ZÁPISNICA
zo štvrtého plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žaškov v roku 2014,
konaného dňa 7. augusta 2014 o 17,00 hod. 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.
Starosta obce potvrdil, že plenárne zasadnutie je uznášaniaschopné, prítomní boli ôsmi
poslanci OZ (podľa prezenčnej listiny), pp. Chmara 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. Vladimír Farko – predseda návrhovej komisie; pp. Milan Mikuš a pp. Marián Lang –
členovia návrhovej komisie. Za overovateľov zápisnice navrhol pp. Emila Kurnotu a pp.
Darinu Ballekovú.
Uznesenie č. 87/4/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e :
Návrhovú komisiu v zložení: pp. Vladimír Farko – predseda návrhovej komisie, pp. Milan
Mikuš, pp. Marián Lang – členovia návrhovej komisie; overovateľov zápisnice pp. Emil
Kurnota a pp. Darina Balleková
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Peter Chmara
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ a ten bol následne
schválený prítomnými poslancami v nasledovnom znení:
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 plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014
4. Kontrola plnenia rozpočtu za I. polrok 2014
5. Návrh a schválenie zmien rozpočtu obce na rok 2014

6. Schválenie odpredaja prebytočného majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa – podľa schváleného zámeru z predchádzajúceho OZ
7. Rôzne (žiadosti, návrhy, sťažnosti,...)
8. Interpelácie poslancov
9. Záver
Uznesenie č. 88/4/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e navrhnutý program zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: 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. 115/9/2013
uzn. č. 7/1/2014
uzn. č. 49/2/2014
uzn. č. 66/3/2014

trvá ( vysporiadanie obecných pozemkov)
splnené (kontrola odstránenia nedostatkov z invent. ZŠ s MŠ – zápis
predsedu UIK v prílohe)
splnené (evidencia potrebných rozpočtových opatrení)
trvá (spracovať návrh VZN o spôsobe zásobovania vodou a odvádzania
odpadových vôd, o zneškodňovaní obsahu žúmp a o dočasnom
obmedzení užívania pitnej vody)
splnené – informoval pp. Kurnota,

Uznesenie č. 89/4/2014
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 plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014
Uznesenie č. 90/4/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov s c h v a ľ u j e „Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na II. polrok 2014“ podľa predloženého návrhu
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Peter Chmara
4. Kontrola plnenia rozpočtu obce za I. polrok 2014
Prítomní poslanci boli oboznámení s čerpaním
jednotlivých položiek rozpočtu,
prekročenie čerpania niektorých položiek bolo v ďalšom bode schválené zmenami rozpočtu
obce na rok 2014.

5. Návrh a schválenie zmien rozpočtu obce na rok 2014
Prítomní poslanci OZ schválili zmeny v rozpočte na rok 2014, v príjmovej a výdavkovej
časti rozpočtu, po schválených zmenách je celkový rozpočet obce na rok 2014 vyrovnaný –
v príjmoch aj výdajoch 875 948,01 €.
Uznesenie č. 91/4/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu v príjmovej časti:
- 111 312 012 001
transfer zo štátneho rozpočtu – prevádzkové náklady (ZŠ s MŠ)
zo sumy 300 000,- € na sumu 316 765,- €
- 111 312 012 012
denný stacionár zo sumy 28 700,- € na 0,- €
- 41 111 003 001
výnos podielových daní zo sumy 330 000,- € na sumu 350 000,- €
Príjmy rozpočtu po zmenách spolu: 875 948,01 €
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Peter Chmara
Uznesenie č. 92/4/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu vo výdavkovej časti:
- 111 10 202 637 005 002 denný stacionár zo sumy 28 700,- € na sumu 0,- €
- 41 01 116 611 000 001 mzdy OcÚ zo sumy 55 000,- € na sumu 65 000,- €
- 41 01 116 635 006 004 údržba budov, priestorov a objektov
zo sumy 9 405,40 € na sumu 30 510,06 €
- 41 01 116 633 018 001 licencie – programu zverejňovanie faktúr, zmlúv
zo sumy 320,- € na sumu 330,60 €
- 41 01 116 635 002 000 údržba výpočtovej techniky zo sumy 1 350,- € na 1 409,96 €
- 41 01 116 637 004 000 všeobecné služby zo sumy 4 000,- € na sumu 5 937,99 €
- 111 09 120 635 006 000 prenesené kompetencie ZŠ s MŠ
zo sumy 300 000,- € na sumu 316 765,- €
Výdaje rozpočtu po zmenách spolu: 875 948,01 €
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Peter Chmara
6. Schválenie odpredaja prebytočného majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa schváleného zámeru z predchádzajúceho OZ
V zmysle schválených zámerov na odpredaj pozemkov z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva poslanci OZ schválili odpredaj pozemkov jednotlivým žiadateľom:
Uznesenie č. 93/4/2014
Obecné zastupiteľstvo v 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. 70/3/2014 zo dňa 12.6.2014 ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj
pozemku reg. E-KN parc. č. 93742/116 ostatné plochy o výmere 58 m2 zapísaného na LV
č. 2729, pre manželov Pavol Púček, rod. Púček, nar.
, r.č.:
, trvale
bytom Dymácka I./464, Žaškov a Margita Púčeková, rod. Záňová, nar.
, r.č.:
2
, trvale bytom Dymácka I./464, Žaškov v cene 4,15 €/1 m .
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
- uvedený pozemok tvorí predzáhradku rodinného domu súp. č. 464 a žiadatelia ho
dlhodobo užívajú a zhodnocujú.
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 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Peter Chmara
Návrh bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Uznesenie č. 94/4/2014
Obecné zastupiteľstvo v 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. 73/3/2014 zo dňa 12.6.2014 ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj
pozemku reg. E-KN parc. č. 10861/2 ostatné plochy o výmere 9 m2 zapísaného na LV č.
2729, pre manželov Mgr. Miroslav Bieľ, rod. Bieľ, nar.
, r.č.:
, trvale
bytom Káčerovská 519, Žaškov a Magdaléna Bieľová, rod. Škutová, nar.
,
r.č.:
, trvale bytom Káčerovská 519 , Žaškov v cene 4,15 €/1 m2.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
- predmetný pozemok tvorí súčasť záhrady manželov Bieľovcov a žiadatelia ho
dlhodobo užívajú a starajú sa oň.
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 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Peter Chmara
Návrh bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 95/4/2014
Obecné zastupiteľstvo v 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. 74/3/2014 zo dňa 12.6.2014 ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj
pozemku reg. E-KN parc. č. 10869/2 ostatné plochy o výmere 42 m2 zapísaného na LV č.
2729, pre manželov Marián Horvát, rod. Horvát, nar.
, r.č.:
, trvale bytom
Cintorínska 546, Žaškov a Veronika Horvátová, rod. Nemčeková, nar.
, r.č.:
, trvale bytom Cintorínska 546, 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 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Peter Chmara
Návrh bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Uznesenie č. 96/4/2014
Obecné zastupiteľstvo v 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. 76/3/2014 zo dňa 12.6.2014 ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj
pozemku - registra E-KN parc. č. 10869/4 ostatné plochy o výmere 26 m2 zapísaného na
LV č. 2729, pre manželov Mgr. Marián Babiak, rod. Babiak, nar.
, r.č.:
, trvale bytom Mierová 1967/16-13, 026 01 Dolný Kubín a Daniela Babiaková, rod.
Furiaková, nar.
, r.č.:
, trvale bytom Mierová 1967/16-13,
2
026 01 Dolný Kubín v cene 4,15 €/1 m .
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
- uvedený pozemok tvorí časť záhrady k rodinnému domu súp. č. 227, ktorú žiadateľ
s manželkou a predtým ich blízki rodinní príbuzní dlhodobo užívali, pozemok zhodnocujú
a starajú sa oň.
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 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Peter Chmara
Návrh bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Uznesenie č. 97/4/2014
Obecné zastupiteľstvo v 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. 71/3/2014 zo dňa 12.6.2014 ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj
pozemku - registra E-KN parc. č. 93742/217 ostatné plochy o výmere 68 m2 zapísaného
na LV č. 2729, pre Ľuboslav Svitko, rod. Svitko, nar.
, r.č.:
, trv.
bytom Dymácka II./456, Žaškov - v podiele 11/24 a manželov Mgr. Jana Zápotočná, rod.
Svitková, nar.
, r.č.:
, trvale bytom Pokryváč 37 a Ivan Zápotočný,
rod. Zápotočný, nar.
, r.č.:
, trvale bytom Pokryváč 37 - v podiele
2
13/24, v cene 4,15 €/1 m .
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
- uvedený pozemok tvorí predzáhradku k rodinnému domu súp. č. 456 a žiadatelia ho
dlhodobo užívajú a starajú sa oň.
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 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Peter Chmara
Návrh bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Uznesenie č. 98/4/2014
Obecné zastupiteľstvo v 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. 69/3/2014 zo dňa 12.6.2014 ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj
pozemku reg. C-KN parc. č. 306/3 ostatné. pl. o výmere 84 m2 vytvoreného
geometrickým plánom č. 32271093-1/2012, ktorý vyhotovil Ing. Švárny Lev, Obrancov
mieru 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32271093, ktorý bol úradne overený Správou
katastra Dolný Kubín dňa 20.2.20123 pod č. 72/2012, z pozemku registra E-KN parc. č.
10874/5 zapísaného na LV č. 2729, pre manželov Vladimír Sobek, rod. Sobek, nar.
,

r.č.:
nar.

, trvale bytom Haľamovská 481, Žaškov a Margita Sobeková, rod. Škutová,
, r.č.:
, trvale bytom Haľamovská 481, Žaškov, v cene 4,15 €/1 m2.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
- predmetný pozemok je ucelenou súčasťou dvora pri rod. dome č. 57 a žiadatelia
o odkúpenie sa o pozemok dlhodobo riadne a vzorne stará
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 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Peter Chmara
Návrh bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Uznesenie č. 99/4/2014
Obecné zastupiteľstvo v 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. 78/3/2014 zo dňa 12.6.2014 ako prípad hodný osobitného zreteľa zámenu
pozemkov reg. C-KN vytvorených GP č. 17951381-21/2014 zo dňa 17.3.2014, ktorý
vyhotovil Ing. Jaroslav Martvoň, Obrancov mieru 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO:
17951381, ktorý bol úradne overený Okresný úradom Dolný Kubín – katastrálny odbor
dňa 21.3.2014 pod č. 131/2014, v k.ú. Žaškov, a to pozemky:
- pozemok vo vlastníctve Obce Žaškov č. 112, 027 21 Žaškov, IČO: 00315052,
prechádzajúci do vlastníctva manželov Adriana Nemčeková, rod. Babiaková, nar.
,
r.č.:
, trv. bytom Roveň 391, Žaškov a Ján Nemček, rod. Nemček, nar.
,
r.č.:
, trv. bytom Roveň 391, Žaškov
- parcela č. 1209/4 ost.pl. o výmere 115 m2, vytvorená z parc. reg. E-KN č. 10924/16 ost. pl.
o výmere 767 m2 v k.ú. Žaškov, evid. na LV č. 2729;
- pozemky vo vlastníctve Adriany Nemčekovej, rod. Nemčekovej, nar.
, r.č.:
, trvale bytom Roveň 391, 027 21 Žaškov, prechádzajúce na Obec Žaškov, č. 112, 027
21 Žaškov, IČO: 00315052:
- parc. č. E-KN 7107/1 – orná pôda, vo výmere 20 m2, zapísaná na LV č. 3100 –
spoluvlastnícky podiel 1/1
- parc. č. E-KN 7106/1 – orná pôda, vo výmere 28 m2, zapísaná na LV č. 3106 –
spoluvlastnícky podiel 1/2
- parc. č. C-KN 1540/10 – zast. pl., vo výmere 27 m2, zapísaná na LV č. 3100 –
spoluvlastnícky podiel 1/1
- parc. č. C-KN 1540/11 – zast. pl. vo výmere 40 m2, zapísaná na LV č. 3106 –
spoluvlastnícky podiel 1/2

z dôvodov hodných osobitného zreteľa a to:
- vysporiadanie vzťahov k užívaniu pozemkov, vysporiadanie vlastníctva časti pozemku pod
miestnou komunikáciou Roveň pri rod. dome – súp. č. 391. Zámena uvedených nehnuteľností
bude bez finančného vyrovnania. Pozemok, ktorý vlastní obec, dlhodobo užívajú priami
príbuzní p. Nemčekovej a bude zamenený ako náhrada za jej pozemky pod miestnou
komunikáciou Roveň. Pre obec je prioritné vysporiadanie pozemkov pod miestnymi
komunikáciami.
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 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Peter Chmara
Návrh bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Uznesenie č. 100/4/2014
Obecné zastupiteľstvo v 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. 72/3/2014 zo dňa 12.6.2014 ako prípad hodný osobitného zreteľa zámenu
pozemkov reg. C-KN vytvorených GP č. 17808391-5/2014 zo dňa 10.2.2014, ktorý
vyhotovil Ing. Jaroslav Kutlík, Obrancov mieru 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO:
17808391, ktorý bol úradne overený Okresný úradom Dolný Kubín – katastrálny odbor
dňa 12.2.2014 pod č. 70/2014, v k.ú. Žaškov, a to pozemky:
- pozemok vo vlastníctve Obce Žaškov č. 112, 027 21 Žaškov, IČO: 00315052,
prechádzajúci do vlastníctva manželov Milan Pavlovčík st., rod. Pavlovčík, nar.
,
r.č.:
, trv. bytom Kozlovská 494, Žaškov a Emília Pavlovčíková, rod. Zelinová,
nar.
, r.č.:
, trv. bytom Kozlovská 494, Žaškov
- parcela č. 875/1 záhrada o výmere 37 m2, vytvorená z parc. reg. E-KN č. 10850/5 ost. pl.
o výmere 2207 m2 v k.ú. Žaškov, evid. na LV č. 2729;
- pozemky vo vlastníctve Milana Pavlovčíka st., rod. Pavlovčíka nar.
, r.č.:
trvale bytom Kozlovská 494, Žaškov, prechádzajúce do vlastníctva Obce Žaškov, č.
112, 027 21 Žaškov, IČO: 00315052:
- parc. č. E-KN 755/2, t.t.p v podiele 1/452, evid. na LV č. 2605
- parc. č. E-KN 755/1, t.t.p v podiele 1/576, evid. na LV č. 2841
- pozemok vo vlastníctve Emílie Pavlovčíkovej, rod. Zelinovej nar.
, r.č.:
, trvale bytom Kozlovská 494, Žaškov, prechádzajúci do vlastníctva Obce
Žaškov, č. 112, 027 21 Žaškov, IČO: 00315052:
- parc. č. E-KN 755/2, t.t.p. v podiele 5/904, evid. na LV č. 2605
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, a to:

,

- spoločný záujem oboch strán o vzájomné vysporiadanie pozemkov, ktoré využíva obec a
občania obce Žaškov –pozemky nachádzajúce sa pod kultúrnym domom a obecným úradom
a časť obecného pozemku využíva rod. Pavlovčíková ako súčasť záhrady.
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 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Peter Chmara
Návrh bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Uznesenie č. 101/4/2014
Obecné zastupiteľstvo v obce Žaškov
a) s c h v a ľ u j e vyhodnotenie časti pozemku – reg. E-KN parc. č. 10844/1 ostatné plochy
vo výmere 2832 m2 v k.ú. Žaškov, evidovanú na LV č. 2729, a to: parcelu č. 497/2, diel č.
2 vo výmere 102 m2, a parcelu č. 486/2, diel č. 1 vo výmere 11 m2, vytvorenú
geometrickým plánom č. 32271093-71/2014 zo dňa 17.7.2014, ktorý vyhotovil Ing.
Švárny Lev, Obrancov mieru 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32271093, ktorý bol úradne
overený Okresný úradom Dolný Kubín – katastrálny odbor dňa 21.7.2014 pod č. 357/2014
ako pozemok prebytočný pre obec Žaškov
b) s c h v a ľ u j e zámer odpredaja časti pozemku reg. E-KN parc. č. 10844/1 ostatné plochy
vo výmere 2832 m2 v k.ú. Žaškov, evidovanú na LV č. 2729, a to: parcelu č. 497/2, diel č.
2 vo výmere 102 m2, a parcelu č. 486/2, diel č. 1 vo výmere 11 m2, vytvorenú
geometrickým plánom č. 32271093-71/2014 zo dňa 17.7.2014, ktorý vyhotovil Ing.
Švárny Lev, Obrancov mieru 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32271093, ktorý bol úradne
overený Okresný úradom Dolný Kubín – katastrálny odbor dňa 21.7.2014 pod č. 357/2014
priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Zuzanu Kapičákovú, rod.
Labudovú, nar.
, r.č.:
, trv. bytom Športovcov 1180/14, 026 01 Dolný
Kubín a manž. Štefan Kapičák, rod. Kapičák, nar.
, r.č.:
, trvale bytom
Športovcov 1180/14, 026 01 Dolný Kubín, v cene 4,15 €/1 m2
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Peter Chmara
Návrh bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

7. Rôzne (žiadosti, návrhy, sťažnosti, ....)
- zástupca fy „ECOLED Solutions a.s.“ – p. Jenčík, predstavil prítomným poslancom
možnosť verejného osvetlenia formou LED osvetlenia, ponúkol dve riešenia – buď
ekonomické alebo optimálne (doplnenie ďalších svietidiel)
Uznesenie č. 102/4/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
verejného osvetlenia v obci – firma ECOLED Solutions a.s

prezentáciu o zmene

- žiadosť 128/2014 o odkúpenie obecného pozemku – Tibor a Daniela Hadovci a žiadosť
590/2014 o odkúpenie toho istého obecného pozemku Mgr. Mária Škutová: Tibor a Daniela
Hadovci predložili žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku, na základe zasadnutia
komisie výstavby a rozvoja obce bol vypracovaný geometrický plán, ale nakoľko bola
doručená ďalšia žiadosť Mgr. Škutovej o odkúpenie tejto časti pozemku, a to z dôvodu
prechodu občanov ulice Hrušková (zjazd z Hruškovej ulice ja príliš strmý) poslanci
neschválili časť parcely č. 10843/2 ako majetok prebytočný pre obec. Žiadatelia sa tiež
zúčastnili zasadnutia (p. Had na verejnom hovore a p. Škutová na OZ), kde predložili svoje
požiadavky a námietky.
Uznesenie č. 103/4/2014
Obecné zastupiteľstvo v obce Žaškov s c h v a ľ u j e vyhodnotenie časti pozemku – reg. EKN parc. č. časti pozemku – reg. E-KN parc. č. 10843/2 ostatné plochy vo výmere 2365 m2
v k.ú. Žaškov, evidovanú na LV č. 2729, a to: parcelu č. 1549/15, diel č. 3 vo výmere 31 m2,
a parcelu č. 1549/16, diel č. 4 vo výmere 16 m2, vytvorenú geometrickým plánom č.
17951381-46/2014 zo dňa 25.6.2014, ktorý vyhotovil Ing. Jaroslav Martvoň - Geoplán,
Obrancov mieru 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 17951381, ktorý bol úradne overený Okresný
úradom Dolný Kubín – katastrálny odbor dňa 2.7.2014 pod č. 328/2014 ako pozemok
prebytočný pre obec Žaškov
Za 0 :
Proti 7:

Emil Kurnota, Darina Balleková, Vladimír Farko,
Anton Nemček, Miroslav Záň, Marián Lang, Milan Mikuš
Zdržali sa hlasovania 1: Ivan Dzúrik
Neprítomný 1: Peter Chmara
Predložený návrh nebol schválený.
18,20 hod. prestávka v trvaní 10 min.
- žiadosti č. 627/2014 – p. Štítik a č. 640/2014 p. Farko o odkúpenie betónových nosníkov –
umiestnených na 4. autobusovej zastávke a pri hasičskej zbrojnici: nosníky je potrebné
zaradiť do majetku obce a následne ich stanoviť ako majetok prebytočný pre obec.
Uznesenie č. 104/4/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
Štítik o odkúpenie betónových nosníkov

žiadosť č. 627/2014 – p.

Uznesenie č. 105/4/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
Farko o odkúpenie betónových nosníkov

žiadosť č. 640/2014 – p.

Uznesenie č. 106/4/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov u k l a d á určiť cenu betónových nosníkov uložených
za 4. autobusovou zastávkou a pred hasičskou zbrojnicou
Zodp: komisia výstavby a rozvoja obce

Termín: nasledujúce zasadnutie OZ

- doriešenie vybudovania spoločného parkoviska s Rímsko-katolíckou cirkvou v Žaškove:
informoval pp. Kurnota - uvedené bolo predložené na zasadnutí hospodárskej rady, členovia
hospodárskej rady sú tejto myšlienke naklonení, ale nakoľko došlo k zmene správcu farnosti
je potrebné túto problematiku riešiť aj s novým p. farárom. Je potrebné dohodnúť dlhodobý
prenájom za symbolickú cenu a zmluvou stanoviť podrobnejšie podmienky, aby sa vyčlenili
finančné prostriedky v rozpočte na rok 2015 na vybudovanie parkoviska
Uznesenie č. 107/4/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov u k l a d á prejednať s hospodárskou radou Rímskokatolíckej cirkvi vybudovanie parkoviska v záhrade Rímsko-katolíckej cirkvi
Zodp: komisia výstavby a rozvoja obce

Termín: nasledujúce zasadnutie OZ

- v súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávy obcí dňa 15.11.2014 je potrebné
dodržať úlohy vyplývajúce zo zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov: určiť rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu na celé funkčné
obdobie a počet poslancov na celé volebné obdobie, určiť a zverejniť volebné obvody a počet
poslancov, ktorý sa v nich volí.
Uznesenie č. 108/4/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov u r č u j e v zmysle § 11 ods. 3 písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 9 poslancov obecného
zastupiteľstva obce Žaškov na celé volebné obdobie.
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Peter Chmara
Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 109/4/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov u r č u j e v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostovi obce Žaškov na
celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu na plný úväzok
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Peter Chmara
Návrh bol schválený.

Uznesenie č. 110/4/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov
a) u r č u j e v zmysle § 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov jeden viacmandátový volebný obvod, v ktorom sa dňa
15.11.2014 budú voliť poslanci obecného zastupiteľstva. Viacmandátový volebný obvod
sa zhoduje s územím obce.
b) t v o r í v zmysle § 9 ods. 5 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov jeden jednomandátový volebný obvod pre voľby
starostu obce, ktoré sa budú konať dňa 15.11.2014.
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Peter Chmara
Návrh bol schválený.
Starosta obce informoval prítomných:
- dokončenie rekonštrukcie kotolne v hospodárskej časti budovy MŠ a Hasičskej zbrojnice –
už sa zrealizuje len pripojenie na plynovú prípojku
- zrealizovaná rekonštrukcia miestnych komunikácií (Pusté, Kočárska, Hrušková, Karlovská,
Matúšovská a Kozlovská; na MK Kočárska bol zabudovaný rigol na odvod dažďovej vody
- počas silnej búrky a príval. dažďa 21.7.2014 bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity
(voda z potoka sa vyliala na rázcestí do ulice Majdovská - pri rod. dome č. 365, tiež v hornom
konci obce pri rod. dome Chmarovcov) a v Rekove; počas záplavy neboli spôsobené žiadne
škody na majetku - nánosy a naplaveniny z miestnych komunikácií odstraňovali hasiči a p.
Haľamček (strojné vybavenie); na miestnej komunikácii Pusté nevyhovujúci kanalizačný
priepust na odvod dažďovej vody, ktorý sa napája na ďalšie potrubie pod cestou III. triedy
a počas silných dažďov priepust nestíha odvádzať vodu
- prípravné práce na vybudovanie prestrešenie schodiska k domu smútku – plánovaný termín
ukončenia stavby do konca augusta
- podanie projektov na ENVIROFOND - na zateplenie obecných budov (kultúrny dom
a obecný úrad a materská škola) na základe zverejnenej výzvy
8. Interpelácie poslancov
pp. Darina Balleková:
- uviedla, že stojan na bicykle pred poštou je len na tri bicykle – bolo by dobré umiestniť aj
ďalšie, nakoľko tam chodí veľa občanov na bicykloch; v škole neboli doposiaľ
umiestnené stojany na bicykle hoci sú už zakúpené, a boli veľmi drahé, ale podľa
vyjadrenia riaditeľa školy ich treba pribetónovať, a to bude zrealizované až ku začiatku šk.
roku 2014/2015

-

bolo by vhodné spracovanie mapy obce s ulicami a číslami domov pre účely záchranného
systému (p. starosta uviedol, že obec ma spracovanú pasportizáciu miestnych
komunikácií, ale takúto mapu od nás doposiaľ nikto nepožadoval)
zabezpečenie prázdninovej činnosti pre deti formou Centra voľného času – aby CVČ
fungovalo aj cez prázdniny a nielen cez šk. rok
upozornila na spaľovanie odpadov za samoobsluhou – p. starosta osobne upozornil
prevádzkovateľa a bude im zaslané aj písomné upozornenie

pp. Anton Nemček:
- informoval sa na upchávanie priepustu na Zemianskej ulici a čistenie šachty pri p.
Ondrejovi Krúpovi
- uviedol, že by bolo vhodné zabudovať žľab na odvádzanie vody z miestnej komunikácie
smerom od Vladimíra Škutu na Káčerovskej ulici ku Viktorovi Škutovi – p. starosta
informoval, že na tento účel sa dali vyrobiť válovce, ktoré budú v najbližšej dobe osadené
- po rekonštrukcii Matúšovskej ulice a položení asfaltového koberca vznikol problém
s parkovaním pri materskej škole – treba spevniť tento povrch od okraja ulice ku plotu
(zrealizuje sa po dokončení múrika na oplotení areálu MŠ)
- doplnil pp. Ballekovú a uviedol, že niektoré ulice v obci sú neoznačené a bolo by vhodné
pomenovať ich (napr. pod katolíckym kostolom, hneď prvá ulica vľavo pri vchode do
obce,...)
pp. Miroslav Záň:
- vyjadril poďakovanie hasičom za zásah pri povodňovej aktivite
- informoval sa, či po dokončení oplotenia v areáli MŠ budú mať hasiči priestor na tréningy
- bolo by vhodné ponatierať požiarne skrinky, stĺp a dvere na hasičskej zbrojnici
Ing. Vladimíra Kršková:
- vyjadrila poďakovanie za pomoc hasičov počas povodne
- futbalový klub nedodal požadované doklady ku kontrole v zmysle schváleného plánu
kontrolnej činnosti
9. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za
účasť, a plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o 20,00 hod.
Overovali:
pp. Emil Kurnota
pp. Darina Balleková
Milan Pavlovčík
starosta obce

Zapísala:
Anna Repková

