ZÁPISNICA
z druhého plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žaškov v roku 2014,
konaného dňa 12. júna 2014 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. Mikuš sa ospravedlnil pp. Balleková sa dostavila
neskôr.
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. Anton Nemček – predseda návrhovej komisie; pp. Emil Kurnota a pp. Marián Lang –
členovia návrhovej komisie. Za overovateľov zápisnice navrhol pp. Vladimíra Farku a pp.
Petra Chmaru.
Uznesenie č. 59/3/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e :
Návrhovú komisiu v zložení: pp. Anton Nemček – predseda návrhovej komisie, pp. Emil
Kurnota, pp. Marián Lang – členovia návrhovej komisie; overovateľov zápisnice pp. Vladimír
Farko a pp. Peter Chmara
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Peter Chmara, Vladimír Farko,
Anton Nemček, Miroslav Záň, Marián Lang,

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Darina Balleková, Milan Mikuš,
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ a ten bol následne
schválený prítomnými poslancami v nasledovnom znení:
1. Otvorenie
a) kontrola uznášania schopnosti
b) určenie zapisovateľa
c) návrh na schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
3. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2013
4. Návrh a schválenie použitia finančných prostriedkov z fondu rozvoja obce

5. Správa hl. kontrolórky obce z vykonaných kontrol
6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014
7. Schválenie zámeru odpredaja prebytočného majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
8. Rôzne (žiadosti, návrhy, sťažnosti,...)
9. Interpelácie poslancov
10. Záver
Uznesenie č. 60/3/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e navrhnutý program zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Peter Chmara, Vladimír Farko,
Anton Nemček, Miroslav Záň, Marián Lang,

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Darina Balleková, Milan Mikuš,
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
Správu o plnení uznesení predložil zástupca starostu obce pp. Ivan Dzúrik:
uzn. č. 1
C3
uzn. č. 115/9/2013
uzn. č. 7/1/2014
uzn. č. 11/1/2014
uzn. č. 49/2/2014

trvá ( vysporiadanie obecných pozemkov)
trvá (prekontrolovanie odstránenia nedostatkov z invent. ZŠ s MŠ)
trvá (evidencia potrebných rozpočtových opatrení) do 31.8.2014
splnené (predložené zápisnice zo zasadaní komisie výstavby a rozvoja
obce)
trvá (spracovať návrh VZN o spôsobe zásobovania vodou a odvádzania
odpadových vôd, o zneškodňovaní obsahu žúmp a o dočasnom
obmedzení užívania pitnej vody

Uznesenie č. 61/3/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. b e r i e n a v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich
OZ.
3. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2013
Návrh záverečného účtu obce za rok 2013 bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a internetovej stránke obce po dobu 15 dní. Pri tomto bode informovala p. audítorka Ing.
Emília Franeková o vykonanom audite za rok 2013, poslancom bola rozposlaná aj Audítorská
správa obce Žaškov za rok 2013. Uviedla, že je potrebné, aby ZŠ s MŠ mesačne predkladala
podklady na zúčtovanie cudzích zdrojov z analytickej evidencie dlhodobého majetku.
Zároveň bolo predložené Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu záverečného účtu
obce Žaškov za rok 2013, ktoré je prílohou zápisnice. Kontrolórka obce odporučila OZ
schváliť záverečný účet obce za rok 2013 bez výhrad.
Uznesenie č. 62/3/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e „Správu nezávislého
audítora k účtovnej závierke za rok 2013“

Uznesenie č. 63/3/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e „Stanovisko hlavného
kontrolóra obce k Návrhu záverečného účtu obce Žaškov za rok 2013“
Uznesenie č. 64/3/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov s c h v a ľ u j e „Záverečný účet obce Žaškov za rok
2013 bez výhrad“
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1: Milan Mikuš,
4. Návrh a schválenie použitia finančných prostriedkov z fondu rozvoja obce
P. starosta informoval prítomných poslancov o potrebe schválenia použitia finančných
prostriedkov z prebytkov z minulých rokov do 30.6.2014, ktoré tvoria fond rozvoja obce.
Oboznámil o uskutočnených výberových konaniach a plánovaných zámeroch. Poslanci OZ
schválili použitie finančných prostriedkov na rekonštrukcie miestnych komunikácií,
parkoviská, vyasfaltovanie prístupovej cesty k hospodárskej časti budovy MŠ, a odstavnej
plochy pre autobusy k futbalovému ihrisku, a zároveň na spolufinancovanie projektov pri
investičných zámeroch obce.
Uznesenie č. 65/3/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov s c h v a ľ u j e rozdelenie finančných prostriedkov
z fondu rozvoja obce:
- položka 41 01 116 717002 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 60 000,- €
- položka 41 01 116 716000 Prípravná a projektová dokumentácia (plánovanie investičných
zámerov – spolufinancovanie projektov) suma 21 345,- €
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1: Milan Mikuš,
Uznesenie č. 66/3/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov u k l a d á
iniciovať a uskutočniť stretnutie
s predstaviteľmi Rímskokatolíckej cirkvi ohľadom vybudovania parkoviska
Zodp.: Obecný úrad
Termín: nasledujúce OZ
5. Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol
Kontrolórka obce predložila prítomným poslancom správy z vykonaných kontrol:
a) Správa z kontroly vybavovania sťažností za rok 2013
b) Správa z kontroly čerpania a zúčtovania dotácií inštitúciami: SLSK 98, zbor Šíp
Žaškov, Združenie pre kultúru: Trnkári zo Žaškova, Mototím Žaškov, Cirkevný zbor
evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
c) Správa z kontroly čerpania rozpočtových prostriedkov Obcou Žaškov za rok 2013

Kontrolórka obce informovala o zámere ukončiť kontrolórsku činnosť z dôvodu veľkého
pracovného vyťaženia v hlavnom pracovnom pomere. V prípade, že sa tak rozhodne, bude
okamžite o tom informovať OZ.
Uznesenie č. 67/3/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e „Správy hlavnej
kontrolórky obce z vykonaných kontrol“
6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok
Prítomným poslancom OZ bol predložený Návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok
2014. Z dôvodu, že bol predložený kontrolórkou obce 9.6.2014, a ešte neprešla doba
zverejnenia 15 dní, počas ktorej musí byť zverejnený na úradnej tabuli, poslanci návrh plánu
zobrali na vedomie a následne bude schválený na najbližšom zasadnutí OZ.
Uznesenie č. 68/3/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e „Plán kontrolnej činnosti na
II. polrok 2014“
7. Schválenie zámeru odpredaja prebytočného majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
V zmysle uznesenia č. 1 bod C3 zo dňa 14.2.2013, zápisnice č. 1/2014 komisie výstavby
a rozvoja obce zo dňa 3.4.2014 a zápisnice č. 2/2014 komisie výstavby a rozvoja obce zo dňa
12.5.2014, ktorá prehodnotila všetky doručené žiadosti o vysporiadanie obecných pozemkov
resp. ich častí, OZ schválilo prebytočný majetok obce a zámer odpredaja obecných pozemkov
pre jednotlivých žiadateľov:
Uznesenie č. 69/3/2014
a) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e vyhodnotenie časti pozemku – reg.
E-KN parc. č. 10874/5 ostatné plochy vo výmere 454 m2 v k.ú. Žaškov, evidovanú na LV
č. 2729, a to: parcelu č. 306/3, diel č. 7 vo výmere 84 m2, vytvorenú geometrickým
plánom č. 32271093-1/2012 zo dňa 16.2.2012, ktorý vyhotovil Ing. Švárny Lev,
Obrancov mieru 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32271093, ktorý bol úradne overený
Správou katastra Dolný Kubín dňa 20.2.2012 pod č. 72/2012 ako pozemok prebytočný
pre obec Žaškov
b) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e zámer odpredaja časti pozemku reg.
E-KN parc. č. 10874/5 ostatné plochy o výmere 454 m2 v k.ú. Žaškov, a to: parcelu č.
306/3, diel č. 7 vo výmere 84 m2, vytvorenú geometrickým plánom č. 32271093-1/2012
zo dňa 16.2.2012, ktorý vyhotovil Ing. Švárny Lev, Obrancov mieru 12, 026 01 Dolný
Kubín, IČO: 32271093, ktorý bol úradne overený Správou katastra Dolný Kubín dňa
20.2.2012 pod č. 72/2012, priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre
Vladimíra Sobeka, rod. Sobeka, nar.
, r.č.:
, trv. bytom Haľamovská
481, 027 21 Žaškov a manž. Margitu Sobekovú, rod. Škutovú, nar.
, r.č.:
, trvale bytom Haľamovská 481, 027 21 Žaškov, v cene 4,15 €/1 m2
Zdôvodnenie prípadu osobitného zreteľa: predmetný pozemok je ucelenou súčasťou dvora
pri rodinnom dome – súp. č. 57, žiadateľ o odkúpenie spolu s manželkou sa o pozemok
dlhodobo riadne a vzorne stará.

Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1: Milan Mikuš,
Unesenie č. 70/3/2014
a) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e vyhodnotenie pozemku reg. E-KN
parc. č. 93742/116 ostatné plochy v k.ú. Žaškov vo výmere 58 m2, evidovanú na LV č.
2729, ako pozemok prebytočný pre obec Žaškov
b) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e zámer odpredaja pozemku reg. EKN parc. č. 93742/116 ostatné pl. o výmere 58 m2 priamym predajom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pre Pavol Púček, rod. Púček, nar.
, r.č.:
, trvale bytom Dymácka I./464, 027 21 Žaškov a manž. Margita Púčeková, rod. Záňová,
nar.
, r.č.:
, trvale bytom Dymácka I./464, 027 21 Žaškov, v cene
4,15 €/1 m2
Zdôvodnenie prípadu osobitného zreteľa: predmetný pozemok tvorí predzáhradku
k rodinnému domu súp. č. 464 a žiadateľ s manželkou ho dlhodobo užívajú a starajú sa oň
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1: Milan Mikuš
Uznesenie č. 71/3/2014
a) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e vyhodnotenie pozemku reg. E-KN
parc. č. 93742/217 ostatné plochy v k.ú. Žaškov vo výmere 68 m2, evidovanú na LV č.
2729, ako pozemok prebytočný pre obec Žaškov
b) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e zámer odpredaja pozemku reg. EKN parc. č. 93742/217 ostatné pl. o výmere 68 m2 priamym predajom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pre Ľuboslav Svitko, rod. Svitko, nar.
, r.č.:
,
trvale bytom Dymácka II. 456, 027 21 Žaškov v podiele 11/24 a Jana Zápotočná, rod.
Svitková, nar.
, r.č.:
, trvale bytom Pokryváč 37, v podiele 13/24, v
cene 4,15 €/1 m2
Zdôvodnenie prípadu osobitného zreteľa: predmetný pozemok tvorí predzáhradku
k rodinnému domu súp. č. 456 a žiadatelia - súrodenci ho dlhodobo užívajú a starajú sa oň
Za 8 :

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

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

Uznesenie č. 72/3/2014
a) vyhodnotenie časti pozemku – parc. č. 10850/5 ost. pl. evidovanú na LV č. 2729, a to
parcelu č. 875/1 , diel č. 13 vo výmere 37 m2 vytvorenú GP č. 17808391-5/2014 zo dňa
10.2.2014, ktorý vyhotovil Ing. Jaroslav Kutlík, Bysterecká 1211/2, 026 01 Dolný
Kubín, IČO: 17808391, ktorý bol úradne overený Správou katastra Dolný Kubín dňa
12.2.2014 pod č. 70/2014, ako pozemok prebytočný pre obec Žaškov
b) zámer zámeny pozemkov medzi Milanom Pavlovčíkom a manž. Emíliou Pavlovčíkovou,
rod. Zelinovou, Kozlovská 494, 027 21 Žaškov a Obcou Žaškov, a to pozemok, ktorý bol
vytvorený GP č.: 17808391-5/2014 zo dňa 10.2.2014, ktorý vyhotovil Ing. Jaroslav Kutlík,
Bysterecká 1211/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 17808391, ktorý bol úradne overený Správou
katastra Dolný Kubín dňa 12.2.2014 pod č. 70/2014
- pozemky z Obce Žaškov prechádzajúce do vlastníctva Milana Pavlovčíka st.
a manž. Emílie Pavlovčíkovej:
- parc. č. 875/1, diel č. 13 záhrada o výmere 37 m2, vytvorená z parc. reg. E-KN č.
10850/5 ost. pl., evid. na LV č. 2729;
- pozemky vo vlastníctve p. Milana Pavlovčíka st. prechádzajúce na Obec
Žaškov:
- parc. č. E-KN 755/2, t.t.p v podiele 1/452, evid. na LV č. 2605
- parc. č. E-KN 755/1, t.t.p v podiele 1/576, evid. na LV č. 2841
- pozemok vo vlastníctve p. Emílie Pavlovčíkovej prechádzajúci na Obec Žaškov:
- parc. č. E-KN 755/2, t.t.p. v podiele 5/904, evid. na LV č. 2605
z dôvodov hodných osobitného zreteľa a to: spoločný záujem oboch strán o
vzájomné vysporiadanie pozemkov, ktoré využíva obec a občania obce Žaškov –pozemky
nachádzajúce sa pod kultúrnym domom a obecným úradom a časť obecného pozemku
využíva rod. Pavlovčíková ako súčasť záhrady.
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1: Milan Mikuš
Uznesenie č. 73/3/2014
a) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e vyhodnotenie pozemku reg. E-KN
parc. č. 10861/2 ostatné pl. v k.ú. Žaškov vo výmere 9 m2, evidovanú na LV č. 2729, ako
pozemok prebytočný pre obec Žaškov
b) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e zámer odpredaja pozemku reg. EKN parc. č. 10861/2 ostatné pl. o výmere 9 m2 priamym predajom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pre Mgr. Miroslav Bieľ, rod. Bieľ, nar.
, r.č.:
, trvale bytom Káčerovská 519, 027 21 Žaškov a manž. Magdaléna Bieľová, rod.
Škutová, nar.
, r.č.:
, trvale bytom Káčerovská 519, 027 21
Žaškov, v cene 4,15 €/1 m2
Zdôvodnenie prípadu osobitného zreteľa: predmetný pozemok tvorí súčasť záhrady
manželov Bieľovcov a žiadateľ s manželkou ho dlhodobo užívajú a starajú sa oň
Za 8 :
Proti 0:

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

Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1: Milan Mikuš
Uznesenie č. 74/3/2014
a) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e vyhodnotenie pozemku reg. E-KN
parc. č. 10869/2 ostatné plochy v k.ú. Žaškov vo výmere 42 m2, evidovanú na LV č.
2729, ako pozemok prebytočný pre obec Žaškov
b) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e zámer odpredaja pozemku reg. EKN parc. č. 10869/2 ostatné pl. o výmere 42 m2 priamym predajom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pre Marián Horvát, rod. Horvát, nar.
, r.č.:
,
trvale
bytom Cintorínska 546, 027 21 Žaškov a manž. Veronika Horvátová, rod.
Nemčeková, nar.
, r.č.:
, trv. bytom Cintorínska 546, 027 21 Žaškov,
2
v cene 4,15 €/1 m
Zdôvodnenie prípadu osobitného zreteľa: predmetný pozemok tvorí súčasť záhrady
manželov Horvátovco a žiadateľ s manželkou ho dlhodobo užívajú a starajú sa oň
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1: Milan Mikuš
Uznesenie č. 75/3/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov s c h v a ľ u j e zrušenie uznesenia č. 35/ bod B5 zo
dňa 23.6.2010
Uznesenie č. 76/3/2014
a) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e vyhodnotenie pozemku reg. E-KN
parc. č. 10869/4 ostatné plochy v k.ú. Žaškov vo výmere 26 m2, evidovanú na LV č.
2729, ako pozemok prebytočný pre obec Žaškov
b) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e zámer odpredaja pozemku reg. EKN parc. č. 10869/4 ostatné pl. o výmere 26 m2 priamym predajom z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre Mgr. Marián Babiak, rod. Babiak, nar.
, r.č.:
,
trvale bytom Mierová 1967/16-13, 026 01 Dolný Kubín a manž. Daniela Babiaková,
rod. Furiaková, nar.
, r.č.:
, trvale bytom Mierová 1967/16-13, 026 01
Dolný Kubín v cene 4,15 €/1 m2
Zdôvodnenie prípadu osobitného zreteľa: uvedený pozemok tvorí časť záhrady k rodinnému
domu súp. č. 227, ktorú žiadateľ s manželkou a predtým ich blízki rodinní príbuzní dlhodobo
užívali, pozemok zhodnocujú a starajú sa oň
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Marián Lang

Pozemok v užívaní p. Sokolovej bude vytýčený a podľa toho sa p. Sokolová rozhodne
o jeho odkúpení, alebo bude odstránené oplotenie; žiadosť p. Palka a p. Chmarovej bude
posúdená až po prejdení dedičského konania po p. Palkovi; žiadosť o odkúpenie p. Svitko Ján
– komisia odporúča nechať časť pozemku vo vlastníctve obce, aby bol zabezpečený prístup
k rod. domu p. Svitku a p. Kytasa; k žiadostiam p. Hadovej, Kapičákovej Z., Kurnotu Marcela
a Jána Jančíka je potrebné doložiť vypracovaný geometrický plán.
- žiadosť o odkúpenie p. Koprada – stavebná komisia navrhla spoločné stretnutie obidvoch
susedov – majiteľov rod. domov súp. č. 1 a súp. č. 2, a na základe ich spoločnej dohody OZ
rozhodne o odpredaji prebytočného pozemku:
Uznesenie č. 77/3/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov n e s c h v a ľ u j e zámer odpredaja časti pozemku
reg. E-KN parc. č. 10839/1 ostatné plochy o výmere 254 m2 v k.ú. Žaškov, a to: parcelu č.
1501/15, diel č. 1 vo výmere 74 m2, vytvorenú geometrickým plánom č. 32271093-92/2013
zo dňa 12.11.2013, ktorý vyhotovil Ing. Švárny Lev, Obrancov mieru 12, 026 01 Dolný
Kubín, IČO: 32271093, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Dolný Kubín,
Katastrálny odbor dňa 15.11.2013 pod č. 453/2013 priamym predajom z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre Ing. Dušana Kopradu, trvale bytom Devínska 25/71, 036 08 Martin
Za 0 :
Proti 7:

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Peter Chmara, Vladimír Farko,
Anton Nemček, Miroslav Záň, Darina Balleková,
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Marián Lang
Uznesenie č. 78/3/2014
a) vyhodnotenie časti pozemku – E-KN parc. č. 10924/16 ost. pl. evidovanú na LV č. 2729,
a to parcelu č. 1209/4 , diel č. 4 vo výmere 115 m2 vytvorenú 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 Okresným úradom Dolný Kubín,
Katastrálny odbor dňa 21.3.2014 pod č. 131/2014, ako pozemok prebytočný pre obec Žaškov
b) zámer zámeny pozemkov medzi Adrianou Nemčekovou, rod. Babiakovou, nar.
,
r.č.:
, trv. bytom Roveň 391, 027 21 Žaškov a Obcou Žaškov, a to pozemok, ktorý
bol vytvorený 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 Okresným úradom Dolný Kubín, Katastrálny odbor dňa 21.3.2014 pod č. 131/2014:
Pozemky z Obce Žaškov prechádzajúce do vlastníctva p. Adriany Nemčekovej:
- parcela č. 1209/4, diel č. 4 ost.pl. o výmere 115 m2, vytvorená z parc. reg. E-KN č.
10924/16 ost. pl. o výmere 767 m2 v k.ú. Žaškov, evid. na LV č. 2729;
Pozemky vo vlastníctve p. Adriany Nemčekovej prechádzajúce na Obec Žaškov:
- parc. č. E-KN 7107/1 – orná pôda, vo výmere 20 m2, zapísaná na LV č. 3100 –
spoluvlastnícky podiel 1/1
- parc. č. E-KN 7106/1 – orná pôda, vo výmere 28 m2, zapísaná na LV č. 3106 –
spoluvlastnícky podiel 1/2
- parc. č. C-KN 1540/10 – zast. pl., vo výmere 27 m2, zapísaná na LV č. 3100 –
spoluvlastnícky podiel 1/1
- parc. č. C-KN 1540/11 – zast. pl. vo výmere 40 m2, 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.
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Marián Lang
- pri tomto bode poslanci OZ schválili aj prevod pozemku pod MK – Cintorínska, Páľovská
od p. Márie Vencelovej, nakoľko dedičským konaním po jej manželovi - pozemky prešli do
vlastníctva p. Vencelovej
Uznesenie č. 79/3/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. a) Zák.č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 5/2012 zo dňa
13.9.2012 bodu B8 s c h v a ľ u j e prevod pozemkov darovacou zmluvou, na základe
ktorej na Obec Žaškov previedla darkyňa Mária Vencelová, rod. Hečková, nar.
, RČ
, bytom Žaškov 236, 027 21 Žaškov (ďalej aj „Darkyňa“), v rozsahu svojho
spoluvlastníckeho podielu jej spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnostiach – pozemkoch
zapísaných na LV č. 2814, pre k.ú. Žaškov, pod A parcely registra „C“ evidované na
katastrálnej mape, parc.č. 1512/6 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m2, parc.č.
1512/8 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 95 m2 pod B 62 zapísané na meno Darkyne
v podiele 1/224-tina úč. v pomere k celku.
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Marián Lang
Návrh bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Prestávka v trvaní 1805 - 1815
8. Rôzne (návrhy, sťažnosti, pripomienky)
a) starosta obce predložil prítomným ďalšie žiadosti, návrhy:
- žiadosť č. 506/2014 – Združenie MAX (Adriana Nemčeková, Marianna Langová)
o zníženie výšky nájomného z dôvodu zhodnotenia majetku obce – výmena plastových
okien na predajni v Dome služieb
Uznesenie č. 80/3/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e odpustenie nájomného do výšky
651,50 € z dôvodu zhodnotenia majetku obce, postupne z mesačného nájomného

Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Marián Lang
- žiadosť č. 482/2014 o úpravu prístupovej cesty k predajniam v hospodárskej časti budovy
materskej školy, súp. č. 474: jedná sa o cca 80 m2
Uznesenie č. 81/3/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e
vyasfaltovanie prístupovej cesty
k hospodárskej časti budovy MŠ – súp. č. 474, z položky 41 04 513 633006 správa a údržba
ciest
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Marián Lang
- žiadosť č. 485/2014 (Jaroslav Suroviak) o vyasfaltovanie priestoru oproti RD č. 297 – časť
parcely E-KN č. 10847, plocha je určená aj na parkovanie autobusov počas futbalových
zápasov
Uznesenie č. 82/3/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e vyasfaltovanie odstavnej plochy oproti
rod. domu č. 297 – časť parcely E-KN 10847 v k.ú. Žaškov, z položky 41 04 513 633006
správa a údržba ciest
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Marián Lang
- návrh na zrušenie VZN č. 20/2010 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej
situácie
Uznesenie č. 83/3/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e zrušenie VZN č. 20/2010 o núdzovom
zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Marián Lang
- v zmysle zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov, OZ má povinnosť plat starostu obce raz
ročne prerokovať. Predseda finančnej komisie a správy majetku pp. Farko rozposlal

poslancom OZ prehľad o schvaľovaní platu starostovi obce od nástupu do funkcie. Pp.
Kurnota navrhol úpravu platu starostu nasledovne: k súčasnému základnému platu
navýšenému o 17,19 % pridať 2,81 % a stanoviť jeho navýšenie na 20%, tak ako tomu bolo
v roku 2011, nakoľko v rokoch 2012, 2013 sa výška platu starostu OZ nemenila a podľa jeho
vykonanej práce a zrealizovaných projektov v obci navrhuje takúto úpravu platu o 2,81 %.
K návrhu pp. Kurnotu sa priklonili aj ostatní prítomní poslanci a schválili plat starostu obce,
s účinnosťou od 1.1. 2014 vo výške 1959,- €.
Uznesenie č. 84/3/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov po prehodnotení náročnosti práce starostu a jeho
výsledkov podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. s c h v a ľ u j e stanovenie platu starostu
nasledovne: základný plat navýšený o 20%, t.j. na sumu 1 959,- € od 1.1.2014.
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Marián Lang
- vyradenie a preradenie majetku obce podľa zápisnice likvidačnej komisie v sume 5974,17 €.
Uznesenie č. 85/3/2014
a) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e zápisnicu Likvidačnej
komisie zo dňa 6.6.2014

b) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e vyradenie a preradenie majetku obce
podľa zápisnice likvidačnej komisie zo dňa 6.6.2014 v sume 5974,17 €.
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Marián Lang
- predložená zápisnica Komisie na kontrolu vecí vo verejnom záujme zo dňa 2.6.2014, ktorá
prekontrolovala predložené majetkové priznania starostu obce, hlavnej kontrolórky a riaditeľa
ZŠ s MŠ
Uznesenie č. 86/3/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e zápisnicu Komisie na
kontrolu vecí vo verejnom záujme zo dňa 2.6.2014
9. Interpelácie poslancov
pp. Ivan Dzúrik:
- informoval o fungovaní Jednoty dôchodcov v Žaškove

pp. Emil Kurnota:
- informoval sa na výsledok jednania s Povodím Váhu ohľadom cesty a potoka pri p.
Lašticovi, súp. č. 172; informoval sa na zosuvnú časť (Homoľa) nad IBV, ako je to
s vysadení m porastov, pasením, aby v budúcnosti nevznikol problém
- informoval sa na začiatok prác s asfaltovaním MK Kočárska, Pusté,...
pp. Darina Balleková:
- uviedla, že sa zhoršilo večerné osvetlenie pod katolíckym kostolom, odkedy sa vymenilo
osadenie lampy, a informovala sa prečo nie sú pri základnej škole osadené stojany na
bicykle
pp. Anton Nemček:
- pripomenul, že brána do základnej školy je neustále otvorená
- potreba upozorniť na túlajúce psy
- informoval sa na výtlky na moste cez rieku Oravu (či to nenarúša statiku mosta)
a upozornenie pre Slovenskú správu ciest
- uvažoval o možnosti vybudovania kompostoviska – obec má s PD Žaškov zmluvu
kde občania môžu vyvážať biologický rozložiteľný odpad (tráva, konáre, kríky), možnosť
zistenia záujmu občanov o kompostéry, ktoré by zabezpečila obec
- výmena svietidiel na osvetlenie kostola – p. starosta informoval, že prebieha analýza
verejného osvetlenia – na komplet letkové osvetlenie, ktoré by dodala firma a následne by
dodávateľovi boli splácané svietidlá z úspory za el. energiu
pp. Peter Chmara:
- vykosenie trávy pri krajniciach medzi Žaškovom a Párnicou pred ŽMM
pp. Miroslav Záň:
- informoval o novom laku na karosérii hasičskej cisterny, o zaradení DHZ do B- skupiny
hasičských záchranných jednotiek (poskytnutá dotácia vo výške 2000,- € na DHZ)
Starosta obce prítomných informoval o príprave ďalšieho čísla Žaškovských ozvien, ponúkol
možnosť uverejnenia príspevku od poslancov a pozval prítomných na podujatie – Športové
popoludnie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí a Dňa otcov – 14.6.2014 na futbalovom
ihrisku
9. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za
účasť, a plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o 19,50 hod.
Overovali:
pp. Vladimír Farko
pp. Peter Chmara
Milan Pavlovčík
starosta obce

Zapísala:
Anna Repková

