.č.:
a manž. Michaela
Červeňová, rod. Gerátová, nar.
, r.č.:
obidvaja trvale bytom
Športovcov 1177/8, 026 01 Dolný Kubín za predajnú cenu vo výške 4,15 €/ 1 m2.
2. k o n š t a t u j e
a) že v prípade predaja tohto majetku obce, obec nepostupuje podľa ust. § 9a ods. 1 až 7
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, pretože
ide o majetok obce vymedzený v ust. § 9a ods. 8 písm. b) cit. zákona, ktorý tvorí
priľahlú plochu k pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
b) na tento majetok obce nie je potrebné spracovať znalecký posudok, pretože na tento
majetok sa znalecký posudok nevyhotovuje v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov
c) že cena za majetok obce bola stanovená vo výške 4,15 eur/1 m2 , a to na základe
zákona č. 18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších právnych predpisov.
d) kupujúci spĺňa podmienku stanovenú v ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov na základe ním
predloženého : geometrického plánu.
3. p o v e r u j e obecný úrad, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po stránke
organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke
obce
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Milan Mikuš, Pavol Pikla,
Darina Balleková, Vladimíra Kršková, Anton Nemček, Ivan Javornický

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Marián Lang
Návrh schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
-

žiadosť p. Kataríny Šafárikovej o odkúpenie časti obecného pozemku reg. E-KN parc.
č. 10840/2 vytvorenej GP č. 23/2004 dňa 22. 3. 2004, a to parc. č. 350/7 vo výmere
89 m2, v cene 4,15 €/1 m2. Žiadosť schválená s podmienkou písomného súhlasného
stanoviska spoluvlastníkov susedného pozemku reg. E-KN parc. č. 803 p. Chovanovej
Magdalény a Márie Dzúrikovej

Uznesenie č. 64/4/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov
1. s c h v a ľ u j e predaj majetku obce ŽAŠKOV v súlade s §9a ods. 8 písm. b) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:
pozemok reg. C-KN parc. č. 350/7 zast. pl. vo výmere 89 m2, vytvorený
geometrickým plánom č. 23/2004 zo dňa 22. 3. 2004, ktorý vyhotovil Jaroslav
Martvoň, Obrancov mieru 12, Dolný Kubín, IČO: 17951381, z pozemku reg. E-KN
parc. č. 10840/2 ostatné pl. zapísaného na LV č. 2729 v katastrálnom území Žaškov,
pre:
Katarína Šafáriková, nar.
, r.č.:
trvale bytom SNP 1200/17-24, 026 01
Dolný Kubín, za predajnú cenu vo výške 4,15 €/1 m2, s podmienkou doloženého
písomného súhlasného stanoviska spoluvlastníkov pozemku reg. E-KN parc. č. 803.
2. k o n š t a t u j e
a) že v prípade predaja tohto majetku obce, obec nepostupuje podľa ust. § 9a ods.
1 až 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych
predpisov, pretože ide o majetok obce vymedzený v ust. § 9a ods. 8 písm. b)
cit. zákona, ktorý tvorí priľahlú plochu k pozemku zastavaného stavbou
vo vlastníctve nadobúdateľa a svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou
b) na tento majetok obce nie je potrebné spracovať znalecký posudok, pretože
na tento majetok sa znalecký posudok nevyhotovuje v zmysle zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov
c) že cena za majetok obce bola stanovená vo výške 4,15 eur/1 m2 , a to
na základe zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych
predpisov.
d) kupujúci spĺňa podmienku stanovenú v ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov
na základe ním predloženého : geometrického plánu.
3. p o v e r u j e obecný úrad, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po stránke
organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň zverejnil kúpnu zmluvu na webovej
stránke obce
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Milan Mikuš, Pavol Pikla,
Darina Balleková, Vladimíra Kršková, Anton Nemček, Ivan Javornický

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Marián Lang
Návrh schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

4. Návrh na úpravu rozpočtu
Uznesenie č. 65/4/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e zmenu rozpočtu v príjmovej časti:
- výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
41 111 003 001
navýšenie zo sumy 360 000,- € na sumu 379 947,- €
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Milan Mikuš, Pavol Pikla,
Darina Balleková, Vladimíra Kršková, Anton Nemček, Ivan Javornický

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

5. Prerozdelenie finančných prostriedkov z fondu rozvoja obce
Prítomní poslanci schválili prerozdelenie finančných prostriedkov z fondu rozvoja obce
v celkovej sume 102 642,61 €. Pri rozšírení kamerového systému ide o spolufinancovanie
dotácie na jeho rozšírenie, kde je potrebné dodržať prvotný zámer predložený pri pôvodnom
projekte – doplnia sa kamery pred dom služieb a ku 3. autobusovej zastávke;
a pri spolufinancovaní iných projektov sa jedná o protipovodňové opatrenia na zadržanie
prívalovej vody, rekonštrukcia MK po pozemkových úpravách (podľa možnosti – Dierová,
Komjatná alebo Oravská Poruba) a celková výmena verejného osvetlenia.
Uznesenie č. 66/4/2015
Obecné zastupiteľstvo obce
z fondu rozvoja obce:
41 04513 717002 001
41 04513 717002 002
41 09111 717002 003
41 01110 713005 001
41 01110 716000
41 01110 716000
Za 8 :

Žaškov s ch v a ľ u j e

prerozdelenie finančných prostriedkov

rekonštrukcia MK – Hankovská, MK od súp. č. 4
rekonštrukcia MK – IBV
rekonštrukcia kotolne MŠ
rozšírenie kamerového systému (spolufinancovanie)
projektová dokumentácia – zberný dvor
projektová dokumentácia – zástavbová štúdia
spolufinancovanie iných projektov

21 000,- €
40 000,- €
12 750,- €
3 000,- €
2 000,- €
2 000,- €
21 892,61 €

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Milan Mikuš, Pavol Pikla,
Darina Balleková, Vladimíra Kršková, Anton Nemček, Ivan Javornický

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Marián Lang
6. Rôzne (žiadosti, návrhy, sťažnosti)
Starosta obce predložil ďalšie žiadosti, návrhy:
-

žiadosť č. 518/2015 Miroslava Majdu o vyasfaltovanie prístupovej cesty k rodinnému
domu č. 313:
Prítomní poslanci zobrali uvedenú žiadosť na vedomie a v zmysle zas. komisie
výstavby a rozvoja obce navrhli zaradiť túto žiadosť v budúcnosti do plánu
rekonštrukcií MK, spolu so žiadosťou p. Čierneho s tým, aby bol zachovaný súčasný

stav umožňujúci priechod cez pozemky reg. C-KN parc. č. 860/5 alebo 860/6 aj
ostatným občanom
Uznesenie č. 67/4/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov
Majdu č. 518/2015
-

b e r ie

n a ve d om ie

žiadosť p. Miroslava

žiadosť Spoločenstva bytov v Žaškove č. 525/2015 o úpravu prístupovej cesty
k bytovke súp. č. 218, ktorá sa nachádza v areáli základnej školy. Pp. Balleková
apelovala hlavne na bezpečnosť žiakov ZŠ, nakoľko sa jedná o školský areál.
Uvedenú žiadosť predniesla aj p. Balleková na zasadnutí OZ už v predchádzajúcom
volebnom období. P. starosta vyjadril presvedčenie, že túto prístupovú cestu
k bytovke, ktorá má svojich vlastníkov, by si malo dať opraviť Spoločenstvo bytov
v Žaškove č. 218, nakoľko sa nejedná o miestnu komunikáciu v obci ani o prístup
ku školským budovám. Poslanci nakoniec uvedenú žiadosť schválili.

Uznesenie č. 68/4/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e žiadosť č. 525/2015 o úpravu prístupovej
cesty k bytovke Spoločenstva bytov v Žaškove č. 218
Za 6 :

Emil Kurnota, Pavol Pikla, Anton Nemček, Ivan Javornický
Darina Balleková, Vladimíra Kršková,
Proti 1:
Milan Mikuš
Zdržali sa hlasovania 1: Ivan Dzúrik
Neprítomný 1: Marián Lang
-

Zápis likvidačnej komisie – na vyradenie majetku ZŠ s MŠ v Žaškove – predložil
predseda likvidačnej komisie pp. Pikla:

Uznesenie č. 69/4/2015
a) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
likvidačnej komisie Obecného zastupiteľstva zo dňa 24. 6. 2015

Zápisnicu zo zasadnutia

b) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e vyradenie majetku obce Žaškov v ZŠ
s MŠ v Žaškove, v zmysle Zápisnice likvidačnej komisie v celkovej sume 3 891,01 €.
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Milan Mikuš, Pavol Pikla, Ivan Javornický
Darina Balleková, Vladimíra Kršková, Anton Nemček,

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Marián Lang
Starosta obce informoval prítomných o:
-

-

schválení dotácie na rozšírenie kamerového systému v obci. Ide o schválenie žiadosti
z minulého roku. Dotácia schválená vo výške 5 000,- €. Navrhol umiestniť kamery
na 3. autobusovú zastávku a pred dom služieb. Kamery sa dajú doplniť
k už existujúcemu kamerovému zariadeniu.
vybudovaní potrebného rigolu na odvod dažďovej vody na ulici Chudovská pri rod.
dome č. 126 (p. Škutová) v dĺžke cca 60 m

-

stanovisku ZMODO k odstráneniu haldy trosky v Istebnom – ide hlavne
o technologické vyťaženie zostatkového kovu a nie odstránenie enviromentálneho
zaťaženia. Po vyťažení kovu by sa odpad znovu naviezol naspäť. Je to nebezpečné,
nakoľko v tejto halde sa nachádza aj odpad z výroby viacerých podnikov, ktorý tu bol
navážaný z celého severného Slovenska, a z tohto dôvodu sa neodporúča narúšať
navezenú trosku. Stanovisko ZMODO bolo odoslané aj na Ministerstvo životného
prostredia a Úrad vlády, aby sa zaoberali riešením tohto problému.

Uznesenie č. 70/4/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
zo zasadnutia ZMODO ohľadom haldy trosky v Istebnom

informáciu starostu obce

- možnosti vstupu do občianskeho združenia ECO centrum (osveta v oblasti ochrany prírody
a pomoc pri vypracovávaní projektov), ročné členské predstavuje 100,- €
Uznesenie č. 71/4/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e
centrum, s členským príspevkom 100,- €/1 rok
Za 8 :

vstup do občianskeho združenia ECO

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Milan Mikuš, Pavol Pikla, Ivan Javornický
Darina Balleková, Vladimíra Kršková, Anton Nemček,

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Marián Lang
-

zapísanie vecného bremena (COOP Jednota) – právo prechodu pre rod. Svitkovú,
č. 318, a zároveň informoval prítomných, že COOP Jednota Trstená, Hattalova 100,
028 01 Trstená je vlastníkom pozemku reg. E-KN č. 99809 záhrady v k.ú. Žaškov
vo výmere 24 m2, vedenú na LV č. 3246. Tento pozemok by sa zamenil
s odpočítaním uvedenej výmery s pozemkom reg. C-KN parc. č. 1050 pod predajňou
Jednoty v Žaškove.

Uznesenie č. 72/4/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. a) Zák.č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení počtom hlasov 8 z celkového počtu 9 hlasov:
a) s c h v a ľ u j e prevod nehnuteľnosti – pozemku zapísaného na LV č. 3246,
pre k.ú. Žaškov, pod A parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu
parc.č. 99809 záhrady vo výmere 24 m2, kúpnou resp. zámennou zmluvou,
na základe ktorej prevedie obchodná spoločnosť COOP Jednota Trstená,
spotrebné družstvo, so sídlom Hattalova 100, Trstená 028 01, IČO: 36 012 815
vlastnícke právo na Obec Žaškov k pozemku zapísanému na LV č. 3246,
pre k.ú. Žaškov, pod A parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu
parc.č. 99809 záhrady vo výmere 24 m2, v celku a to za kúpnu cenu 15,-€/1 m2,
t.j. 360,- €, ktorá bude splatná pri podpise tejto kúpnej zmluvy na účet obchodnej
spoločnosti COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo, so sídlom Hattalova 100,
Trstená 028 01, IČO: 36 012 815 (Ďalej aj „Záujemca“).
b) p o v e r u j e obecný úrad, aby zabezpečil po organizačnej, právnej a ekonomickej
stránke kúpu pozemku E-KN parc.č. 99809 záhrady vo výmere 24 m2 v celku
do majetku obce.

c) p o v e r u j e starostu obce, vzhľadom na uznesenie obecného zastupiteľstva obce
Žaškov č. 18/2/2015, aby so Záujemcom podpísal zámennú zmluvu,
ktorej predmetom bude zámena C-KN parc.č 1050 zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 620 m2, zapísanej na LV č. 979, pre k.ú. Žaškov, v celku za E-KN
parc.č. 99809 záhrady vo výmere 24 m2, zapísanej na LV č. 3246, pre k.ú.
Žaškov v celku tak, že Obec Žaškov sa stane výlučnou vlastníčkou E-KN
parc.č. 99809 záhrady vo výmere 24 m2 v celku a Záujemca sa stane výlučným
vlastníkom C-KN parc.č. 1050 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 620 m2,
v celku, pričom Záujemca doplatí obci Žaškov, ako rozdiel v hodnotách
zamieňaných nehnuteľností, sumu 8.940,- EUR, ktorá bude splatná
pri podpise tejto zámennej zmluvy na účet Obce Žaškov a to za podmienok
ustanovených týmto uznesením obecného zastupiteľstva a uznesením obecného
zastupiteľstva č. 18/2/2015.
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Milan Mikuš, Pavol Pikla, Ivan Javornický
Darina Balleková, Vladimíra Kršková, Anton Nemček,

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Marián Lang
-

o pracovnom stretnutí so zástupcami SVP š.p. Správa povodia Horného Váhu – bol
zameraný aktuálny stav vodného toku od mosta pri S. Turčinovi, č.e. 278 až k domu
p. Nemčekovej č. 284 v dĺžke 130 m. Pod korytom potoka sa nachádzajú
nevysporiadané pozemky. Podľa zástupcov SVP š.p., tento stav mal byť vyriešený
počas ROEPu a pozemky mali byť vo vlastníctve štátu. Uvedený úsek zaradia
do investičného plánu v horizonte 3-4 rokov.

Uznesenie č. 73/4/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
o pracovnom stretnutí so zástupcami SVP š.p.

informáciu starostu obce

- o pracovnom stretnutí so zástupcami Správy ciest ŽSK, OR PZ – Dopravného inšpektorátu
a Okresného úradu Dolný Kubín odbor dopravy a pozemných komunikácií ohľadom zvýšenia
bezpečnosti cestnej premávky v našej obci a umiestnenia dopravného značenia
Uznesenie č. 74/4/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu obce
o pracovnom stretnutí ohľadom zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v obci
- informoval o prípravách na Deň obce a 44. ročník ŽMM. Pozval poslancov na pripravovanú
akciu a ak budú chcieť pomôcť pri organizovaní, budú vítaní.
8. Interpelácie poslancov
Anton Nemček:
- priepust na odvod dažďovej vody pri p. Slovíkovi
- informoval o poškodenom a rozsypanom asfalte pri p. Hraškovi a pri MŠ
na Matúšovskej ulici – opraví sa v rámci reklamácie

Emil Kurnota:
- monitoring v 9. ročníku – Žaškov medzi najhoršími výsledkami, vyzvať riaditeľa ZŠ
k podaniu vysvetlenia, nakoľko má naša škola vytvorené veľmi dobré podmienky
na výchovu a vzdelávanie
- včas a v rôznych médiách zverejniť voľbu riaditeľa ZŠ s MŠ, aby si mohli podať
prihlášky viacerí kandidáti
- potrebná úprava odvodnenia MK Páľovská
Pavol Pikla:
- informoval o spoločnom stretnutí s predsedom Rady školy Ing. Milanom Drobúľom
na Školskom úrade ohľadom voľby riaditeľa školy; obec aj poslanci by mali
rozhodnúť, v ktorých periodikách bude zverejnená voľba riaditeľa školy a túto
záležitosť zverejniť predčasne
- informoval sa na výber daní z nehnuteľností a poplatku za KO – neplatiči
- pri zverejnení faktúr na internetovej stránke zverejniť aj naskenovanú faktúru, tak ako
je to pri zverejnených zmluvách
- informoval sa na Zásady hospodárenia s majetkom obce – už sú vypracované, len
nebol časový priestor na zverejnenie – do najbližšieho OZ bude zverejnený Návrh
zásad a následne budú predložené na schválenie
Darina Balleková:
- zverejnené výzvy z Ministerstva vnútra na čierne skládky
- upozornila na komunálny odpad pri 3. autobusovej zastávke
- upozornila, že do školského areálu chodia deti po ukončení ZŠ, ale aj súčasní žiaci ZŠ
– vykonávajú činnosti, ktoré nemajú nič spoločné so školou a vyučovaním; riaditeľ
bol na túto situáciu upozornený
- navrhla aspoň 1x ročne (napr. na jar) umiestniť veľkoobjemové kontajnery v obci,
nakoľko nie každý má možnosť doviesť odpad na zberné miesto.
- Merač rýchlosti nespĺňa zámer – vodiči nedodržiavajú rýchlosť v obci; na zváženie
opätovne predložila návrh na vybudovanie cestných spomaľovačov.
Uznesenie č. 75/4/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov
ukl ad á
preveriť možnosť vybudovania
rýchlostných spomaľovačov na ceste III. triedy v obci Žaškov
Termín:
nasledujúce OZ
9. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým prítomným
za účasť, poprial príjemné prežitie dovolenkového obdobia a plenárne zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil o 19,45 hod.
Overovali:
pp. Ivan Dzúrik
pp. Darina Balleková
Milan Pavlovčík
starosta obce

Zapísala:
Anna Repková

