PLENÁRNE ZASADNUTIE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽAŠKOVE

ZÁPISNICA
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
dňa 13. októbra 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 13. októbra 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 deviati
poslanci OZ – Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Vladimír Farko, Anton Nemček, Marián
Lang, Miroslav Záň, Milan Mikuš, Peter Chmara, Emil Kutnota.
Písaním zápisnice poveril starosta pracovníčku obecného úradu Annu Repkovú. Za
overovateľov zápisnice starosta určil pp. Ivana Dzúrika a Petra Chmaru. 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. Otvorenie
2. Kontrola uznášaniaschopnosti, určenie zapisovateľa a návrh
overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
5. Rôzne (interpelácie poslancov, žiadosti, sťažnosti, návrhy)
6. Návrh a schválenie uznesenia
7. Záver

na

schválenie

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. Milan Mikuš
a pp. Marián Lang – členovia návrhovej komisie.
Návrh bol jednohlasne schválený všetkými prítomnými poslancami.
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev
Správu o plnení uznesení č. 10 zo dňa 8.9.2011; 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

uzn. č. 5:

C1

uzn. č. 10:

C1
C2

C3

trvá (do 31.10.2011 – úprava zelene na cintoríne)
– bolo práve dokončené osvetlenie na cintoríne, z dôvodu rozkopávania
a vedenie el. energie sa výsadba zrealizuje v priebehu mesiaca október
splnené – vyhodnotenie právnych služieb pre obec
k dátumu 30.9.2011 bolo vyplatené za právne služby celkom 264,46 €;
z tohto dôvodu by bol paušál za právne služby pre obec nevýhodný,
lepšie je platiť za každý právny úkon samostatne.
splnené (vypracovanie znaleckého posudku na cenu parciel)
splnené (prenájom plechovej garáže pre p. Flajsa v areáli ZŠ; o čom
informoval OZ riaditeľ ZŠ – Mgr. Juraj Jonák – cenu dohodli s p.
Flajsom na 10,- €/1 mesiac po odsúhlasení OZ riaditeľ môže prenajať
uvedenú garáž. Riaditeľ predloží návrh zmluvy o prenájme plechovej
garáže na schválenie OZ, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 2
mesiace.
splnené (preveriť možnosť odpredaja pozemku manželom Štítikovcom)
K uvedenému sa vyjadril predseda stavebnej komisie pp. Emil
Kurnota, predložil zápisnicu zo zasadnutia komisie, ktorá je prílohou
tejto zápisnice

5. Návrh na schválenie inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie ZŠ s MŠ
do 10.11.2011
Starosta obce predložil prítomným poslancom OZ - Návrh inventarizačných komisií
pre vykonanie inventarizácie majetku ZŠ s MŠ v Žaškove. Uvedené zdôvodnil, že škola má
veľa majetku a preto navrhol vykonať inventarizáciu; a následná inventarizácia ZŠ s MŠ sa
vykoná až o 2 roky. Pri tejto diskusii požiadal o slovo riaditeľ ZŠ s MŠ – Mgr. Juraj Jonák
a požiadal posunúť inventarizáciu majetku školy k dátumu 31.12.2011.
Pp. Farko navrhol vykonať inventarizáciu k 30.11.2011, vyzval členov
inventarizačných komisií, aby boli zo zápisov dielčich inventarizácií zrejmé prírastky
a úbytky majetku. Dielčie inventarizačné komisie odovzdajú zápisy o vykonanej
inventarizácii ústrednej inventarizačnej komisii do 7.12.2011.
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh inventarizačných komisií a termín 7.12.2011 na
odovzdanie zápisov dielčích inventarizačných komisií ústrednej inventarizačnej komisii.
Návrh bol jednohlasne schválený.
6. Rôzne (interpelácie poslancov, žiadosti občanov)
(a) Starosta informoval poslancov OZ a prítomných o:
- žiadosti č. 659/2011 Vladimíra Piroha o obnovu odvodňovacieho kanála (bývalý náhon na
mlyn). V diskusii vystúpili pp. Farko a pp. Kurnota, nakoľko pozemky kadiaľ by mal viesť
odvodňovací kanál nie sú majetkom obce, OZ sa touto žiadosťou ďalej nebude zaoberať.
- žiadosť, posledná výzva – pokus o zmier č. 736/2011 a žiadosť č. 737/2011 k regulácii
žaškovského potoka - Miroslav Turčina, ktorá obnášala:
- nepriehľadnosť na moste cez rieku Orava
- rigol pri dome p. Turčinu (namŕzanie vody v zime)
- MMDS:
- regulácia potoka poza p. Turčinu, č. 278

Obecné zastupiteľstvo odporúča preveriť oprávnenosť žiadostí a v rámci možností riešiť
uvedené nedostatky. Pp. Kurnota navrhol zameranie koryta potoka, pp. Farko – preveriť
možnosti vstupu na dotknuté pozemky strojmi a technikou, pp. Chmara – previesť
vyspádovanie rigolu.
- oznámení č. 738/2011 od fy Bystrička s.r.o. – p. Pochyba, kde navrhuje možnosti
sprevádzkovania lavice do Dierovej cez rieku Orava. Obecné zastupiteľstvo odporučilo
vstúpiť do jednania o podmienkach spriechodnenia lavice.
- žiadosti č. 752/2011 p. Miroslava Záňa o prenájme pozemku pod garáž na verejnom
priestranstve pri rod. dome – súp. č. 406, postúpená na OcU.
- žiadosti č. 703/2011 o zriadenie vecného bremena manž. Jána a Viery Svitkovcov, č. 318 na
pozemku č. 1050 .OZ usúdilo, že momentálne nie je potrebné uvažovať o zriadení vecného
bremena. OZ uložilo vyzvať p. Svitku na odstránenie techniky a materiálu z obecnej parcely
č. 1050.
- ponuke vypracovania komunitného plánu pre našu obec (fy SOCIATEAM) za sumu cca
600,- €; p. starosta sa informoval o možnostiach vypracovania tejto dokumentácie iným
zhotoviteľom. Poslanci odporučili počkať s vypracovaním komunitného plánu za
výhodnejších finančných podmienok ale, až v II. polroku 2012.
- p. Václava Kačírka o vyrovnanie jeho dlhu postupnými splátkami obci a odpustenie penálov.
Jedná sa o dlh z r. 1998, 1999 a 2000. Poslanci navrhli urobiť splátkový kalendár a dohodnúť
podmienky splácania jeho záväzkov voči obci.
- faktúre od fy SVITKOSTAV ( fa je adresovaná Základnej škole s materskou školou) na
práce navyše, ktoré boli prevedené v r. 2010 pri výmene okien na budove základnej školy.
Jedná sa o sumu vo výške 7 776,82 €. Boli prevedené práce (prerobenie sklobetónu na 2
schodiskách v budove ZŠ), ktoré neboli zahrnuté ani v projekte na zateplenie školy. OZ túto
záležitosť odstúpilo na doriešenie riaditeľovi ZŠ – Mgr. Jonákovi.
- aktualizácii výdajní odberných oprávnení (boli doplnené nové personálne zabezpečenie
výdajne odberných novými poslancami OZ)
- vyžiadaní cenových ponúk od firiem REZOSTAV a RILINE na vyasfaltovanie ulíc
Hrušková a Karlovská, na ktoré je problémový vjazd z hlavnej cesty motorovými vozidlami
a pri každom daždi je z nich splavovaný štrk na hlavnú cestu.
(b) Starosta predniesol návrhy:
- na zmeny v rozpočte – OZ schválilo zmeny v rozpočte všetkými prítomnými poslancami,
pp. Nemček navrhol na najbližšie OZ pripraviť vyúčtovanie čerpania reprofondu starostu.
(c) Starosta vyzval poslancov OZ a ostatných prítomných, aby predložili svoje návrhy
a pripomienky:
-

Pp. Balleková - upratať areál ZŠ za budovou telocvične
- očistiť a natrieť strechu – vykonať údržbu obecnej garáže
- odstrániť igelitové vrece s plechovkami pri starej MŠ

- vybudovanie brány do areálu ZŠ – ochrana majetku
-

Pp. Emil Kurnota - informoval sa na geodetické práce na miestne komunikácie,
- navrhol OZ, z dôvodu vstúpenia do platnosti novely zákona
o výherných automatoch zrušiť uznesením prevádzku výherných
automatov v našej obci od 1.12.2011, K Čomu sa priklonila aj pp.
Balleková
- informoval sa na fy DREVICOM Párnica

Pp. Miroslav Záň - predniesol návrh o využití priestorov na poschodí v budove materskej
školy na zrealizovanie posilňovne
- informoval ako preventivár DHZ, že 29.10.2011 od 10,00 hod. budú
vykonané preventívne protipožiarne prehliadky v domoch
neobývaných alebo využívaných ako chalupy.
-

Pp. Chmara – predniesol, že v rámci bezpečnosti by bolo vhodné namontovať zrkadlo
na križovatke hlavnej cesty s ulicou Lackovská.
- ďalej navrhol vyasfaltovať autobusové zastávky,
- informoval prítomných o výjazde DHZ k haseniu požiaru na Lysici

-

Pp. Nemček – informoval sa na zmeny v CP;
- predniesol riaditeľovi zabezpečiť dunajský piesok do pieskoviska do škôlky
- predniesol doručiť žiadosti o vyradenie majetku likvidačnej komisii
- informoval sa na opravu jarku u p. Zápotočného Milana
- nakoľko nebol prítomný na zasadnutí mimoriadneho zastupiteľstva opýtal sa
- na dôvod zvolania OZ
- poukázal na to, že z časového hľadiska je lepšie určiť začiatok OZ na 16,00
hod.
- neoficiálne sa informoval u občanov susediacich s areálom MŠ na možnosť
výstavby Jednoty – čomu neboli naklonení, viac by prijali využiť tento areál
ako oddychovú zónu

-

Pp. Farko - inventúrne zoznamy pre ZŠ pripraviť do 15. novembra 2011; finančná
komisia bude podľa dohody 27.10.2011 a 24.11.2011
Pp. Mikuš – informoval sa na zabezpečenie zimnej údržby

7. Návrh a schválenie uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Žaškove
UZNESENIE Č. 13
z trinásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 13. októbra 2011.
Obecné zastupiteľstvo v Žaškove
A. BERIE NA VEDOMIE
A1

kontrolu uznášaniaschopnosti

A2

určenie zapisovateľa zápisnice

A3

kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ

A4

zápisnicu č. 3/2011 zo zasadnutia komisie výstavby a rozvoja obce zo dňa 4.9.2011

A5

žiadosť č. 659/2011 o obnovenie odvodňovacieho kanála

A6

žiadosť – posledná výzva, pokus o zmier č. 736/2011

A7

žiadosť č. 737/2011 o reguláciu žaškovského potoka

A8

oznámenie č. 738/2011 - Bystrička s.r.o. – lavica Dierová

A9

žiadosť č. 703/2011 o zriadenie vecného bremena na pozemku č. 1050

A10

návrh na vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb obce Žaškov fy –
SOCIATEAM

B. SCHVAĽUJE
B1

návrhovú komisiu:
Za 9 :

pp. Vladimír Farko – predseda komisie
pp. Milan Mikuš, Marián Lang – členovia komisie
Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Marián Lang, Miroslav Záň,
Vladimír Farko, Milan Mikuš, Emil Kurnota, Peter Chmara,
Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 0:
B2

inventarizačné komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce podľa návrhu
Za 9 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 0:
B3

zmenu rozpočtu:
- z položky 01116 614000 000 (odmeny starostu) sumu
1631,- €
na položku 04513 633006 000 (Správa a údržba ciest)
- z položky 08200 635006 000 (Údržba KD) sumu 300,- €
na položku 04513 633006 000 (Správa a údržba ciest)
- z položky 06400 637027 000 (Odmeny elektrikárom) sumu 300,- €
na položku 01116 633016 000 (Reprezentačné )
- z položky 06400 637027 000 (Odmeny elektrikárom) sumu 850,54 €

na položku 01116 634001 001 (Benzín)
Za 9 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 0:
C. UKLADÁ
C1

vypracovať návrh nájomnej zmluvy na prenájom plechovej garáže pre p. Tomáša
Flajsa
Zodpovedný: riaditeľ ZŠ s MŠ

C2

vykonať dielčie inventúry v ZŠ s MŠ; do 7.12.2011 odovzdať ústrednej
inventarizačnej komisii zápisy
Zodpovedný: predsedovia dielčich IK

C3

termín: 25. 10.2011

preveriť možnosť splátky dlhu p. Václava Kačírka obci
Zodpovedný: OcU

C5

termín: 7. 12. 2011

vyzvať p. Svitku, č. 318 na odstránenie vecí z obecného pozemku a odpovedať na
žiadosť č. 703/2011, prechod majú po obecnom pozemku dovolený
Zodpovedný: OcU

C4

termín: 30. 10. 2011

termín: 2. 11. 2011

pripraviť rozpis čerpania reprofondu starostu obce
Zodpovedný: OcU

termín: 2. 11. 2011

Uznesenie č.13 bolo jednohlasne schválené.
Za 9 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 0:

8. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým prítomným
za účasť a plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o 19,30 hod.

Overovali:
pp. Ivan Dzúrik
pp. Peter Chmara

Zapísala: Anna Repková

Milan Pavlovčík
starosta obce

