ZÁPISNICA
z druhého plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žaškov v roku 2016,
konaného dňa 07. apríla 2016 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 piati
poslanci OZ (podľa prezenčnej listiny), pp. Nemček ohlásil krátke meškanie, pp. Kršková,
pp. Lang, pp. Kurnota sa ospravedlnili.
Písaním zápisnice poveril starosta pracovníka obecného úradu Slávku Janckovú.
Starosta obce navrhol plenárnemu zasadnutiu OZ členov pre prípravu a návrh na
uznesenie nasledovných poslancov:
pp. Darina Balleková – predseda návrhovej komisie; pp. Pavol Pikla a pp. Ivan Dzúrik –
členovia návrhovej komisie. Za overovateľov zápisnice navrhol pp. Milan Mikuš a pp. Ivan
Javornický.
Uznesenie č. 22/2/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e :
a) Návrhovú komisiu v zložení pp. Darina Balleková – predseda návrhovej komisie; pp.
Pavol Pikla a pp. Ivan Dzúrik – členovia návrhovej komisie.
b) overovateľov zápisnice – pp. Milan Mikuš a pp.. Ivan Javornický
Za 5 :

Ivan Dzúrik, Pavol Pikla, Ivan Javornický
Milan Mikuš, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 4: Vladimíra Kršková, Anton Nemček, Emil Kurnota, Marian Lang
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.
3.
4.
5.
6.

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
Správy hlavného kontrolóra obce
Návrh na schválenie Spoločného programu rozvoja obcí dolnej Oravy
Schválenie spoluúčasti k žiadosti o NFP na zateplenia OcÚ a KD
Rôzne
a) k ponuke na rekonštrukciu VO
b) k stretnutiu so spracovateľmi územnoplánovacej dokumentácie
c) žiadosť p.Láštica o zámenu pozemkov
d) rekonštrukcia strechy na školskej jedálni
e) žiadosť p.Sýkorovej o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce
7. Interpelácie poslancov
8. Záver
Pp. Pikla navrhol do programu zasadnutia doplniť bod
6 f) správu z Likvidačnej komisie
Pp. Balleková navrhla do programu zasadnutia doplniť bod
6 g) ocenenie občanom – bod 4 zo zápisnice komisie školstva,kult.,športu a soc.vecí

Uznesenie č. 23/2/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e navrhnutý program zasadnutia obecného
zastupiteľstva s doplnením bodu 6 o body e) – f) .
Za 5 :

Ivan Dzúrik, Pavol Pikla, Ivan Javornický
Milan Mikuš, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 4: Vladimíra Kršková, Anton Nemček, Emil Kurnota, Marian Lang

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ

uznesenie 105/6/2015 – kontrola stavu zrekonštruovaných miestnych komunikácií v obci
trvá do 5/2016
uznesenie 132/7/2015 - kontrola, či majetok navrhnutý na vyradenie bol skutočne vyradený
v zmysle smernice, zápisu likvidačnej komisie a zlikvidovaný
v súlade so zákonom
splnené
informáciu podal p. Pikla, predložil zápisnicu z likvidačnej komisie
uznesenie 14/1/2016 – posúdenie využitia priestorov MŠ pre Jednotu dôchodcov
splnené
informáciu podal riaditeľ ZŠsMŠ p.Jonák
uznesenie 15/1/2016 – návrh zmluvy s PD o využívaní pozemkov obce určených cestné
komunikácie
nesplnené
informáciu podal starosta obce

uznesenie 19/1/2016 – zasadanie finančnej komisie pre posúdenie možnosti vypracovania
územného plánu obce a posúdenie ponuky na rekonštrukciu verejného
osvetlenia od SSE
splnené
Uznesenie č. 24/2/2016
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. Správy hlavného kontrolóra obce
Správy hlavnej kontrolórky obce boli presunuté z minulého zasadnutia OZ. Správy
z vykonaných kontrol sú prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 25/2/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
kontrolóra obce p.Babiakovej.

správy hlavného

4. Schválenie spoločného programu rozvoja obcí dolnej Oravy
Schválenie spoločného programu rozvoja obcí dolnej Oravy bolo presunuté z minulého
zasadnutia OZ. Starosta informoval prečo je potrebné ho schváliť. Poslanci diskutovali
o programoch, ktoré sú v ňom zapracované, že program bol vypracovaný aj na základe
pripomienok občanov, ktorí mali možnosť zapojiť sa do ankety.
Uznesenie č. 26/2/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov
dolnej Oravy.
Za 6:

s ch v a ľ u j e

spoločný program rozvoja obcí

Ivan Dzúrik, Pavol Pikla, Ivan Javornický
Milan Mikuš, Darina Balleková, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Vladimíra Kršková, Emil Kurnota, Marian Lang
5. Schválenie spoluúčasti k žiadosti o NFP na zateplenia OcÚ a KD
Starosta navrhol zrušiť uznesenie č. 11/1/2016 zo dňa 3.3.2016, ktorým je schválené
spolufinancovanie projektu vo výške 9.843,56€ z celkových oprávnených výdavkov projektu
vo výške 196.871,12€ , a informoval o navýšení spoluúčasti o cca 2000,– €.
Uznesenie č. 27/2/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e zrušenie uznesenia č. 11/1/2016 zo dňa
3.3.2016
Za 6:

Ivan Dzúrik, Pavol Pikla, Ivan Javornický
Milan Mikuš, Darina Balleková, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Vladimíra Kršková, Emil Kurnota, Marian Lang

Uznesenie č. 28/2/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov

s ch v a ľ u j e

-

Predloženie žiadosti o NFP na SO v rámci výzvy pod kódom OPKZP-PO4-SC4312015-6 na realizáciu projektu s názvom „Zvýšenie energetickej efektívnosti
kultúrneho domu v obci Žaškov“

-

Zabezpečenie finančných prostriedkov na maximálne celkové spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške 11.841,56 € z celkových oprávnených výdavkov
projektu vo výške 236.831,12 €. Neoprávnené výdavky sú vo výške 0,00 €.

Za 6 :

Ivan Dzúrik, Pavol Pikla, Ivan Javornický
Anton Nemček, Milan Mikuš, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3:Vladimíra Kršková, Emil Kurnota, Marian Lang
Starosta navrhol schváliť rozpočtové opatrenie týkajúce sa spoluúčasti na zateplenie
KD a OcÚ, a rozpočtové opatrenie zvýšenia úväzku p.učiteľke v MŠ v sume 2250,– €.
Uznesenie č. 29/2/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 1/2016 Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s §14 ods.2 písm. a) nasledovne:
Bežné výdavky:
- položka 41 04 510 635 006 001 správa a údržba ciest
zo sumy 41.264,– € sa poníži na 39.014,– € o sume 2.250,–€
- položka 41 09 111 611 000 mzdy ZŠ s MŠ
zo sumy 32.621,– sa navýši na 34.871,–€ o sume 2.250,– €
Kapitálové výdavky:
- položka – fond rozvoja obce
zo sumy 11.841,56€ sa zníži o sumu 11.841,56 €
- položka 41 01 110 717 002 002 rekonštrukcia a modernizácia KD
zo sumy 0,– € sa navýši na sumu 11.841,56€

Za 6 :

Ivan Dzúrik, Pavol Pikla, Ivan Javornický
Anton Nemček, Milan Mikuš, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3:Vladimíra Kršková, Emil Kurnota, Marian Lang

6. Rôzne
c) žiadosť p.Láštica č. 241/2016 – Návrh na zámenu pozemkov medzi Jozefom
a Máriou Lášticovými, Chudovská 172 a obcou Žaškov 112
- Starosta informoval o stretnutí s p.Lášticom. Bola mu predložená ponuka na
zámenu pozemkov s tým, že prevyšujúcu časť mu obec doplatí. Pán Láštic
s uvedenou ponukou nesúhlasil. K danej téme sa p. Láštic osobne vyjadril.

Uznesenie č. 30/2/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov
pozemkov medzi ním a obcou Žaškov

s ch v a ľ u j e návrh p.Láštica o zámenu

Za 0 :
Proti 3: Pavol Pikla, Ivan Javornický, Milan Mikuš
Zdržali sa hlasovania 3: Ivan Dzúrik, Anton Nemček, Darina Balleková
Neprítomní 3:Vladimíra Kršková, Emil Kurnota, Marian Lang
Návrhová komisia konštatuje, že návrh nebol schválený.
a) k ponuke na rekonštrukciu verejného osvetlenia
Pp. Dzúrik predložil Návrh na rekonštrukciu VO v zmysle predložených ponúk.
Odôvodnil ho zlým stavom rozvádzačov, nedostatočným osvetlením , ktoré nespĺňa
požiadavky dnešnej legislatívy. Poslanci uviedli zvážiť všetky možnosti, prípadne
vylepšiť a dôkladne pripraviť podklady, výberové konania presunúť na január –
február 2017.
Uznesenie č. 31/2/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov
osvetlenia

s ch v a ľ u j e

ponuku na rekonštrukciu verejného

Za 3 :
Ivan Dzúrik, Ivan Javornický, Milan Mikuš,
Proti 3:
Darina Balleková, Anton Nemček, Pavol Pikla
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1:Vladimíra Kršková, Emil Kurnota, Marian Lang
Návrhová komisia konštatuje, že návrh nebol schválený.
b) k stretnutiu so spracovateľmi územnoplánovacej dokumentácii
Poslanci o potrebnosti územného plánu diskutovali už na minulom OZ, zhodli sa na
potrebe vypracovania územného plánu.
Uznesenie č. 32/2/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov
územnoplánovacej dokumentácie
Za 6 :

s ch v a ľ u j e

zámer na spracovanie

Ivan Dzúrik, Pavol Pikla, Ivan Javornický
Anton Nemček, Milan Mikuš, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3:Vladimíra Kršková, Emil Kurnota, Marian Lang

d) rekonštrukcia strechy v školskej jedálni
Pp. Balleková informovala o návrhu riaditeľa ZŠ s MŠ Mgr.Jonáka ohľadom výstavby
špeciálnych učební v ZŠ, nebudovať byty ani odborné učebne nad školskou jedálňou, radšej
ušetrené peniaze použiť na výstavbu vzduchotechniky v ŠJ a vybudovanie odborných učební.
Poslanci sa prikláňajú k vybudovaniu ľahšej strechy v ŠJ.

e) žiadosť p. Sýkorovej o odkúpenie pozemkov
Poslanci dostali podklady pred zasadnutím OZ a súhlasili s predajom pozemkov
p. Sýkorovej za predajnú cenu 4,15€/1m². Ide o pozemky parc.č. 1533/3 – zastav.plochy
a nádvoria o výmere 14 m² a parc.č. 1533/4 – zastav.plochy a nádvoria o výmere 8 m²
vytvorené GP č.32271093-14/2016.

Uznesenie č. 33/2/2016
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:
pozemok reg. C-KN parc. č. 1533/3 zast. pl. vo výmere 14 m2, pozemok reg. C-KN
parc. č. 1533/4 zast. pl. vo výmere 8 m2 vytvorené geometrickým plánom č.
32271093-14/2016 zo dňa 26.02.2016, ktorý vyhotovil Ing. Švárny Lev, Obrancov
mieru 12, Dolný Kubín, IČO: 32271093, z pozemku reg. C-KN parc. č. 1533/1
zastavené plochy a nádvoria zapísaného na LV č. 979 v katastrálnom území Žaškov,
pre:
Mária Sýková, rod. Škutová, nar. 26.10.1951, trvale bytom Haľamovská 492, Žaškov,
za predajnú cenu vo výške 4,15 €/1 m2.
2. k o n š t a t u j e
a) že v prípade predaja tohto majetku obce, obec nepostupuje podľa ust. § 9a ods.
1 až 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych
predpisov, pretože ide o majetok obce vymedzený v ust. § 9a ods. 8 písm. b)
cit. Zákona, ktorý tvorí priľahlú plochu k pozemku zastavaného stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa a svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný
celok so stavbou
b) na tento majetok obce nie je potrebné spracovať znalecký posudok, pretože na
tento majetok sa znalecký posudok nevyhotovuje v zmysle zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov
c) že cena za majetok obce bola stanovená vo výške 4,15 eur/1 m2 , a to na
základe zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych
predpisov.
d) kupujúci spĺňa podmienku stanovenú v ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov na
základe ním predloženého : geometrického plánu.

Za 6 :

Ivan Dzúrik, Pavol Pikla, Ivan Javornický
Anton Nemček, Milan Mikuš, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3:Vladimíra Kršková, Emil Kurnota, Marian Lang
Návrh schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

3. p o v e r u j e obecný úrad, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po stránke
organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň zverejnil kúpnu zmluvu na webovej
stránke obce

f) správa z likvidačnej komisie
Členovia likvidačnej komisie sa stretli v priestoroch materskej školy. Prebytočný
majetok v MŠ na vyradenie je v zápisnici zo zasadania likvidačnej komisie,
ktorá je prílohou tejto zápisnice.
Uznesenie č. 34/2/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e vyradenie prebytočného majetku
obce v MŠ ako ho navrhuje likvidačná komisia v celkovej sume 3.526,34 €.
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Pavol Pikla, Ivan Javornický
Anton Nemček, Milan Mikuš, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3:Vladimíra Kršková, Emil Kurnota, Marian Lang

g) ocenenie občanov –bod4 zápisnice z komisie škol.,kult.,športu
a soc.vecí
Pp. Balleková navrhla udeliť významným občanom Žaškov verejné ocenenia
obce Žaškov. Ladislavovi Durajovi „Cenu obce Žaškov“. Pp. Kurnota navrhol udeliť Cenu
obce Žaškov „in memoriam“ p.Štefanovi Vraštiakovi. Pp. Nemček navrhol udeliť „Cenu obce
Žaškov“ Danielovi Turčinovi. Poslanci diskutovali na tému slávnostného odovzdávania
ocenení obce. Pp. Pikla ponúkol pomoc Mladých pri organizovaní tohto podujatia.

Uznesenie č. 35/2/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e návrh komisie školstva, kultúry,
športu a soc.vecí na ocenenie p.Duraja, p.Turčinu a „im memoriam“ p.Vraštiaka.
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Pavol Pikla, Ivan Javornický
Anton Nemček, Milan Mikuš, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3:Vladimíra Kršková, Emil Kurnota, Marian Lang

Rôzne:
– starosta informoval o úspešnom projekte - schválená dotácia na vybavenie telocvične,
a neúspešnom projekte – projekt kanalizácie dolnej Oravy.
– starosta informoval o zámere vybudovať zberný dvor pri družstve, parc.č. 4250, je treba
vypracovať projektovú dokumentáciu.

Uznesenie č. 36/2/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e zámer vypracovať projektovú
dokumentáciu na zberný dvor pri družstve na parc.č. 4250
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Pavol Pikla, Ivan Javornický
Anton Nemček, Milan Mikuš, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3:Vladimíra Kršková, Emil Kurnota, Marian Lang

–

riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Jonák informoval o vytvorení elokovaného pracoviska pre
Súkromnú základnú umeleckú školu Jánoš, Ružomberok. Využívali by sa spodné triedy
a umelecká učebňa. Cena za nájom 2,–€/hod. za jednu triedu.

Uznesenie č. 37/2/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e využívanie priestorov ZŠ s MŠ
Súkromnou základnou umeleckou školou Jánoš, Ružomberok. Cena za nájom 2,– €/hod. za
jednu triedu.
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Pavol Pikla, Ivan Javornický
Anton Nemček, Milan Mikuš, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3:Vladimíra Kršková, Emil Kurnota, Marian Lang

–

starosta predniesol požiadavku pp. Krškovej zmeniť deň zasadnutia OZ, poslanci sa
zhodli na zmene dňa zasadnutia OZ zo štvrtku na utorok.

7. Interpelácie poslancov
Milan Mikuš:
- kedy sa plánujú osadiť rúry cez potok na opravu poldra pod Bučím. Starosta
odpovedal, správca vodného toku má preveriť možnosť zaslania techniky budúci týždeň, ak
budú voľné stroje možno aj v tomto týždni.
Anton Nemček:
- na ihrisku vo škôlke je len vrece na odpad, je tam potrebné umiestniť stojan na vrece
Darina Balleková:
- informovala o priestoroch pre Mladých, môžu využívať priestory bývalej obecnej
knižnice a o priestoroch pre JD, mohli by využívať miestnosť v „hasičke“
Anton Nemček: - ponúknuť bezplatne využívať priestory pre Mladých a JD

8. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za
účasť a plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o 19,00 hod.

Overovali:
pp. Milan Mikuš
pp. Ivan Javornický

Milan Pavlovčík
starosta obce

Zapísal:
Slávka Jancková

