ZÁPISNICA
z piateho plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žaškov v roku 2015,
konaného dňa 03. septembra 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 siedmi
poslanci OZ (podľa prezenčnej listiny), pp. Nemček ohlásil krátke meškanie, pp. Mikuš sa
ospravedlnil z dôvodu pracovnej vyťaženosti počas zasadnutia.
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. Marian Lang – predseda návrhovej komisie; pp. Ivan Javornický a pp. Vladimíra Kršková
– členovia návrhovej komisie. Za overovateľov zápisnice navrhol pp. Emila Kurnotu a pp.
Pavla Piklu.
Uznesenie č. 76/5/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e :
a) Návrhovú komisiu v zložení pp. Marian Lang – predseda návrhovej komisie; pp. Ivan
Javornický a pp. Vladimíra Kršková – členovia návrhovej komisie.
b) overovateľov zápisnice – pp. Emil Kurnota a pp. Pavol Pikla.
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Anton Nemček, Milan Mikuš
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. Schválenie návrhu VZN 2/2015 o určení školského obvodu
4. Schválenie „Zásad hospodárenia s majetkom obce Žaškov a s majetkom štátu, ktorý
obec užíva“.
5. Návrh a schválenie odpredaja majetku obce v zmysle zákona SNR č. 138/1991 § 9a
ods. 8 písmeno b)
6. Rôzne
7. Interpelácie poslancov
8. Záver
Uznesenie č. 77/5/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e navrhnutý program zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Anton Nemček, Milan Mikuš
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
Kontrolu previedol zástupca starostu obce a konštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené.
uzn. č. 75/4/2015 – preveriť možnosť vybudovania rýchlostných spomaľovačov na ceste III.
triedy v obci Žaškov. Starosta informoval prítomných, že spomaľovače je možné vybudovať
aj na cesta III. triedy. Následne poslanci diskutovali o možných miestach ich osadenia
a vyslovovali svoje názory kde a či vôbec vytvoriť takéto retardéry. Nikto však nepodal
žiaden konkrétny návrh a skončilo to tým, že je to téma na dlhšiu diskusiu. Treba osloviť aj
policajný zbor, aby zvýšil počet kontrol a touto cestou vplýval na vodičov, ktorí
nedodržiavajú pravidlá cestnej premávky, hlavne, čo sa týka dodržiavania najvyššej povolenej
rýchlosti v obci.
Uznesenie č. 78/5/2015
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. Schválenie návrhu VZN 3/2015 o určení školského obvodu
Starosta informoval prítomných, že je potrebné schváliť dohodu o zriadení spoločného
školského obvodu s obcou Párnica, ktorá nemá zriadenú základná školu. Je v nej riešená
hlavne náhrada cestovných nákladov na dopravu žiaka do školy, kde bude plniť povinnú
školskú dochádzku a to z prostriedkov štátneho rozpočtu.
Uznesenie č. 79/5/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e Dohodu o zriadení spoločného školského
obvodu medzi Obcou Žaškov a Obcou Párnica
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Marián Lang

Darina Balleková, Vladimíra Kršková, Ivan Javornický,
Anton Nemček
Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Milan Mikuš
Uznesenie č. 80/5/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie obce
Žaškov č. 2/2015 o určení školského obvodu
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Marián Lang
Darina Balleková, Vladimíra Kršková, Ivan Javornický,
Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Milan Mikuš
4. Schválenie „Zásad hospodárenia s majetkom obce Žaškov a s majetkom štátu, ktorý
obec užíva“.
Poslanec A. Nemček predložil nasledovné návrhy:
- zmeniť hodnotu majetku, o ktorom môže rozhodovať starosta (predaj, vyradenie, prenájom,
prevod) zo sumy 1.700,00 € na sumu 50,00 €
- zmeniť hodnotu nadobúdaného hnuteľného majetku, nad ktorú je nevyhnutné schválenie
obecným zastupiteľstvom zo sumy 2.500,00 € na sumu 500,00 €
Poslankyňa V. Kršková predložila nasledovné návrhy:
- v tretej hlave v § 5 ods (11) zmeniť slovo prítomných poslancov na všetkých poslancov
- v prílohe č. 1 v ods. (3) doplniť „určí sa individuálne pri každom prevode majetku“
Uznesenie č. 81/5/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e zmeny v návrhu „Zásad hospodárenia
s majetkom obce Žaškov a s majetkom štátu, ktorý obec užíva“
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Marián Lang
Darina Balleková, Vladimíra Kršková, Ivan Javornický,
Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Milan Mikuš
Uznesenie č. 82/5/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e „Zásady hospodárenia s majetkom obce
Žaškov a s majetkom štátu, ktorý obec užíva“ s účinnosťou od 01.10.2015
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Marián Lang
Darina Balleková, Vladimíra Kršková, Ivan Javornický,
Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Milan Mikuš

5. Návrh a schválenie odpredaja majetku obce v zmysle zákona SNR č. 138/1991 § 9a
ods. 8 písmeno b)
- žiadosť Milana Pavlovčíka a manž. Emílie o odpredaj obecných pozemkov 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. 83/5/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e zrušenie uznesenia č. 123/5/2014, ktorým
bol schválený predaj pozemku registra C-KN parc. č. 875/1 záhrada vo výmere 37 m2 ,
vytvoreného geometrickým plánom č. 17808391-5/2014 zo dňa 10.2.2014 manželom
Pavlovčíkovcom
Za 8:

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla , Marián Lang
Darina Balleková, Vladimíra Kršková, Ivan Javornický,
Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Milan Mikuš

Uznesenie č. 84/5/2015
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. 17808391-15/2015 :
- pozemok reg. C-KN parc. č. 874/11 zast. pl., diel č. 5, vo výmere 10 m2 vytvorený z
pozemku reg. C-KN parc. č. 7455/2 ost. pl. zapísaného na LV č. 4661 v k.ú.
Žaškov;
- pozemok reg. C-KN parc. č. 874/12 zast. pl., diel č. 6, vo výmere 17 m2 vytvorený z
pozemku reg. C-KN parc. č. 7455/2 ost. pl. zapísaného na LV č. 4661 v k.ú.
Žaškov
- pozemok reg. C-KN parc. č. 874/14 zast. pl., diel č. 8, vo výmere 16 m2 vytvorený z
pozemku reg. C-KN parc. č. 7455/2 ost. pl. zapísaného na LV č. 4661 v k.ú.
Žaškov
- pozemok reg. C-KN parc. č. 874/15 zast. pl., diel č. 9, vo výmere 25 m2 vytvorený z
pozemku reg. C-KN parc. č. 7455/2 ost. pl. zapísaného na LV č. 4661 v k.ú.
Žaškov
- pozemok reg. C-KN parc. č. 875/6 záhrada, diel č. 12, vo výmere 37 m2, vytvorený
z pozemku reg. E-KN parc. č. 10850/5 ost. pl. zapísaného na LV č. 2729 v k.ú.
Žaškov, pre:
Milan Pavlovčík, rod. Pavlovčík, nar.
a manž. Emília Pavlovčíková, rod.
Zelinová, nar.
, obidvaja trvale bytom Kozlovská 494, 027 21 Žaškov
podľa ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších právnych predpisov za celkovú predajnú cenu vo výške 4,15 €/
1 m2.

2. p o v e r u j e obecný úrad, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po stránke
organizačnej, ekonomickej a právnej
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marián Lang
Darina Balleková, Vladimíra Kršková, Ivan Javornický,
Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 1: Pavol Pikla
Neprítomný 1: Milan Mikuš
6. Rôzne (žiadosti, návrhy, sťažnosti)
Starosta obce informoval prítomných o:
- potrebe schváliť predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2
OP KaHR na realizáciu projektu „Obnova verejného osvetlenia“, ktorý je realizovaný v Obci
Žaškov
Uznesenie č. 85/5/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e :
- predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
„Obnova verejného osvetlenia“, ktorý je realizovaný v Obci Žaškov
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Marián Lang
Darina Balleková, Vladimíra Kršková, Ivan Javornický,
Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Milan Mikuš
- o vypracovaní projektovej dokumentácie na projekt „Rekonštrukcia poľnej cesty po PPÚ
v obci Žaškov“ zo Žaškova do Dierovej
Na rekonštrukciu poľných ciest pre obce, kde bol ukončený projekt pozemkových úprav
je možné žiadať o dotáciu. Ku žiadosti je však potrebné v rámci príloh predložiť aj projektovú
dokumentáciu. Túto po predbežnej dohode vypracovala spoločnosť DAQE s.r.o. zo Žiliny za
sumu 1200,00 €/1 km pričom dĺžka cesty je 5,04 km. Po doručení dokumentácie bolo však
zistené, že je chybne vypracovaná, nakoľko podklady, ktoré predložil Pozemkový úrad Dolný
Kubín boli chybné. Preto bolo potrebné nanovo predmetnú cestu zamerať (Ing. Švárny) a
projektovú dokumentáciu prepracovať, čím sa zároveň zvýšili náklady na jej obstaranie až na
celkovú výšku 9.100,00 €. Starosta navrhol pokryť tieto náklady z prebytku rozpočtu obce.
Uznesenie č. 86/5/2015

Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e úhradu nákladov spojených
s vypracovaním projektovej dokumentácie na projekt „Rekonštrukcia poľnej cesty po PPÚ
v obci Žaškov“ vo výške 9.100,00 € z prebytku rozpočtu obce
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Marián Lang
Darina Balleková, Vladimíra Kršková, Ivan Javornický,
Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Milan Mikuš
- o asfaltovaní ulice Hankovská a ulice od rodinného domu č. 4 po rodinný dom č. 8, ktoré
neboli asfaltované položením asfaltového koberca, ale tkz. emulzným náterom a penetračným
makadamom. Ďalšie miestne komunikácie, ktorých rekonštrukcia bude nasledovať je
Káčerovská a Haľamovská, na ktoré by mal byť položený asfaltový koberec.
Starosta obce predložil ďalšie žiadosti, návrhy:
-

žiadosť č. 734/2015 Jaroslava Barieta ml. a Jána Langa ml.
zastavovacej štúdie v lokalite Tepeľ

o vypracovanie

Prítomní poslanci zobrali uvedenú žiadosť na vedomie a po diskusii sa zhodli na tom,
že lokalita Tepeľ je vhodná na výstavbu rodinných domov a obec počíta s tým, že počet
občanov, ktorí budú chcieť stavať začne narastať, nakoľko boli ukončené pozemkové
úpravy a bol tu vytvorený dostatočný počet pozemkov vhodných na stavbu

Uznesenie č. 87/5/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e
Barieta ml, Jána Langa ml. a spol. č. 734/2015

n a ve d om ie

žiadosť p. Jaroslava

Uznesenie č. 88/5/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov poveruje OcU odpovedať na
Barieta ml, Jána Langa ml. a spol. č. 734/2015

žiadosť p. Jaroslava

Zodpovedný: OcU

30.09.2015

-

Termín:

vyjadrenie riaditeľa ZŠ s MŠ č. 641/2015 k motorovému vozidlu Volkswagen Golf,
EČV DK 815 BC
Zápis likvidačnej komisie – na vyradenie majetku – predložil predseda likvidačnej
komisie pp. Pikla:
Osobný automobil Volkswagen Golf, inv.č. 10022 1 v hodnote 100,00 €
Chladnička s mrazničkou 200 l, inv.č. 10004 2 v hodnote 165,97 €

Uznesenie č. 89/5/2015
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 03.09.2015

Zápisnicu zo zasadnutia

b) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e
vyradenie majetku obce Žaškov
v zmysle Zápisnice likvidačnej komisie v celkovej sume 265,97 €.
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Marián Lang
Darina Balleková, Vladimíra Kršková, Ivan Javornický,
Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Milan Mikuš
-

žiadosť 731/2015 – Adriana Nemčeková – združenie MAX - o prenájom priestorov
bývalej obecnej knižnice v dome služieb na obdobie od 7.9.2015 do 31.10.2015

Uznesenie č. 90/5/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov
1. s c h v a ľ u j e
a) v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších právnych predpisov prenájom nebytových priestorov
nachádzajúcich sa v obci Žaškov; v budove DOM SLUŽIEB, súp. č. 181
(podkrovie - priestory bývalej knižnice) v k. ú. Žaškov, zapísané na LV č. 979
o výmere 27,2 m2 , za cenu prenájmu 0,50 €/1 m2, a to pre nájomcov:
ZDRUŽENIE MAX – Marianna Langová, IČO: 41657209, Žaškov 181 a Adriana
Nemčeková, IČO: 35078529, Žaškov 181, a dobu prenájmu od 7.9.2015 do
31.10.2015.
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Marián Lang
Darina Balleková, Vladimíra Kršková, Ivan Javornický,
Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Milan Mikuš
2. p o v e r u j e obecný úrad
a)
aby zabezpečil po organizačnej, právnej a ekonomickej stránke prenájom
majetku
-

žiadosť č. 743/2015 Ladislava Škutu, Hrušková 178, Žaškov č. 743/2015 o odpredaj
pozemku č. K-NC 10905/2 o výmere cca 40 m², ktorý je vo vlastníctve Obce Žaškov.
Nakoľko žiadosť bola doručená v deň konania zasadnutia obecného zastupiteľstva,
poslanci OZ sa zhodli, že bude potrebné, aby najskôr komisia výstavby vykonala
obhliadku na mieste.

Uznesenie č. 91/5/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
č. 743/2015
Uznesenie č. 92/5/2015

žiadosť p. Ladislava Škutu

Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov
obhliadku predmetného pozemku

u k l a d á komisii výstavby a rozvoja obce vykonať

Zodpovedný: Predseda komisie výstavby a rozvoja obce Termín: Do konca septembra 2015
- predložil na kontrolu plnenie rozpočtu k 30.06.2015
Uznesenie č. 93/5/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
2015

plnenie rozpočtu k 30.06.

7. Interpelácie poslancov
Vladimíra Kršková:
- apelovala na to, aby bola rekonštrukcia ulíc Haľamovská a Káčerovská urobená
v rámci možností čo najkvalitnejšie, následne sa informovala, či by nebolo možné
získať dotácie na opravu MK (starosta ju informoval, že možnosť získať prostriedky
na rekonštrukciu MK v novom programovom období 2014-2020 budú mať iba obce
do 1000 obyvateľov a ponúkol jej možnosť výkonu stavebného dozoru pri uvedenej
rekonštrukcii)
Anton Nemček:
- pred budovou obchodného strediska a pohostinstva č. 216 býva často porozbíjané sklo,
čo nerobí dobrú vizitku pred narastajúcim počtom cykloturistov prechádzajúcich cez
našu obec (starosta odpovedal že nájomník i prenajímateľ boli aj písomne
upozorňovaní na uvedenú skutočnosť)
- aby bola pripravená zmluva s RKFÚ na prenájom pozemku pre vybudovanie
parkoviska
Emil Kurnota:
- monitoring v 9. ročníku –riaditeľ ZŠ podal vysvetlenie a uviedol dôvody, ktoré mali
vplyv na jeho výsledky (žiaci nemajú motiváciu - nakoľko ponuka miest na stredných
školách prevyšuje dopyt; niektorí majú „isté“ miesto na strednej škole už skoro na
začiatku školského roku (ponúkajú miesta a lanária zástupcovia stredných škôl);
hodnotenie z monitoringu nemá pri prijímacích pohovoroch skoro žiadnu váhu; nikto
z ročníka si nedal prihlášku na gymnázium; výsledky monitoringu zodpovedajú
výsledkom žiakov hodnoteného ročníka a tento bol teraz bohužiaľ z tých slabších a
deviataci boli podľa riaditeľa ľahostajní a leniví
Pavol Pikla:
- informoval sa na opravu oporného múru na futbalovom ihrisku, ktorá sa mu zdala
dosť nákladná a finančné prostriedky mohli byť využité aj iným spôsobom, tiež že
poslanci neboli informovaní o tomto zámere (starosta uviedol, že táto oprava bola
naplánovaná už v roku 2014, ale nestihla sa zrealizovať; tento rok ju zrealizovali
pracovníci, pre ktorých obec vytvorila v spolupráci s úradom práce pracovné miesta
a boli na ňu použité prostriedky, ktoré boli dorovnaním z podielových daní z roku
2014; uvedený oporný múr sa už rozpadával a bolo ho potrebné opraviť)
- podľa neho by starosta obce mal dopredu informovať poslancov o investičných
a rekonštrukčných zámeroch väčšieho rozsahu (napr. on nevedel od kedy do kedy bude
prebiehať rekonštrukcia sály KD)

Darina Balleková:
- upozornila na výtržníctvo a vandalizmus v okolí obchodného strediska
a pohostinstva; túto situáciu je potrebné riešiť aj cestou polície, inštalovaním
kamerového systému
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. Emil Kurnota
pp. Pavol Pikla
Milan Pavlovčík
starosta obce

Zapísal:
Jaroslav Bakoš

