ZÁPISNICA
z druhého plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žaškov v roku 2015,
konaného dňa 12. marca 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. Balleková sa ospravedlnila.
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. Emil Kurnota – predseda návrhovej komisie; pp. Pavol Pikla a pp. Anton Nemček –
členovia návrhovej komisie. Za overovateľov zápisnice navrhol pp. Milana Mikuša a pp.
Mariána Langa.
Uznesenie č. 10/2/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e :
a) Návrhovú komisiu v zložení pp. Emil Kurnota – predseda návrhovej komisie; pp.
Pavol Pikla a pp. Anton Nemček – členovia návrhovej komisie
b) overovateľov zápisnice – pp. Milana Mikuša a pp. Mariána Langa
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Milan Mikuš, Marián Lang, Pavol Pikla,
Vladimíra Kršková, Anton Nemček, Ivan Javornický

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Darina Balleková
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 OZ
3. Kontrola plnenia rozpočtu za rok 2014
4. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014 a správa z vykonaných
kontrol
5. Návrh a schválenie plánu práce hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2015
6. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy
7. Schválenie návrhu a odpredaja pozemku pod prevádzkou predajne COOP Jednota
8. Rôzne (žiadosti, návrhy, sťažnosti)
9. Interpelácie poslancov
10. Záver
Uznesenie č. 11/2/2015
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, Marián Lang, Pavol Pikla,
Vladimíra Kršková, Anton Nemček, Ivan Javornický

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Darina Balleková
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
Kontrolu previedol zástupca starostu obce a konštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené.
3. Kontrola plnenia rozpočtu za rok 2014
Poslancom OZ boli rozposlané zostavy plnenia rozpočtu obce za rok 2014, aj rozpočtu ZŠ
s MŠ. Starosta informoval prítomných, o čerpaní bežných a kapitálových výdavkoch
rozpočtu. Poslanci sa informovali o čerpaní niektorých položiek a podrobnejšie sa budú
venovať čerpaniu rozpočtu za rok 2014 pri schvaľovaní záverečného účtu za rok 2014.
Zároveň im bude predložené aj plnenie rozpočtu za rok 2013 k vzájomnému porovnaniu.
Uznesenie č. 12/2/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e kontrolu plnenia rozpočtu
obce Žaškov za rok 2014.
4. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014 a správa z vykonaných
kontrol
Nakoľko došlo k výmene vo funkcii hlavného kontrolóra obce Žaškov, nová hl.
kontrolórka Bc. Babiaková predložila prítomným prehľad vykonaných kontrol
predchádzajúcou kontrolórkou Ing. Krškovou za rok 2014.
Uznesenie č. 13/2/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
hlavného kontrolóra obce za rok 2014

Správu o kontrolnej činnosti

5. Návrh a schválenie plánu práce hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2015
Plán práce kontrolóra obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce aj na webovej stránke
obce Žaškov po dobu 15 dní. Poslanci odporučili kontrolórke, aby si v budúcnosti stanovila
plán práce po jednotlivých mesiacoch, aby mohli byť pravidelne informovaní o kontrolách.
Zároveň navrhli nahradiť bod č. 1 v pláne kontrolnej činnosti na vykonanie kontroly, či boli
vykonané nápravy opatrení doporučených predchádzajúcou kontrolórkou. Poslanci schválili
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015 so zapracovanými zmenami.
Uznesenie č. 14/2/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Žaškov na 1. polrok 2015 so zapracovanými zmenami.
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Milan Mikuš, Marián Lang, Pavol Pikla,
Vladimíra Kršková, Anton Nemček, Ivan Javornický

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Darina Balleková
6. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy
Za obec sú delegovaní štyria zástupcovia do Rady školy (M. Lang, D. Balleková, A.
Repková, E. Chmarová). Pri zmene obecného zastupiteľstva je potrebné znovu schváliť
členov Rady školy za obec. Nakoľko nové voľby členov Rady školy budú na jar 2017,
starosta obce navrhol schváliť súčasných členov. Prítomní poslanci neschválili súčasných
členov Rady školy delegovaných za obec.
Uznesenie č. 15/2/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov n e s c h v a ľ u j e
delegovaných za obec

súčasných členov Rady školy

Za 0 :
Proti 8:

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Milan Mikuš, Marián Lang, Pavol Pikla,
Vladimíra Kršková, Anton Nemček, Ivan Javornický
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Darina Balleková
Návrh nebol schválený.
Pp. Kršková navrhla delegovať do Rady školy len poslancov OZ, a to všetkých členov
Komisie školstva, kultúry a soc. vecí – Pp. Ballekovú, pp. Piklu, pp. Nemčeka a doplniť
ďalším poslancom. Pp. Nemček navrhol doplniť ako štvrtého člena Rady školy pp. Krškovú.
Uznesenie č. 16/2/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e zástupcov obce do Rady školy v zložení:
Mgr. Darina Balleková, Bc. Pavol Pikla, Ing. Anton Nemček, Ing. Vladimíra Kršková
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Milan Mikuš, Marián Lang, Pavol Pikla,
Vladimíra Kršková, Anton Nemček, Ivan Javornický

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Darina Balleková

7. Schválenie návrhu odpredaja pozemku pod prevádzkou predajne COOP Jednota
Starosta obce podrobne informoval prítomných o spoločných rokovaniach s Jednotou
o odpredaji obecného pozemku. Jednota odkúpi pozemok v sume 15,- €/1 m2 podľa
predchádzajúceho schváleného uznesenia. Pozemok sa v tomto prípade môže kupujúcemu
odpredať priamo, nie je potrebný zámer odpredaja. Na pozemku reg. C-KN parc. č. 1050 je
zriadené vecné bremeno pre Jaroslava Kytasa. P. starosta navrhol Jednote zriadenie vecného
bremena aj pre p. Svitku s manž. (súp. č. 318) , čo Jednota odmietla. P. Svitko predložil aj
písomnú žiadosť č. 233/2015 o zriadenie vecného bremena. Z tohto dôvodu starosta navrhol
poslancom schváliť vecné bremeno pre p. Svitku a Jednota odkúpi pozemok už so zriadeným
vecným bremenom. Poslanci sa v diskusii zaoberali o zapracovaní predkupného práva pre
obec do kúpnej zmluvy.
Uznesenie č. 17/2/2015
a) Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. a) Zák.č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v spojení s ust. § 9a ods. 8 písm. b) Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
s c h v a ľ u j e počtom hlasov 8 z celkového počtu 9 hlasov:
- zriadenie vecného bremena k časti nehnuteľnosti – pozemku, zapísaného na LV č. 979,
pre k.ú. Žaškov, pod A parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape parc.č. 1050
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 620 m2, ktorá bola vyčlenená geometrickým plánom,
ktorý vyhotovil Ing. Tibor Preťo, GEODET DOLNÝ KUBÍN, Obrancov mieru 1774/12, 026
01 Dolný Kubín, IČO: 30216621 pod č. 30216621-030/2004, ktorý bol úradne overený
správou katastra Dolný Kubín dňa 26.3.2004, pod č. 92/04 (ďalej len „GP“) a ktorá je v ňom
označená ako diel 22 vo výmere 115 m2, na základe zmluvy o zriadení vecného bremena,
ktorú uzavrie Obec Žaškov, so sídlom Žaškov 112, 027 21 Žaškov, IČO: 00315052, ako
povinný z vecného bremena a Ján Svitko, rod. Svitko, nar.
, RČ
,
bytom Žaškov 318, 027 21 Žaškov a Viera Svitková, rod. Chovanová, nar.
, RČ
, bytom Žaškov 318, 027 21 Žaškov ako oprávnení z vecného bremena, a ktoré spočíva
v povinnosti vlastníka nehnuteľností – pozemku, zapísaného na LV č. 979, pre k.ú.
Žaškov, pod A parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape parc.č. 1050
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 620 m2, strpieť právo prechodu pešo, zvierat a
právo prejazdu osobným a nákladným motorovým vozidlom cez časť C-KN parc.č. 1050
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 620 m2, ktorá bola vyčlenená geometrickým
plánom č. 30216621-030/2004 a ktorá je v ňom označená ako diel 22 vo výmere 115 m2,
každým vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku, zapísaného na LV č. 1175, pre k.ú.
Žaškov, C-KN parc.č. 1054 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 431 m2 ako
oprávneného z vecného bremena. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne ako právo
viažuce sa k veci.
b) p o v e r u j e obecný úrad, aby zabezpečil po organizačnej, právnej a ekonomickej
stránke zriadenie vecného bremena pre oprávnených : Ján Svitko, rod. Svitko, nar.
, RČ
, bytom Žaškov 318, 027 21 Žaškov a Viera Svitková, rod. Chovanová,
nar.
, RČ
, bytom Žaškov 318, 027 21 Žaškov
c) p o v e r u j e starostu obce, aby s oprávnenými z vecného bremena uzatvoril Zmluvu
o zriadení vecného bremena a aby zabezpečil zverejnenie Zmluvy o zriadení vecného
bremena
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Milan Mikuš, Marián Lang, Pavol Pikla,
Vladimíra Kršková, Anton Nemček, Ivan Javornický

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Darina Balleková
Návrh bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Uznesenie č. 18/2/2015
a) Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. a) Zák.č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v spojení s ust. § 9a ods. 8 písm. b) Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
s c h v a ľ u j e počtom hlasov 8 z celkového počtu 9 hlasov:
- prevod pozemku, zapísaného na LV č. 979, pre k.ú. Žaškov, pod A parcely registra „C“
evidované na katastrálnej mape parc.č. 1050 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 620
m2, kúpnou zmluvou, na základe ktorej predá Obec Žaškov, so sídlom Žaškov 112, 027 21
Žaškov, IČO: 00315052, ako predávajúci nehnuteľnosť – pozemok, zapísaný na LV č.
979, pre k.ú. Žaškov, pod A parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape parc.č.
1050 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 620 m2, v celku zaťažený ťarchami, ktoré
sú v čase prijímania tohto uznesenia zapísané na LV č. 979 v časti C:ŤARCHY t.j. Vecné
bremeno č. V 2406/07 zo dňa 15.02.2012 - Právo prechodu pešo , zvierat a právo prejazdu
osobným a nákladným motorovým vozidlom bez obmedzenia cez pozemok vyčlenený
geometrickým plánom č. 30216621- 030/2004 ako diel 22 , v prospech vlastníka rodinného
domu čs. 321 na pozemku registra C KN parc.č.1051/3 - 19/12 Povinný z vecného bremena
č.V 2406/07 vlastník pozemku registra C KN parc.č.1050 - 19/12, ako aj zaťažený vecným
bremenom schváleným v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva obce Žaškov č.
17/2/2015 a to obchodnej spoločnosti COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo, so
sídlom Hattalova 100, Trstená 028 01, IČO: 36 012 815, zapísanej v obchodnom registri
okresného súdu Žilina, Oddiel: Dr , Vložka číslo: 134/L ako kupujúcemu a to za kúpnu cenu
15,-€/1 m2, t.j. 9.300,- € (slovom deväťtisíc tristo EUR) 9.300,- EUR, ktorá bude splatná
pri podpise tejto kúpnej zmluvy na účet Obce Žaškov.
V zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. b) Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí sa na tento
prevod nepoužijú ustanovenia odsekov 1 až 7 § 9a Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí, pretože sa jedná o prevod majetku obce - pozemku zastavaného stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a
využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
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 žiadateľom o predaj majetku uzatvoril kúpnu
zmluvu so zapracovaním podmienky o predkupnom práve obce na tento pozemok, a aby
zabezpečil zverejnenie kúpnej zmluvy
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Milan Mikuš, Marián Lang, Pavol Pikla,
Vladimíra Kršková, Anton Nemček, Ivan Javornický

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Darina Balleková
Návrh bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

8. Rôzne (žiadosti, návrhy, sťažnosti)
Starosta obce predložil prítomným poslancom ďalšie návrhy:
-

výmena osobného motorového vozidla Škoda Fabia za úžitkové vozidlo (napr. Citroen
Berlingo, Peugeot PARTNER a pod.), nakoľko Fabia krátka je nepraktická pre účely
obce. Poslanci schválili zámenu vozidla s doplatkom do 5000,- €.

Uznesenie č. 19/2/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e zámer na výmenu osobného vozidla
Škoda Fabia vo vlastníctve obce za iné vozidlo v úžitkovej verzii s maximálnym doplatkom
5000,- €.
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Milan Mikuš, Marián Lang, Pavol Pikla,
Vladimíra Kršková, Anton Nemček, Ivan Javornický

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Darina Balleková
-

odkúpenie garáže v areáli ZŠ od synovca neb. p. Klbečkovej; garáž by bola využiteľná
aj pre ZŠ

Uznesenie č. 20/2/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov
a) s ch v a ľ u j e zámer na odkúpenie garáže v areáli školy vo vlastníctve p. Klbečku
v sume 1000,- €
b) p o v e r u j e starostu obce, aby zabezpečil po organizačnej, právnej a ekonomickej
stránke, odkúpenie garáže.
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Milan Mikuš, Marián Lang, Pavol Pikla,
Vladimíra Kršková, Anton Nemček, Ivan Javornický

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Darina Balleková
-

zvolať zasadnutie komisie výstavby a rozvoja obce k obhliadke miestnych
komunikácií a následné určenie tých, ktoré sa budú v tomto roku asfaltovať. Pri tomto
návrhu starosta obce uviedol, že by bolo vhodné vybudovať parkoviská na ul.
Haľamovskej a Matúšovskej (pri čističke) na obecných pozemkoch, a komisia by
prehodnotila aj túto problematiku.

Uznesenie č. 21/2/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov u k l a d á
miestne komunikácie na rekonštrukciu

vykonať obhliadku a vytipovať ďalšie

Zodp.: komisia výstavby a rozvoja obce
Termín: do najbližšieho zasad. OZ
-

informoval poslancov o doručenej žiadosti o vyjadrenie pre „vypracovanie
dokumentácie Štúdia realizovateľnosti (ŠR) pre stavbu: R3 Tvrdošín – križovatka

D1“; najviac by našu obec ovplyvnil variant V2 a V2c a obec má výhrady voči týmto
dvom variantom. Poslancom bolo zaslané mapové zobrazenie jednotlivých variantov.
-

starosta informoval o možnom prevode pozemkov zo Slovenského pozemkového
fondu (pozemku na začiatku obce – tzv. prepich); je možný bezplatný prevod, ale len
za podmienky, že keď sa bude spracovávať územný plán obce bude zapracovaná na
týchto parcelách verejnoprospešná stavba. Keďže sú pozemkové úpravy ukončené je
treba uvažovať už aj nad územným plánom obce

-

starosta informoval o podaných projektoch na zateplenie MŠ a KD – boli zaradené
medzi tie, ktoré spĺňali všetky kritériá, ale nebudú podporené z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov; nakoľko majú vyjsť nové výzvy, obec sa znovu pokúsi
podať projekty

-

po dohode s poslancami zvolať verejný hovor na štvrtok 9.4.2015.

Starosta obce predložil prítomným žiadosti, sťažnosti,...:
- žiadosť č. 232/2015 p. Jaroslava Dubovca na vzájomné bezplatné využívanie pozemkov
pod Obecným úradom a kultúrnym domom a obecného pozemku pred rodinným domom p.
Dubovca
Uznesenie č. 22/2/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov n e s ch v a ľ u j e žiadosť č. 232/2015 p. Jaroslava
Dubovca na vzájomné bezplatné využívanie pozemkov pod OcÚ a KD vo vlastníctve p.
Dubovcovej a obecného pozemku pri rod. dome s.č. 477
Za 0 :
Proti 7:

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Milan Mikuš, Marián Lang,
Pavol Pikla, Vladimíra Kršková, Ivan Javornický
Zdržali sa hlasovania 1: Anton Nemček,
Neprítomný 1: Darina Balleková
Žiadosť nebola schválená.
Starosta zároveň informoval prítomných o ďalších stavbách postavených na obecných
pozemkoch a o postupe a zasielaní výziev na úhradu za užívanie verejného priestranstva
jednotlivým občanom.
- sťažnosť č. 50/2015 p. Milana Zápotočného s manž. na spoluobčanov pre vypúšťanie žúmp
do kanálu: Obec odpovedala p. Zápotočnému, že sa pripravuje VZN o spôsobe likvidovania
odpadových vôd. Uvedenú situáciu v obci vyrieši až vybudovanie kanalizácie. OVS poskytuje
službu vývozu žúmp, občania boli už viackrát informovaní, aké majú možnosti. Starosta
uviedol, že Obecný úrad pripraví návrh tohto VZN a bolo by vhodné túto tému predniesť aj na
plánovanom verejnom hovore, aby boli občania oboznámení a mali aj oni priestor na
vyjadrenie.
Uznesenie č. 23/2/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e sťažnosť č. 50/2015 p.
Milana Zápotočného na spoluobčanov pre vypúšťanie žúmp do kanálu a odpoveď OcÚ

- návrh na zrušenie uznesenia č. 99/4/2014 (zámena pozemkov s Adrianou Nemčekovou
a manž. Jánom Nemčekom ) z dôvodu, že Katastrálny úrad nezavkladoval uvedenú zámennú
zmluvu, nakoľko prevod môže byť z právneho hľadiska len na p. Nemčekovú.
Uznesenie č. 24/2/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov r u š í
uznesenie č. 99/4/2014 (zámena pozemkov
medzi Nemčeková Adriana s manž. a Obec Žaškov)
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Milan Mikuš, Marián Lang, Pavol Pikla,
Vladimíra Kršková, Anton Nemček, Ivan Javornický

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Darina Balleková
Uznesenie č. 25/2/2015
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 výlučného vlastníctva Adriany Nemčekovej, rod. Babiakovej, nar.
, r.č.:
, trv. bytom Roveň 391, 027 21 Žaškov v 1/1:
- pozemok reg. C-KN parc. č. 1209/4 t.t.p. o výmere 115 m2, vytvorený z pozemku reg. EKN parc. č. 10924/16 ost. pl. o výmere 767 m2 v k.ú. Žaškov, evid. na LV č. 2729;
- pozemky vo vlastníctve Adriany Nemčekovej, rod. Babiakovej, 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, v k.ú. Žaškov, zapísaná na LV č. 3100spoluvlastnícky podiel 1/1
- parc. č. E-KN 7106/1 - orná pôda, vo výmere 28 m2, v k.ú. Žaškov, zapísaná na LV č. 3106spoluvlastnícky podiel 1/2
- parc. č. C-KN 1540/10 – zast. pl., vo výmere 27 m2, v k.ú. Žaškov, zapísaná na LV č. 3100 –
spoluvlastnícky podiel 1/1
- parc. č. C-KN 1540/11 – zast. pl. vo výmere 40 m2, v k.ú. Žaškov, 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 zámenu majetku obce
c) p o v e r u j e starostu obce, aby so žiadateľkou o zámenu majetku, uzatvoril zámennú
zmluvu, a aby zabezpečil zverejnenie zámennej zmluvy.
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Milan Mikuš, Marián Lang, Pavol Pikla,
Vladimíra Kršková, Anton Nemček, Ivan Javornický

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Darina Balleková
Návrh bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
-

žiadosť Mgr. Stanislava Brtoša (správca rímskokatolíckej farnosti v Žaškove)
o sponzorský príspevok na náklady spojené s vydaním básnickej zbierky na počesť
rodiny Žaškovských:
P. starosta uviedol, že obec by sa mohla spolupodieľať na vydaní tejto zbierky, vtedy
sa nepostupuje podľa VZN o dotáciách. Obec by bola zároveň uvedená medzi
ostatnými sponzormi. Pp. Kurnota navrhol predložiť celkový rozpočet na vydanie
knižky a potom OZ rozhodne o výške príspevku.

Uznesenie č. 26/2/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e žiadosť Mgr. Stanislava
Brtoša o sponzorský dar na vydanie básnickej zbierky na počesť rodiny Žaškovských
-

žiadosť č. 218/2015 p. Ondreja Chovana o odkúpenie nefunkčného kontrabasu:
Poslanci odporučili informovať p. Chovana o zostatkovej cene 102,80 €, ak prejaví aj
naďalej záujem o odkúpenie, likvidačná komisia kontrabas vyradí

Uznesenie č. 27/2/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
o odkúpenie poškodeného kontrabasu
-

žiadosť p. Ondreja Chovana

ponuka na darovanie majetku – pozemku vo vlastníctve p. Štefana Langa a Lenky
Gerátovej do vlastníctva obce: uvedený pozemok bude určite využitý v budúcnosti
aj pre iných spoluobčanov ako prístupová komunikácia. Poslanci zobrali ponuku na
vedomie, bude pripravená darovacia zmluva

Uznesenie č. 28/2/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e ponuku Štefana Langa
a Lenky Gerátovej na odpredaj pozemku v k.ú. Žaškov reg. C-KN parc. č. 194 o výmere 550
m2
9. Interpelácie poslancov
Ivan Javornický:
- umiestnenie tabule na zníženie rýchlosti v dolnej časti obce – úsek popred autobusovú
zast.
Milan Mikuš:
- označenie niektorých ulíc je zničené, treba opraviť

Marián Lang:
- upozorniť občanov na spôsob zberu odpadu v areáli zberného miesta, poukladať odpad
areáli
Vladimíra Kršková:
- verejné osvetlenie v dolnom konci – pri rod. dome č. 45 nesvieti, alebo len bliká
- informovala sa na možnosti obmedzenia podnikateľskej činnosti v obci, v zastavanej
zóne – rušenie hlukom, kde sa môžu adresovať sťažnosti a pod.
- nutnosť prepracovania Zásad hospodárenia s majetkom obce
- spýtala sa na zberný dvor pri Poľnohospodárskom družstve
Anton Nemček:
- na cintorín by bolo vhodné zabezpečiť veľkoobjemový kontajner aj s krytom
- zberné nádoby na šatstvo – spevniť plochy pod týmito kontajnermi
- upevnenie žľabu v MK pri MŠ na Matúšovskej
Emil Kurnota:
- navrhol vyčistiť jarky v Tepeli a v Kamenci a zabrániť prípadnému tvoreniu
nelegálnych skládok
- v minulom volebnom období boli stanovené nejaké priority (napr. vysp.
a rekonštrukcia MK), aj teraz by bolo vhodné stanoviť si nejaké priority, navrhol
v rámci územného plánu vytipovať niektoré pozemky po ukončení pozemkových
úprav a naplánovať tam individuálnu bytovú výstavbu, vybudovať inžinierske siete –
toto bude doriešené v územnom pláne; p. starosta uviedol, že v apríli by mali byť na
obec dodané mapy v elektronickej aj papierovej forme po pozemkových úpravách.
- uviedol, že na základe predchádzajúcich diskusií ohľadom spoločného parkoviska
obecného úradu a rímskokatolíckej cirkvi iniciuje stretnutie so zástupcami RKC
a výsledok predloží na budúcom zasadnutí OZ, aby mohla byť táto záležitosť
dotiahnutá.
Darina Balleková (pripomienky doručené elektronicky):
- viackrát sa v noci spustil alarm na budove ECAV, kde je prevádzka potravín a
pohostinstva
- preveriť možnosť obmedzenia prejazdu pre nákladné autá zo štrkopieskov cez most
v Žaškove
- vyasfaltovať prístupovú cestu k bytovke v školskom areáli, prístup bol poškodený aj
počas odhŕňania snehu
- odstránenie plesne v chodbe v dome služieb, vchodové dvere sa zle zatvárajú, treba
ich nastaviť
Ivan Dzúrik:
- informoval sa na medializovaný problém skládky v Istebnom, či sa obec vyjadrovala
k odstráneniu tejto skládky
10. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za
účasť, a plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o 18,50 hod.
Overovali:
pp. Milan Mikuš
pp. Marián Lang

Milan Pavlovčík
starosta obce

Zapísala:
Anna Repková

