PLENÁRNE ZASADNUTIE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽAŠKOVE

ZÁPISNICA
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
dňa 15. decembra 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 15. decembra 2011 o 16,00 hodine 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.
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. Miroslava Záňa a Milana Mikuša. Overovatelia boli
následne schválení všetkými prítomnými poslancami.
Starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ a doplnením bodu do
programu, ten bol následne schválený všetkými prítomnými poslancami OZ v takomto znení:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznášaniaschopnosti, určenie zapisovateľa a návrh na schválenie
overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
4a. Schválenie práce hlavného kontrolóra obce na mesiace november – december 2011
4b. Schválenie práce hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2012
5. Správa o činnosti DHZ
6. Návrh na schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 18/2008 o miestnych daniach a miestom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
7. Návrh na schválenie zmien v rozpočte na rok 2011
8. Návrh a schválenie programového rozpočtu na roky 2012 – 2014
9. Rôzne (interpelácie poslancov, návrhy, žiadosť, sťažnosti občanov)
10. Návrh a schválenie uznesenia
11. Záver
3. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol plenárnemu zasadnutiu OZ členov pre prípravu a návrh na
uznesenie nasledovných poslancov: pp. Anton Nemček - predseda návrhovej komisie, pp.
Darina Balleková a pp. Emil Kurnota – členovia návrhovej komisie.

Návrh bol jednohlasne schválený všetkými prítomnými poslancami.
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev
Správu o plnení uznesení č. 9 zo dňa 19.8.2011; 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
splnené (aj naďalej sa bude sledovať zeleň na cintoríne a priebežne
robiť ďalšia výsadba), kontrolovať pravidelne toto uznesenie
uzn. č. 13:
C1
splnené (vypracovaná nájomná zmluva na prenájom garáže – p. Flajs)
následne poslanci uvedenú zmluvu jednohlasne schválili
C2
splnené (inventarizácie ZŠ s MŠ v Žaškove)
- k tomuto bodu povedal viac pp. Farko – predseda ústrednej
inventarizačnej komisie; obdržal všetky zápisy dielčich invent. komisií,
UIK zasadla dňa 12.12.2011, zápis je prílohou zápisnice; poslanci
uložili uznesením ZŠ s MŠ opatrenia vyplývajúce z vykonanej
inventarizácie.
C3
splnené – p. Svitko bol vyzvaní na odstránenie, do dnešného dňa to
neurobil, poslanci navrhli vyzvať všetkých, ktorí majú zložené drevo,
príp. parkujú na verejnom priestranstve a budú musieť uhradiť poplatok
za prenájom verejného priestranstva
C4
trvá – p. starosta uviedol, V.Kačírek ešte spláca dlh Stredoslovenskej
energetike, po splatení tejto pohľadávky príde na rad obec Žaškov
a dohodne s ním splátkový kalendár
C5
splnené – čerpanie reprofondu starostu – kontrolórka obce predložila
záznam o kontrole, ktorý je v prílohe zápisnice, poslanci uložili
predsedovi finančnej komisie a kontrolórke obce vypracovať smernicu
o čerpaní reprofondu.
4a. Schválenie plánu práce hlavného kontrolóra na mesiace november – december 2011
Poslanci schválili plán práce hlavného kontrolóra na mesiace november – december 2011,
tvorí prílohu zápisnice
4b. Schválenie plánu práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012
Poslanci schválili plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012, tvorí prílohu zápisnice
5. Správa o činnosti DHZ
P. Chmara – bývalý veliteľ DHZ predložil správu o činnosti DHZ .
P. Záň prečítal Správu z vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadok – obidve
správy sú súčasťou príloh zápisnice.
Pri tomto bode p. starosta predniesol zmenu výboru Dobrovoľného hasičského zboru
v Žaškove, a to: zmena veliteľa DHZ – Miroslav Záň a preventivár obce – Jaroslav Lang ml.
Podľa stanov DHZ tieto funkcie vymenúva OZ, ktoré následne schválilo vymenovanie
veliteľa a preventivára. Obec pripraví menovacie dekréty.
6. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 18/2008 o miestnych daniach a miestom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pp. Nemček navrhol jednorázovú úľavu – na poplatku za vývoz KO, napr. pri dovŕšení 65
rokov. Ostatní poslanci tento návrh nepodporili. Ďalej sa pp. Nemček informoval ako je to pri
narodení dieťaťa alebo pri úmrtí s poplatkami za KO.
Poslanci schválili Dodatok č. 2 k VZN č. 18/2008 o miestnych daniach a miestom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tak, ako bol zverejnený návrh dodatku č. 2.
Pri tomto bode starosta uviedol, že požiadal o cenové ponuky na vývoz KO – fy Brantner
FATRA, Technické služby Dolný Kubín a TS Ružomberok. Z porovnávania jednoznačne
vyplynulo, že fy Brantner je najvýhodnejší partner pri vývoze KO. Poslanci schválili
zmluvného partnera na vývoz KO – fy Brantner FATRA s.r.o. a poverili starostu podpísaním
zmluvy.
7. Návrh na schválenie zmien v rozpočte na rok 2011
-

na základe žiadosti ZŠ s MŠ o zmenu rozpočtu obce – prenesený výkon štátnej správy
v príjmovej časti č. 111 312001 000 a výdajovej časti -na sumu 259 388,- €
zmena rozpočtu obce na rok 2011 v príjmovej časti:
- 111 312001 003 zateplenie ZŠ (KŠÚ)
81 000,- €
- 111 312001 003 rekonštrukcia Obecného úradu 10 000,- €
- 111 312001 003 tribúna OFK
6 000,- €
- 111 312001 003 protipovodňové opatrenia
20 000,- €
- 111 312001 003 chránená dielňa
1 867,05 €
- 111 312001 003 podpora zamestnanosti § 50j.
9 496,- €
- 111 312001 003 podpora zamestnanosti § 50i.
5 610,56 €

Záchranné práce pri povodniach v júli 2011 boli prefinancované z kapitálových výdavkov
z rezervného fondu, ale je potrebné schváliť ich z bežných výdavkov, ak nebudú postačovať,
zvyšok bude prefinancovaný z rezervného fondu.
- Zmena rozpočtu obce na rok 2011 – navýšenie položky výdajov (údržba ciest) :
46 01 116 637004 suma 27 044,12 €
Prítomní poslanci schválili jednotlivé zmeny v rozpočte na rok 2011 – každú zmenu
samostatným uznesením.
8. Návrh a schválenie programového rozpočtu na roky 2012 – 2014
- v tomto bode programu OZ sa poslanci informovali na vyúčtovanie transferov, pp. Kurnota
navrhol stanoviť spôsob vyúčtovania, aby financie neboli zneužité - účtovníčka obce im
odpovedala, že takto to funguje a vyúčtovanie odovzdávajú OcU, kde si ho účtovníčka resp.
kontrolórka prekontrolujú
- dohodli sa, že ak v rámci ZPOZu sa budú organizovať ďalšie podujatia návrh sa predloží
OZ, ktoré schváli alebo neschváli pripravované akcie ZPOZu
- zakúpenie kontrabasu pre FS Trnkári – kontrabas bude v inventári obce
1. od ZŠ s MŠ bol doručený nový návrh na dofinancovanie školských zariadení – vo
výške 106 072,03 €. Pp. Farko a pp. Kurnota navrhli znížiť túto sumu na 100 000,- €
(originálne kompetencie). Tieto sa rozdelia a znížia rovnakým koeficientom
nasledovne:
A. prevádzkové náklady na rok 2012 pre MŠ, ZŠS a ŠKD 17 595,- €
B. mzdy MŠ, ZŠS a ŠKD pre rok 2012
82 303,- €
C. školské stredisko záujmovej činnosti
9 470,- €
Spolu
100 000,- €

Na prenesený výkon štátnej správy pre ZŠ s MŠ schválili na mzdy a prevádzku celkom
366 000,- €.
Zároveň uložili ZŠ – riaditeľovi predkladať plnenie rozpočtu vždy do 10. kalendárneho dňa
po ukončení predchádzajúceho štvrťroku na Obecný úrad účtovníčke.
Poslanci OZ schválili rozpočet Základnej školy s materskou školou na rok 2012.
2. Starosta ešte predložil ďalšie návrhy – uvoľniť financie pre organizácie na projekty
pre zveľaďovanie majetku obce (ak by o to mali organizácie v obci záujem); uvažoval
o odvodnení cintorína, vymeniť okná v MŠ v dolnej časti budovy;
Poslanci schválili rozpočet obce na rok 2012 a programový rozpočet obce Žaškov na roky
2012 – 2014.
9. Rôzne (interpelácie poslancov, žiadosti občanov)
(a) Starosta informoval poslancov OZ a prítomných o:
- vypracovaní znaleckých posudkov na odkúpenie časti pozemku– areál ŽMM na zriadenie
elektrickej prípojky - t.j. parcela č. 1611/3 (1604 m2 ) po 0,65 €/1 m2 . Poslanci navrhli
vstúpiť do jednania s Povodím Váhu a preveriť možnosť odkúpenia tohto pozemku pre Obec
Žaškov. Žiadosť COOP Jednota o odkúpenie pozemku pod predajňou Jednoty v Žaškove –
Cena za 1 m2 určená znaleckým posudkom na 11,62 €/1 m2 t.j. 620 m2, čo číní 7 204,40 €.
Pp. Nemček konštatoval, že k tejto sume by mali byť pripočítané všetky náklady obce spojené
s odpredajom (aj vypracovanie znaleckého posudku a pod.). Poslanci uložili vstúpiť do
jednania s COOP Jednota Trstená
- návrh na odkúpenie pohľadávok č. 772/2011 voči Ing. Kramerovi. Poslanci tento návrh
neschválili.
- žiadosti Jána Sokola č. 825/2011 o stavebné úpravy. Poslanci túto žiadosť neschválili,
materiál na tieto úpravy už bol v minulosti poskytnutý.
- žiadosť č. 826/2011 o zmenu nájomnej zmluvy – TRIGER Jaromír Janiga. Poslanci túto
žiadosť zobrali na vedomie – nová spoločnosť Charinet musí požiadať o súhlas na
prevádzkovanie.
- žiadosť - diskusné príspevky č. 846/2011 p. Božena Krišková – poslanci neschválili, je
platné VZN č. 18/2008 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, kde sú stanovené všetky podmienky na úľavu na poplatku za
komunálny odpad.
- návrh Zmluvy o nájme hnuteľných vecí – vysielača MMDS a technologického zariadenia
s fy VFT s.r.o. Podvysoká – poslanci zmluvu schválili a tiež schválili Zmluvu
o prevádzkovaní retransmisie prostredníctvom systému MMDS v obci Žaškov
a o sprostredkovaní činnosti prevádzkovateľa MMDS, platnú od 1.1.2012.
- predložil na schválenie zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Žaškov a OFK
Družstevník Žaškov, poslanci uvedenú zmluvu schválili
- žiadosť č. 920/2011 Ľubomíra Sokola a manž. Janky o odpredaj parciel vytvorených GP č.
17883377-38/2011, poslanci uložili OcU zistiť možnosti odpredaja, či nie je potrebné

vypracovať znalecký posudok a či nie sú ďalšie skutočnosti, ktoré by po odpredaní pozemku
v budúcnosti spôsobili nezrovnalosti.
- žiadosti č. 923/2011 - Vladimír Sobek o odpredaj pozemku. Poslanci sa touto žiadosťou
budú zaoberať až po vypracovaní geometrického plánu.
- žiadosť o prešetrenie č. 934/2011 – Milan Lomáz, celá IBV má problém so zameraním
pozemkov, je to vec, ktorú riešilo vtedajšie MNV – Obecný úrad nie je nástupníckou
organizáciou MNV, a tieto záležitosti v súčasnej dobe nie je možné vyriešiť na Obci.
- starosta predložil poslancom na schválenie Smernicu o poplatkoch obce Žaškov platnú od
1.1.2012. Poslanci spoločne prediskutovali niektoré položky a smernicu po úprave schválili.
Zároveň konštatovali, že schválením tejto smernice sa rušia 50% zľavy pre poslancov
a zamestnancov obce. Prílohou tejto smernice je Zmluva o nájme hnuteľných vecí a Zmluva
o poskytnutí priestorov v kultúrnom dome.
- vydaní pracovného poriadku pre zamestnancov obce Žaškov, k pracovnému poriadku udelil
súhlas aj odborový orgán ZOO JUH SLOVES so sídlom vo Veličnej. Starosta predložil na
schválenie ustanovenia pracovného poriadku, ktoré sa týkajú starostu obce. Poslanci tieto
ustanovenia schválili.
- navrhol odmenu poslancom na konci roka 2011 za veľmi dobrý prístup k plneniu povinností
vyplývajúcich z ich funkcií počas celého roka 2011 vo výške 50,- €
Traja poslanci sa zdržali hlasovania a 5 poslanci boli za schválenie odmeny.
(b) Starosta vyzval poslancov OZ a ostatných prítomných, aby predložili svoje návrhy
a pripomienky:
Pp. Dzúrik Ivan informoval o zasypanej šachte pri Marcelovi Kurnotovi, ktorú treba
očistiť, treba dorobiť osvetlenie na ul. Kočárska pri p. Bačovi, informoval o potrebe
prekontrolovania a premerania IBV – zosuv pôdy, taktiež informoval o odpredaji Belorusa za
šrotovú cenu – 800,- €, do zberných surovín, olej a baterku zobral p. Turčina do LIAZky.
Pp. Balleková - ako členka Rady školy konštatovala, že keď na Rade určia nejaké úlohy
riaditeľovi ZŠ tieto úlohy vždy urobí len čiastočne, napr. Školský vzdelávací program –
nedotiahnuté veci, v školskom poriadku chýbajú veci, ďalšie sa dorábajú postupne
a poukázala na to, že aj tieto veci musia fungovať. V záverečnej správe bolo uvedených 15
učiteľov 13 učia odborne a 2 neodborne. Poukázala na to, že prečo vychovávateľka učí
slovenský jazyk. Znova poukázala na vypracovanie zoznamu učiteľov a ich odbornosť
a neodbornosť vo výučbe na porovnanie. K tomuto názoru sa pridal aj pp. Nemček. Webová
stránka školy stagnuje – nedopĺňa sa.
Pp. Nemček - ako predseda Rady školy poukázal na potreby finančných kontrol v ZŠ, treba
podnet z obce; ešte poznamenal, že teraz už aj prvákov učia viacerí pedagógovia, niekedy to
bolo tak, že od 1. triedy mali len jednu učiteľku.
Pp. Kurnota – navrhol vykonať audit všetkých zmluvných vzťahov a investícií v ZŠ s MŠ
v Žaškove, informoval sa na fy VERLAG Dashofer, čo od tohto vydavateľstva odoberá Obec.
Pp. Chmara - informoval sa na cestu pri p. Mäsiarovi, č. 215 – je tam odtrhnuté zvodidlo od
stĺpika, a tiež poukázal na potrebu namontovania zábran na altánku.

Pp. Záň – sa informoval na správu z finančnej kontroly v ZŠ, ktorú predložila bývalá
kontrolórka
Pp. Farko – upozornenie behania psov – pes p. Turčinu Silvestra veľmi často svojvoľne
pohybuje po obci.
Ing. Ľudovít Nemček – vyjadril pochvalu a poďakovanie za spoluprácu s vedením obce aj
s Obecným zastupiteľstvom, aká je vzájomná spolupráca
- poďakoval za osvetlenie na cintoríne, čo pochválilo veľa občanov
- vyčistenie potoka, veľa vecí sa pohlo dopredu
- či by sa nedalo osvetliť parkovisko pri fare, ktoré môžu kedykoľvek využívať aj iní občania,
ktorí nie sú v kostole
10. Návrh a schválenie uznesenia
UZNESENIE Č. 14
Zo štrnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 15. decembra 2011.
Obecné zastupiteľstvo v Žaškove
A. BERIE NA VEDOMIE
A1

správu o kontrole plnenia uznesenia OZ

A2

správu ústrednej inventarizačnej komisie (OcU, dňa 12.12.2011, 15,00hod.)

A3

správu hlavného kontrolóra obce č. 925/2011

A4

správu z činnosti DHZ

A5

správu o vykonaných protipožiarnych preventívnych prehliadkach

A6

spis č. 826/2011 – Zmena nájomnej zmluvy

B. SCHVAĽUJE
B1

návrhovú komisiu:
Za 9 :

pp. Anton Nemček – predseda komisie
pp. Darina Balleková a pp. Emil Kurnota – členovia komisie

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

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

nájomnú zmluva ZŠ s MŠ Žaškov o prenájme garáže – Tomáš Flajs

Za 9 :

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

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

plán práce hlavného kontrolóra obce na mesiace november, december 2011
Za 9 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 0:
B4

plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2012
Za 9 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 0:
B5

vymenovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru v Žaškove – p. Miroslava Záňa
a preventivára obce p. Jaroslava Langa ml.
Za 9 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 0:
B6

Dodatok č. 2 k VZN č. 18/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Za 9 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 0:
B7

zmluvného partnera na vývoz komunálneho odpadu – fy Brantner FATRA s.r.o.

Za 9 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 0:
B8

žiadosť o zmenu rozpočtu obce Žaškov na rok 2011
v príjmovej časti č.111 312001 000 a výdajovej časti na sumu 259 388,- €
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Marián Lang
B9

úpravu rozpočtu obce na rok 2011 v príjmovej časti:
- 111 312001 003 zateplenie ZŠ (KŠÚ)
81 000,- €
- 111 312001 003 rekonštrukcia Obecného úradu 10 000,- €
- 111 312001 003 tribúna OFK
6 000,- €
- 111 312001 003 protipovodňové opatrenia
20 000,- €
- 111 312001 003 chránená dielňa
1 867,05 €
- 111 312001 003 podpora zamestnanosti § 50j.
9 496,- €
- 111 312001 003 podpora zamestnanosti § 50i.
5 610,56 €
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Marián Lang
B10

rozpočet Základnej školy s materskou školou v Žaškove na rok 2012 (366 000,- €)
- 111 312001 000 prenesené kompetencie – mzdy
220 000,- €
prevádzka
46 000,- €
- 41 111003 001 originálne kompetencie –
A. prevádzkové náklady na rok 2012 pre MŠ, ZŠS a ŠKD 17 595,- €
B. mzdy MŠ, ZŠS a ŠKD pre rok 2012
82 303,- €
C. školské stredisko záujmovej činnosti
9 470,- €
Spolu
100 000,- €
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Marián Lang
B11

rozpočet obce Žaškov na rok 2012
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Marián Lang
B12

programový rozpočet obce na roky 2012 až 2014
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Marián Lang
B13

vybrané ustanovenia pracovného poriadku, ktoré sa týkajú starostu obce
(článok 11 – bod 3; článok 12 – bod 1 a 3)
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Marián Lang
B14

Zmluvu o nájme hnuteľných vecí – vysielača MMDS a technologického zariadenia
s fy VFT s.r.o. Podvysoká
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Marián Lang
B15

Zmluvu o prevádzkovaní retransmisie prostredníctvom systému MMDS v obci Žaškov
a o sprostredkovaní činnosti prevádzkovateľa MMDS
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Marián Lang
B16

Zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi Obcou a OFK Družstevník Žaškov
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Marián Lang
B17

Smernicu o poplatkoch obce Žaškov – platná od 1.1.2012
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Marián Lang
B18

zmenu rozpočtu obce na rok 2011 – navýšenie položky výdajov :
46 01 116 637004
27 044,12 €
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Marián Lang
B19

odmeny vo výške 50,- € pre každého poslanca OZ za rok 2011 na návrh starostu obce
Za 5 :

Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Miroslav Záň, Peter Chmara,
Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 3: Vladimír Farko, Emil Kurnota, Anton Nemček
Neprítomný 1: Marián Lang
C. UKLADÁ
C1

spracovať zoznam na vyradenie majetku ZŠ s MŠ (zastaralého, nepotrebného
a nepoužívaného) s návrhom využitia
Zodpovedný: riaditeľ ZŠ s MŠ

C2

označiť všetok inventárny majetok ZŠ s MŠ čitateľne inventárnymi číslami
Zodpovedný: ZŠ s MŠ

C3

termín: 30. 05. 2012

prejsť na nový program evidencie majetku; v inventárnych zoznamoch vypustiť
vyradené veci
Zodpovedný: ZŠ s MŠ

C4

termín: 30. 06. 2012

termín: 30. 05. 2012

vypracovať Smernicu o čerpaní reprofondu starostu obce
Zodpovedný: kontrolór obce a predseda finančnej komisie
termín: OZ január 2012

C5

predkladať plnenia rozpočtu ZŠ s MŠ
Zodpovedný: riaditeľ ZŠ s MŠ

C6

termín: vždy do 10. dňa
po ukončení predchádz.
štvrťroku

preveriť možnosť kúpy nehnuteľného majetku (pozemok – vedený ako CKN parc. Č.
1611/3, t.j. časť E-KN parc. č. 10926/11 v k.ú. Žaškov – v areáli ŽMM)

Zodpovedný: OcÚ

termín: OZ január 2012

C7

vstúpiť do jednania s COOP Jednota ohľadom predaja pozemku C-KN parc. č. 1050
v k.ú. Žaškov
Zodpovedný: OcÚ
termín: OZ január 2012

C8

preveriť možnosti predaja pozemku podľa žiadosti č. 920/2011 – Ľ. Sokol s manž.
Zodpovedný: OcÚ

C9

odpovedať na žiadosť č. 923/2011 p. Vladimír Sobek
Zodpovedný: OcÚ

C10

termín: 31. 12. 2011

odpovedať na žiadosť č. 934/2011 p. Milan Lomáz
Zodpovedný: OcÚ

C11

termín: OZ január 2012

termín: 31. 12. 2011

obhliadka asanovaného zosuvu na IBV a prešetrenie stavu podľa podnetov z verejného
hovoru (odvodnenie); dokumentácia ohľadom riešenia zosuvu
Zodpovedný: stavebná komisia

termín: OZ január 2012

D. NESCHVAĽUJE
D1

žiadosť č. 772/2011 na odkúpenie pohľadávok
Za 0:
Proti 8:

Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Emil Kurnota, Miroslav Záň,
Peter Chmara, Vladimír Farko, Anton Nemček,
Milan Mikuš
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Marián Lang
D2

žiadosť č. 825/2011o stavebné úpravy
Za 0:
Proti 8:

Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Emil Kurnota, Miroslav Záň,
Peter Chmara, Vladimír Farko, Anton Nemček,
Milan Mikuš
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Marián Lang
D3

žiadosť č. 846/2011 – p. Krišková
Za 0:
Proti 8:

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

Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Marián Lang
E. POVERUJE
E1

starostu obce podpísaním zmluvy o vývoze odpadu s fy Brantner FATRA s.r.o.

F. RUŠÍ
F1

uznesenie OZ č. 15 zo dňa 3.4.2008 vnútorný predpis o poplatkoch - 50% zľavy
z poplatkov pre poslancov a zamestnancov obce

Uznesenie č.14 bolo jednohlasne schválené.
Za 8:

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Marián Lang
11. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým prítomným
za účasť, poďakoval za úspešnú spoluprácu v roku 2011 a vyjadril prianie, aby vzájomná
spolupráca
fungovala aj naďalej v roku 2012. Všetkým poprial príjemné prežitie
nadchádzajúcich vianočných sviatkov a plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil
o 22,00 hod.
Overovali:
pp. Miroslav Záň
pp. Milan Mikuš

Zapísala: Anna Repková

Milan Pavlovčík
starosta obce

