PLENÁRNE ZASADNUTIE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽAŠKOVE

ZÁPISNICA
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
dňa 14. februára 2013 o 16,00 hodine
v klube kultúrneho domu v ŽAŠKOVE

Obec

Ž A Š K O V,

Obecný

úrad

Zápisnica
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žaškove, konaného
dňa 14. februára 2013 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.
Starosta obce potvrdil, že plenárne zasadnutie je uznášaniaschopné, prítomní boli siedmi
poslanci OZ (podľa prezenčnej listiny), pp. Marián Lang a pp. Anton Nemček sa
ospravedlnili.
Písaním zápisnice poveril starosta pracovníčku obecného úradu Annu Repkovú. Za
overovateľov zápisnice starosta navrhol pp. Petra Chmaru a pp. Ivana Dzúrika. Overovatelia
boli následne schválení všetkými prítomnými poslancami.
Starosta obce navrhol plenárnemu zasadnutiu OZ členov pre prípravu a návrh na
uznesenie nasledovných poslancov:
pp. Vladimír Farko – predseda návrhovej komisie; pp. Milan Mikuš a pp. Miroslav Záň –
členovia návrhovej komisie. Návrh bol schválený.
Starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ, navrhol vypustiť bod č. 5.
Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2012 (z dôvodu PN hl. kontrolórky) a ten
bol následne schválený všetkými prítomnými poslancami OZ v takomto 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 OZ
3. Správa o zabezpečení požiarnej ochrany obce
4. Návrh na zriadenie OHZ resp. poverenie DHZ plnením povinností OHZ
5. Schválenie predaja prebytočného majetku obce
6. Schválenie návrhu a určenie podmienok zámeny pozemkov medzi obcou Žaškov a p.
Chovanovou
7. Schválenie zámeru prenajať nebytové priestory v časti budovy MŠ
8. Schválenie žiadosti o zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2013
9. Rôzne (žiadosti, návrhy, sťažnosti, interpelácie poslancov,...)
10. Návrh a schválenie uznesenia
11. Záver

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
Správu o plnení uznesení č.8 zo dňa 13.12.2012, v bode C predložil zástupca starostu obce
pp. Ivan Dzúrik:
uzn. č. 8
C1
splnené
C2
splnené
C3
trvá (termín do 28.2.2013)
C4
trvale
C5 – C13 trvá (termín do 30.3.2013)
C14 splnené
3. Správa o zabezpečení požiarnej ochrany obce
Správa bola predložená poslancom OZ, tvorí prílohu zápisnice
4. Návrh na zriadenie OHZ resp. poverenie DHZ plnením povinností OHZ
Poslancom OZ bol doručený návrh Zriaďovacej listiny OHZ. Pri tomto bode otvoril starosta
obce diskusiu, kde poslanci vyjadrili svoje návrhy a zmeny v zriaďovacej listine. Jednotlivé
zmeny boli schválené. Zriaďovacia listina Obecného hasičského zboru bola následne
schválená prítomnými poslancami so zapracovanými a schválenými úpravami.
Podmienky zapožičiavania hasičskej techniky pre DHZ sa zapracujú do Zmluvy o zverení
majetku OHZ.
5. Schválenie predaja prebytočného predaja majetku obce
Poslanci schválili odpredaj prebytočného majetku obce v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák.
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením
Obecného zastupiteľstva obce Žaškov č. 7/2012 zo dňa 15.11.2012 ako prípad hodný
osobitného zreteľa - predaj pozemku – registra C-KN: parc. č. 1500/11 zast. pl. o výmere 91
m2 , a parc. č. 401/4 zast. pl. o výmere 19 m2 vytvoreného geometrickým plánom č.
17883377-38/2011, z pozemku registra E-KN č. parcely 10841/1 zapísaného na LV č. 2729,
pre manželov Ľubomír Sokol, rod. Sokol, nar.
, r.č:
, trvale bytom
Páľovská 603, 027 21 Žaškov a Janka Sokolová, rod. Kurnotová, nar.
, r.č.:
, trvale bytom Páľovská 603, 027 21 Žaškov v cene 4,15 €/1 m2 .
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
- žiadatelia pozemok užívajú, zhodnocujú, je súčasťou ich záhrady; zároveň blízka
rodina p. Sokolovej (jej súrodenci) darovali pozemky pri vysporiadaní miestnych
komunikácií v obci Žaškov.
6. Schválenie návrhu a určenie podmienok zámeny pozemkov medzi obcou Žaškov a p.
Chovanovou
P. starosta oboznámil prítomných s návrhom vysporiadania pozemku p. Chovanovej
a miestnej komunikácie, ktorá je vo vlastníctve obce. Pozemok p. Chovanovej zasahuje do
miestnej komunikácie. Jedná sa o cca 218 m2 obecného pozemku a cca 150 m2 pozemku p.
Chovanovej. Je potrebné rozhodnúť, či sa pozemky zamenia a zvyšok navrhnúť p.
Chovanovej na odkúpenie, alebo prebehne zámena pozemkov 1:1.
Pp. Kurnota navrhol zameniť pozemky a do zámennej zmluvy zapracovať podmienku, že
všetky administratívne náklady bude hradiť žiadateľ.

Do diskusie vstúpil prítomný občan p. Miroslav Turčina a uviedol, že takýto problém majú
viacerí občania – p. Lomáz, Mikuš a aj tieto veci treba dať do poriadku.
Pri tomto bode poslanci OZ na návrh pp. Kurnotu uložili Obecnému úradu zistiť všetkých
užívateľov obecných pozemkov v obci a vyzvať ich na vysporiadanie, aby to bolo spravodlivé
voči tým, ktorí si chcú tieto záležitosti dať do poriadku. Obecný úrad bude priebežne
informovať na OZ o plnení tohto uznesenia.
7. Schválenie zámeru prenajať nebytové priestory v časti budovy MŠ
Na základe žiadosti p. Lenky Štrbovej a Eriky Maťašákovej o zriadenie prevádzky
kaderníctva a nechtového salónu poslanci schválili zámer na prenájom dvoch miestností
v nebytových priestoroch v budove MŠ – súp. č. 474, o výmere cca 10 a 11 m2, za cenu 1,/1m2 + energie / 1 mesiac. Poslanci sa informovali, či chcú tieto priestory spoločne, alebo
každá samostatne, načo žiadateľky uviedli, že každá samostatne.
8. Schválenie žiadosti o zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2013
Poslanci schválili žiadosť ZŠ s MŠ o zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2013, a to: v kapitole
príjmy, časť 111, položka 312 001 transfer zo štátneho rozpočtu z 266 000,- € na sumu
286 734,- €; a taktiež zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ v časti výdavky ZŠ s MŠ prenesený výkon ZŠ
s MŠ zo štátneho rozpočtu z 266 000,- € na sumu 286 734,- €.
Pri tomto bode poslanci schválili navýšenie príjmu obce na rok 2013 o sumu 1 049,- €, kde sa
jedná o 5% navýšenie platov nepedagogických pracovníkov škol. zariadení a pedagog.
zamestnancov MŠ a ŠKD – tzv. originálne kompetencie na 3 mesiace, na základe Oznámenia
z MF SR a metodického usmernenia.
9. Rôzne (interpelácie poslancov, žiadosti, pripomienky, návrhy občanov,...)
a) Starosta obce predložil ďalšie návrhy a informoval prítomných o:
- návrhu na zápis do obecnej kroniky, pp. Záň navrhol v prípade výmeny kronikára, aby bola
p. Maťašáková odmenená za dlhodobé vedenie kroniky,
- o osobnom automobil W Golf, preradený z MV SR na obec, že tento bol zverený do
užívania ZŠ s MŠ
- platnosti nového odmeňovacieho poriadku zamestnancov obce od 1.1.2013
- podaní projektu na plynofikáciu MŠ, výsledná suma vyšla na 140 tis. € (plynové tepelné
čerpadlá + doplnené kotly), ide o veľkú investíciu, životnosť je 20 rokov, návratnosť 8-10
rokov a ďalšia údržba a servis; pp. Kurnota navrhol, či by nebolo vhodnejšie riešiť
plynofikáciu nejakým klasickým spôsobom – napr. plynová kotolňa, Mgr. Jonák uviedol, že
kúrenie v MŠ zatiaľ funguje dobre, je nový kurič a nebola žiadna sťažnosť. Starosta zároveň
uviedol, že Obec má podanú ešte ďalšiu žiadosť o dotáciu na ministerstve školstva
- vymáhaní pohľadávky fy Kódexpress, ktorá sa ťahá od r. 2009, zmluva bola uzavretá v r.
2001, už to riešil aj s právnikom
- navrhol odmenu pp. Farkovi za vypracovanie VZN č. 1/2013 a 2/2013 (miestne dane
a poplatky a komunálny odpad) vo výške 50,- €
- probléme v školskej jedálni a kuchyni, kde začína zatekať strop, strecha nemá žiadny sklon,
voda tam neustále stojí
- o potrebe prijatia VZN obce o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové
vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území našej obce, resp. doplniť VZN č. 21/2010
o potrebné dodatky súvisiace s novelizáciou zák. č. 596/2003 Z.z.

b) Starosta obce vyzval poslancov, aby predložili svoje pripomienky a návrhy:
Pp. Ivan Dzúrik
– priniesť obecnú kroniku na najbližšie zasadnutie OZ k nahliadnutiu, kronika by mala
byť na OcÚ stále
Pp. Darina Balleková
- informovala sa, či po zrušení ZŠ v Párnici prejdu deti z Párnice do ZŠ Žaškova,
- poukázala na zimnú údržbu, že sa viacerí občania sťažovali, potom sa začali aj chodníky
čistiť s frézou (fréza bola pokazená, už má 7 rokov a neskôr úplne vypovedala), aby ľudia
z aktivačných prác čistili ručne – načo p. starosta odpovedal, že na menších obecných
službách je tento rok len 5 občanov (4 muži, 1 žena), čo je oproti roku 2010, kedy ich
bolo 15 a v roku 2011 – 7 občanov a 10 zamestnancov cez projekt, veľký pokles. Taktiež
uviedol, že ÚPSVaR stanovil presné podmienky pre UoZ na menších obecných službách,
ktoré sa musia dodržať – a tým je aj presne stanovený pracovný čas a dni v týždni, kedy
majú stanovený počet hodín odpracovať. Aktivační pracovníci nesmú ísť do roboty skôr,
ako majú stanovené v dohode. Odhrnutie celej obce trvalo aj v uplynulých rokoch cca 7
hodín. Pp. Balleková uviedla, že do budúcna je potrebné, aby sa čo najskôr po napadnutí
snehu vyčistili chodníky, prístup na poštu by mal byť posypaný; v rozpočte pričleniť viac
financií na zimnú údržbu
- výtlky na MK – sú všade, tento problém má aj mesto, výtlky treba pozasýpať
- školský areál – na bráne je pokazená kľučka a nie je na bráne tabuľa „Zákaz vjazdu áut“,
upozorniť na plenárke rodičov, aby nevchádzali autami do školského areálu, takisto aj
športovci do telocvične, informovala sa u riaditeľa, či je nejaká evidencia, kto a kedy má
povolený vstup do areálu školy. Uvedené konštatovala z dôvodu, aby sa neničil školský
areál a autá neparkovali na trávnikoch.
Pp. Emil Kurnota
- poukázal na hrozný stav hlavnej cesty od katolíckeho kostola nadol – p. starosta
odpovedal, že riaditeľ Správy ciest pri tvorbe rozpočtu prisľúbil, že daný úsek sa pokúsia
zaradiť do plánu rekonštrukcie a v rozpočte na to vyčleniť finančné prostriedky, ale už
dlhšiu dobu sa mi nedarí s ním spojiť osobne ani telefonicky,
- poriešiť výtlky aj nad rámec obce – ide o služby našim občanom, ktorí si ničia autá
- ako sa pokračuje s vysporiadaním miestnych komunikácií – už sa rozposlali listy
a postupne sa vracajú návratky so súhlasmi na zápis geometrického plánu MK „Roveň“;
je pripravená MK „Majdovská“; pp. Kurnota uviedol, že treba aj ďalšie cesty, ktoré sú už
vysporiadané vyasfaltovať a možno to bude mať odozvu aj od iných občanov, a budú
súhlasiť s ich vysporiadaním.
- predložil pripomienky pp. Antona Nemček, ktorý sa ospravedlnil
Pp. Anton Nemček
- otázka na Mgr. Jonáka, prečo sa deti neučili v telocvični v utorok 13.2. – telocvikárka
bola na lyžiarskom výcviku a suplované hodiny nemuseli byť odučené v telocvični;
zimná údržba
Pp. Peter Chmara
- zosúladiť autobusové a vlakové spoje ráno o piatej s odchodmi autobusov resp. vlakov
z Párnice a Kraľovian. Na túto požiadavku zástupca Liorbus odpovedal starostovi obce,
že by mohli posunutím odchodu autobusu na 4,45 hod. stratiť viac zákazníkov ako získať,
pretože už teraz prichádzajú ľudia v Istebnom a v Dolnom Kubíne do zamestnania
s veľkou časovou rezervou do začiatku pracovnej doby. Ak by sa ešte odchod autobusu
posunul skôr, v Liorbuse sa obávajú, že by niektorí zákazníci začali do práce chodiť
autami a strata pravidelných cestujúcich by bola väčšia ako prírastok nepravidelných
smenových cestujúcich, prevažne zamestnancov železníc. Ak by obec trvala na posune

autobusu o 5 minút, spoločnosť Liorbus požiadavke vyhovie, ale v prípade poklesu tržieb
a úbytku cestujúcich z vyššie uvedených dôvodov, bude na tento spoj požadovať od obce
dotácie na jeho dofinancovanie. K tomuto pp. Kurnota navrhol zaslať uvedenú
požiadavku na Žilinský samosprávny kraj – odbor dopravy, ktorý dotuje Liorbus,
o spracovanie nadväznosti vlakových a autobusových spojov, nakoľko spoje nie sú
zosúladené a prichádzajú tak o zákazníkov
Pp. Miroslav Záň
- poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili alebo pomohli pri fašiangových slávnostiach (v
sobotu a v utorok pri pochovávaní basy)
Pp. Vladimír Farko
- predložil správu o ochrane majetku, ktorú vykonali pp. Farko, Chmara a Lang. Skontrolovali
Dom smútku, Obecný úrad a kultúrny dom. Zápis zo zasadnutia je prílohou zápisnice.
c) Starosta obce vyzval ostatných prítomných, aby predložili svoje pripomienky:
Mgr. Juraj Jonák – riaditeľ ZŠ s MŠ
- informoval o zápise detí do 1. ročník ZŠ dňa 8.2.2013 (zapísaných 15 prvákov, z toho 4
z Párnice)
- informoval o zápise detí do MŠ, ktorý prebieha od 15.2.2013 do 15.3.2013
- informoval o skončení vyučovania dňa 6.2.2013 o 11,00 hod. z dôvodu poruchy dodávky
elektrickej energie
- informoval o plánovanej výmene teplovzdušného ventilátora v telocvični
Miroslav Turčina – občan
- smetná nádoba na zastávke pri ev. kostole momentálne nie je, deti tam robili neporiadok
a stále tam zanáša smeti jedna dotyčná osoba zo svojho domu
(starosta oboznámil, že sú pripravené a vyrobené nové obaly na koše, ktoré budú osadené
na pevno),
- prečo nie je na internetovej stránke obce diskusné fórum
- reakciu na jeho žiadosť ešte doručí
- načo obec prispieva na futbal, keď tam hrajú aj cudzí hráči
- občania majú platiť za využívanie obecných pozemkov, nech aj obec platí občanom za
využívanie ich pozemkov
10. Návrh a schválenie uznesenia
UZNESENIE Č. 1/2013
Z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2013, ktoré sa konalo dňa
14. februára 2013.
Obecné zastupiteľstvo v Žaškove
A. BERIE NA VEDOMIE
A1

kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí OZ

A2

správu o činnosti dobrovoľného hasičského zboru v Žaškove za rok 2012

A3

návrh zápisu do obecnej kroniky

A4

informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ o zrušení ZŠ v Párnici

A5

informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ o zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ

B. SCHVAĽUJE NÁVRHY
B1

návrhovú komisiu:
Za 7 :

pp. Vladimír Farko – predseda komisie
pp. Milan Mikuš a pp. Miroslav Záň – členovia komisie

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Marián Lang, Anton Nemček
Návrh bol schválený
B2

overovateľov zápisnice: pp. Peter Chmara a pp. Ivan Dzúrik
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Marián Lang, Anton Nemček
Návrh bol jednohlasne schválený
B3

zriaďovaciu listinu OHZ v obci Žaškov
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Marián Lang, Anton Nemček
Návrh bol jednohlasne schválený
B4

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Žaškov
pod č. 7/2012 zo dňa 15.11.2012 ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj
pozemku – registra C-KN: parc. č. 1500/11 zast. pl. o výmere 91 m2 , a parc. č. 401/4
zast. pl. o výmere 19 m2 vytvoreného geometrickým plánom č. 17883377-38/2011, z
pozemku registra E-KN č. parcely 10841/1 zapísaného na LV č. 2729, pre manželov
Ľubomír Sokol, rod. Sokol, nar.
, r.č:
, trvale bytom Páľovská
603, 027 21 Žaškov a Janka Sokolová, rod. Kurnotová, nar.
, r.č.:
trvale bytom Páľovská 603, 027 21 Žaškov v cene 4,15 €/1 m2 .
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
- žiadatelia pozemok užívajú, zhodnocujú, je súčasťou ich záhrady; zároveň blízka
rodina p. Sokolovej (jej súrodenci) darovali pozemky pri vysporiadaní miestnych
komunikácií v obci Žaškov.

Za 6 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 1: Emil Kurnota
Neprítomní 2: Marián Lang, Anton Nemček
Návrh bol schválený
B5

zámer prenajať nebytové priestory v časti budovy MŠ – súp. č. 474 za 1,-€/1m2 +
energie/1 mesiac
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Marián Lang, Anton Nemček
Návrh bol jednohlasne schválený
B6

zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2013, a to: v kapitole príjmy, časť 111, položka
312 001 transfer zo štátneho rozpočtu z 266 000,- € na sumu 286 734,- €
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Marián Lang, Anton Nemček
Návrh bol jednohlasne schválený
B7

zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ v časti výdavky ZŠ s MŠ prenesený výkon ZŠ s MŠ zo
štátneho rozpočtu z 266 000,- € na sumu 286 734,- €
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Marián Lang, Anton Nemček
Návrh bol jednohlasne schválený
B8

navýšenie príjmu obce na rok 2013 o sumu 1 049,- €
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Marián Lang, Anton Nemček
Návrh bol jednohlasne schválený

B9

zvýšenie výdavkov obce – originálne kompetencie ZŠ s MŠ na rok 2013 o sumu
1049,- €
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Marián Lang, Anton Nemček
Návrh bol jednohlasne schválený
B10

odmenu predsedovi komisie finančnej a správy majetku za vypracovanie VZN č.
1/2013 a 2/2013 vo výške 50,- €
Za 6 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 1: Vladimír Farko
Neprítomní 2: Marián Lang, Anton Nemček
Návrh bol jednohlasne schválený
C. UKLADÁ
C1

predložiť návrhy na určenie podmienok zámeny pozemkov medzi Obcou Žaškov a p.
Magdalénou Chovanovou
Zodpovedný: OcÚ

C2

C3

termín: najbližšie zasadnutie OZ

vyzvať Žilinský samosprávny kraj – odbor dopravy na zosúladenie autobusových
a vlakových spojov
Zodpovedný: OcÚ
termín: 10. 3. 2013
zistiť užívateľov obecných pozemkov v obci a vyzvať ich na vysporiadanie v zmysle
platných zákonov
Zodpovedný: OcÚ

termín: priebežne do konca r. 2013

11. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým prítomným
za účasť a plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o 18,30 hod.
Overovali:
pp. Peter Chmara
pp. Ivan Dzúrik

Zapísala: Anna Repková

Milan Pavlovčík
starosta obce

