ZÁPISNICA
zo štvrtého plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žaškov v roku 2015,
konaného dňa 8. októbra 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. Kršková 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. Pavol Pikla – predseda návrhovej komisie; pp. Darina Balleková a pp. Emil Kurnota –
členovia návrhovej komisie. Za overovateľov zápisnice navrhol pp. Milan Mikuš a pp. Ivan
Javornický.
Uznesenie č. 94/6/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e :
a) Návrhovú komisiu v zložení pp. Pavol Pikla – predseda návrhovej komisie; pp.
Darina Balleková a pp. Emil Kurnota – členovia návrhovej komisie
b) overovateľov zápisnice – pp. Milan Mikuš a pp. Ivan Javornický
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Milan Mikuš, Pavol Pikla,
Darina Balleková, Marian Lang, Anton Nemček, Ivan Javornický

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Vladimíra Kršková
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ, a vyzval prítomných na
prípadné doplnenie alebo zmenu programu. Neboli podané žiadne návrhy.
1. Otvorenie
a) kontrola uznášaniaschopnosti
b) určenie zapisovateľa

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

c) návrh na schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
Správa hlavného kontrolóra z vykonaných kontrol
Určenie inventúrnych komisií pre vykonanie inventúry v ZŠ s MŠ
Správa riaditeľa ZŠ s MŠ o výchovno-vzdelávacom procese
Rôzne
Interpelácie poslancov
Záver

Uznesenie č. 95/6/2015
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, Marian Lang, Anton Nemček, Ivan Javornický

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Vladimíra Kršková
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
Kontrolu previedol zástupca starostu obce a konštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené.
Uzn. č. 88/5/2015 – splnené
Starosta obce informoval prítomných, že pri rozšírení inžinierskych sietí je nevyhnutnosťou
spracovanie zástavbovej štúdie; dohodnuté stretnutie so zástupcami projekčnej kancelárie,
keďže cestné komunikácie po ukončení pozemkových úprav, sú vo vlastníctve obce; väčšina
inžinierskych sietí by sa mala viesť miestnymi komunikáciami, pp. Nemček sa informoval, či
Stredoslovenská energetika má stanovené podmienky pri rozšírení el. vedenia
Uzn. č. 92/5/2015 – splnené
Predseda komisie výstavby a rozvoja obce Emil Kurnota predložil zápisnicu zo zasadnutia
komisie dňa 30.9.2015, ktorá prejednala žiadosť p. Škutu o odkúpenie pozemku. Komisia
navrhla odpredať p. Škutovi len pozemok pod postaveným skladom, aby mohlo dôjsť
k legalizácii stavby. Zápisnica komisie výstavby a rozvoja obce je prílohou zápisnice z OZ.
Pri tomto bode sa pp. Balleková opätovne vrátila k realizácii rýchlostných spomaľovačov
v obci, ktoré boli prerokovávané na poslednom zasadnutí OZ. Navrhla umiestniť
spomaľovače pri základnej škole a pri kultúrnom dome. Taktiež navrhla zrealizovať
priechody pre chodcov na niektorých miestach v obci. P. starosta uviedol, že priechody pre
chodcov už musia byť nasvietené a musia vyústiť na obidvoch stranách vozovky na chodník.
Prítomní poslanci schválili umiestniť spomaľovač pri základnej škole.
Uznesenie č. 96/5/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Uznesenie č. 97/5/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
zasadnutia komisie výstavby a rozvoja obce zo dňa 30.9.2015

správu z kontroly plnenia

zápisnicu č. 4/2015 zo

Uznesenie č. 98/6/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e umiestnenie rýchlostného spomaľovača
na cestu III. triedy v blízkosti základnej školy, do konca roku 2015.
Za 5 :

Emil Kurnota, Pavol Pikla, Darina Balleková, Anton Nemček, Ivan
Javornický
Proti 1 :
Milan Mikuš
Zdržali sa hlasovania 2: Ivan Dzúrik, Marian Lang
Neprítomný 1: Vladimíra Kršková
3. Správa hlavného kontrolóra z vykonaných kontrol
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom správu z kontroly plnenia uznesení za I.
polrok 2015
Uznesenie č. 99/6/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
uznesení za 1. polrok 2015

správu z kontroly plnenia

4. Určenie inventúrnych komisií pre vykonanie inventúr v ZŠ s MŠ
Poslancom OZ boli rozposlané návrhy na určenie inventúrnych komisií pre vykonanie
inventúry majetku v ZŠ s MŠ. Prítomní poslanci schválili inventúrne komisie podľa
predloženého návrhu. Inventarizácia majetku v ZŠ bude vykonaná ku dňu 30.11.2015 (UIK –
celkové spracovanie inventúry); do 15.11.2015 odovzdajú spracované podklady čiastkové
inventúrne komisie predsedovi UIK
Uznesenie č. 100/6/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e
inventúry v ZŠ s MŠ ku dňu 30.11.2015
Za 8 :

inventúrne komisie pre vykonanie

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Milan Mikuš, Pavol Pikla,
Darina Balleková, Marian Lang, Anton Nemček, Ivan Javornický

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Vladimíra Kršková
5. Správa riaditeľa ZŠ s MŠ o výchovno-vzdelávacom procese
Riaditeľ ZŠ s MŠ v Žaškove predložil správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2014/2015. Uvedená
správa bola predložená aj na zasadnutí Rady školy.
Pp. Balleková uviedla, že sa zlepšila odbornosť anglického jazyka, na zasadnutí Rady školy
bolo navrhované získanie odborníka – lektora z cudzojazyčného prostredia, ale tento projekt
by museli spolufinancovať už aj rodičia a obec. Uvedený projekt bude ponúknutý rodičom
a podľa zisteného záujmu bude ďalej realizovaný.
Riaditeľ školy Mgr. Jonák oboznámil prítomných s nedostatkami zistenými kontrolou RÚVZ
v zariadení školskej jedálne dňa 25.9.2015. Je nevyhnutné zakúpiť nový drez na umývanie

zemiakov a zeleniny, zabezpečiť vyhovujúce regály do skladu čistiacich prostriedkov
a vyriešiť havarijný stav strechy nad kuchyňou.
Uznesenie č. 101/6/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia Základnej
školy s materskou školou Žaškov za školský rok 2014/2015
Uznesenie č. 102/6/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov u k l a d á vykonať obhliadku stropu v budove školskej
jedálne pri Základnej škole s materskou školou Žaškov 219 a posúdiť možnosti odstránenia
vlhkosti
Zodp.: komisia výstavby a rozvoja obce
Termín: nasledujúce zasadnutie OZ
- pri tomto bode p. Balleková informovala o zasadnutí komisie školstva, kultúry, športu
a sociálnych vecí, ktorá bola zvolaná na podnet riaditeľa ZŠ s MŠ a začala čítať zápisnicu zo
zasadnutia komisie. Starosta ju prerušil s odôvodnením, že takýto bod nemáme v programe
rokovania dnešného zasadnutia a nikto ho do programu ani nenavrhol, keď sa na začiatku
zasadnutia schvaľoval program schôdze a prítomní boli vyzvaní na doplnenie programu
rokovania. Požiadal pp. Ballekovú o zaslanie zápisnice zo zasadnutia komisie na Obecný úrad
s tým, že bude zaradená do programu na najbližšie zasadnutie OZ.
6. Rôzne
Starosta obce predložil:
- žiadosť p. Jaroslava Strapca, 473 o úpravu cestnej komunikácie k parcele, kde plánuje
výstavbu rodinného domu. Prítomní poslanci žiadosť zobrali na vedomie a rozhodnú až po
vypracovaní zástavbovej štúdie.
Uznesenie č. 103/6/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e žiadosť p. Jaroslava Strapca
o úpravu miestnej komunikácie
- návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2015 v celkovej výške 4 565,92 € z položky Správa
a údržba ciest, úprava prekročených položiek rozpočtu za obdobie 1.-9./2015
Uznesenie č. 104/6/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu obce na rok 2015,
podľa predloženého návrhu, v celkovej výške 4 565,92 € z položky č. 41 04 510 635006 000
Správa a údržba ciest
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Milan Mikuš, Pavol Pikla,
Darina Balleková, Marian Lang, Anton Nemček, Ivan Javornický

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Vladimíra Kršková

Starosta obce informoval prítomných o:
- ukončenej rekonštrukcii miestnych komunikácií Káčerovská a Haľamovská;
- opätovnom spracovaní projektu na zateplenie budov materskej školy č. 474 a kultúrneho
domu
- podanom projekte na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci
- verejnom obstarávaní na rekonštrukciu poľnej cesty do Dierovej – po ukončení bude projekt
podaný
- potrebnej oprave terasy na budove MŠ č. 474, prebieha predkladanie cenových ponúk na
hydroizoláciu terasy (cena cca 4000,- €) plocha 105 m2; prestrešenie (konštrukcia
a krytina /lexan) by činilo približne o 100% viac – potrebné vypracovať projektovú
dokumentáciu, stavebné povolenie
- podujatí Gazdovské preteky, ktoré sa konajú 10.10.2015, usporiadateľ p. Kitaš
7. Interpelácie poslancov
pp. Ivan Javornický:
- navrhol umiestniť tabuľku so zákazom na sypanie odpadu pri potoku – za 1. autobusovou
zastávkou, v dolnej časti obce zasahujú stromy do cesty III. triedy (pri rod. dome č. 28)
pp. Milan Mikuš:
- pravdepodobne sa bude rušiť hnojisko v Kamenci, treba dohodnúť a stanoviť, kde budú
môcť občania vyvážať pokosenú trávu a pod.
pp. Marian Lang:
- rozsýpa sa oporný múr pri budove materskej školy 474 – pri vchode ku predajni MADA,
treba uvažovať nad opravou
pp. Anton Nemček:
- informoval sa na opravu vád a chýb na zrekonštruovanej MK Matúšovská – uvedené sa
bude riešiť ako reklamácia u dodávateľa prác, p. starosta uviedol, že v máji boli opravované
výtlky na MK v obci, a do dnešného dňa nebola uhradená faktúra za opravu, nakoľko oprava
výtlkov nebola správne zrealizovaná
- informoval sa na rekonštrukciu predajne Jednota v obci
- informoval sa na termín verejného hovoru - pred schvaľovaním rozpočtu obce
Uznesenie č. 105/6/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov u k l a d á vykonať kontrolu stavu zrekonštruovaných
miestnych komunikácií v obci
Zodp.: komisia výstavby a rozvoja obce
Termín: máj 2016
pp. Emil Kurnota:
- informoval sa o výstavbu garáže p. Lacku – Lackovci mali podané ohlásenie drobnej stavby
na oplotenie a zároveň boli vyzvaní vyžiadať si stanovisko správy ciest, kde boli uvedené
podmienky uskutočnenia oplotenia. Uvedené ohlásenie nie je na výstavbu garáže a stavebné
práce boli stavebným úradom pozastavené.
- k voľbe riaditeľa školy navrhol zverejniť výberové konanie aj v Kubínskej televízii

pp. Darina Balleková:
- informovala sa na stav mosta cez rieku Orava do obce Žaškov – riešiť funkčnosť stavu
mosta je v kompetencii Správy ciest. Ak je však podozrenie na zlý stav, dáme to preveriť na
SC ŽSK.
- informovala sa na čistenie potoka od porastov a trávy – starosta uviedol, že v roku 2011 bol
celý potok vyčistený, vypílené kríky a porasty, vykosená tráva; uvedené bolo zrealizované cez
ÚPSVaR a spolufinancované s Povodím Váhu; zároveň uviedla, že by bolo vhodné zaslať na
Povodie Váhu aspoň fotografiu súčasného stavu koryta potoka
pp. Ivan Dzúrik:
- informoval o skúšobnom namontovaní vzorového svietidla z projektu na verejné osvetlenie
oproti p. Turčinovi, č. 111
8. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za
účasť, a plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o 17,45 hod.
Overovali:
pp. Milan Mikuš
pp. Ivan Javornický
Milan Pavlovčík
starosta obce

Zapísala:
Anna Repková

