ZÁPISNICA
zo šiesteho plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žaškov, konaného
dňa 14. novembra 2013 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. Marián Lang a pp. Darina Balleková sa
ospravedlnili.
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. Peter Chmara –
členovia návrhovej komisie. Za overovateľov zápisnice navrhol pp. Ivana Dzúrika a pp.
Vladimíra Farku.
Uznesenie č. 83/8/2013
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. Peter Chmara – členovia návrhovej komisie; overovateľov zápisnice pp. Ivan
Dzúrik a pp. Vladimír Farko
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Marián Lang, Darina Balleková
Starosta 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 OZ
3. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2014 a programového rozpočtu na roky 20142016

4. Prehodnotenie nájomného z prenajatých priestorov v nehnuteľnostiach vo vlastníctve
obce
5. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ
6. Žiadosti o odkúpenie pozemku pod garážami v areáli ZŠ s MŠ
7. Rôzne (žiadosti, návrhy, ...)
8. Interpelácie poslancov
9. Záver
Uznesenie č. 84/8/2013
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,
Milan Mikuš, Anton Nemček, Miroslav Záň,

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Marián Lang, Darina Balleková
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
Správu o plnení uznesení č. 1/2013 zo dňa 14.2.2013, uzn. č. 29/5/2013 zo dňa 13.6.2013,
uzn. č. 59/6/2013 zo dňa 11.9.2013 a uznesení prijatých na OZ dňa 10.10.2013 v bode C
predložil zástupca starostu obce pp. Ivan Dzúrik:
uzn. č. 1
C3
trvá (priebežne celý rok – vysporiadanie pozemkov),
uzn. č. 29/5/2013
trvá (navrhnutie audítora na vykonanie auditu najneskôr do 3/2014)
uzn. č. 59/6/2013
trvá do 10.12.2013 (inventarizácia majetku ZŠ s MŠ)
uzn. č. 79/7/2013
splnené (zástupkyňa MAS – p. Uličná sa zúčastnila zasadnutia OZ)
uzn. č. 80/7/2013
splnené (chyba spôsobená zlým zápisom v katastri nehnuteľností už
opravená)
Uznesenie č. 85/8/2013
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 návrhu rozpočtu na rok 2014 a programového rozpočtu na roky 20142016
Návrh rozpočtu obce na rok 2014 bol prerokovaný finančnou komisiou dňa 4.11.2013.
Následne bol poslancom obce zaslaný návrh príjmov a výdavkov, ak budú ešte ďalšie
pripomienky – poslanci ich zašlú predsedovi finančnej komisie k zapracovaniu do návrhu,
a to pred zasadnutím OZ v 12/2013. Investície v základnej škole a v materskej škole budú
financované priamo z rozpočtu obce, el. energia pre MŠ bude hradená obcou. V dotácii
navrhnutej pre Jednotu dôchodcov treba konkretizovať do schválenia rozpočtu, aké majú
plánované podujatia a akcie (napr. návšteva divadla, a pod.). Návrh rozpočtu obce bude
vyvesený na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní, pred samotných schvaľovaním rozpočtu
obce na rok 2014.

4. Prehodnotenie nájomného z prenajatých priestorov v nehnuteľnostiach vo vlastníctve
obce
Poslanci schválili zmeny výšky nájomného podľa návrhu finančnej komisie. Pri
prenajatých priestoroch v hospodárskej časti budovy MŠ – pri nájomnom p. Štrbovej poslanci
zohľadnili fakt, že tieto priestory sú znevýhodnené, p. Štrbová má samostatné vykurovanie
el. energiou. Nájom priestorov na podnikanie pre p. Štrbovú stanovili vo výške 1,40 €/1m2/1
mesiac, podiel na spoločných priestoroch vo výške 1,70 €/1 m2/1 mesiac. Ostatným
nájomcom (MADA market – p. Čierna, p. Majdová, p. Maťašáková, p. Lacková) stanovili
celkové nájomné na 1,70 €/1 m2/1 mesiac. Pri prenájme priestorov – v Dome služieb – p.
Langová, p. Nemčeková – stanovená výška nájomného na 0,50 €/1 m2/1 mesiac. Nájomné
zmluvy budú upravené podľa návrhu finančnej komisie, s účinnosťou od 1.1.2014.
Uznesenie č. 86/8/2013
a) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov
s c h v a ľ u j e zmenu výšky nájomného pre
nájomcov (MADA market – p. Čierna, Majdová, p. Maťašáková, p. Lacková, p. Štrbová
a Združenie MAX – Langová, Nemčeková) podľa predloženého návrhu finančnej komisie zo
dňa 9.9.2013.
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Marián Lang, Darina Balleková
b) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov u k l a d á vypracovať dodatky k nájomným zmluvám,
pri ktorých sa menila výška nájomného
Zodp.: Obecný úrad
Termín: 15.12.2013
5. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ
Uznesenie č. 87/8/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Žaškov, a to:
- v kapitole príjmy, v časti 111, položka 312 001 transfer zo štátneho rozpočtu zo sumy
286 734,- € na sumu 288 792,08 €
- v kapitoly výdavky ZŠ s MŠ prenesený výkon ZŠ s MŠ zo štátneho rozpočtu zo sumy
286 734,€ na sumu 288 792,08 €; podkapitola:
610 + 620
234 290,96 €
630
54 501,12 €
- celková suma zo 400 510,- € na sumu 402 568,08 €.
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Marián Lang, Darina Balleková
6. Žiadosti o odkúpenie pozemkov pod garážami v areáli ZŠ s MŠ

Poslancom OZ boli predložené žiadosti o odkúpenie pozemkov pod garážami v areáli ZŠ
s MŠ v Žaškove – Mgr. Dariny Ballekovej (parc. č. 1228/1) a p. Vladimíra Havku (parc. č.
1228/2). Prítomní poslanci neschválili odpredaj týchto pozemkov. Pp. Kurnota navrhol
odkúpenie garáží pre obec a ponúknuť žiadateľom voľné miesto pri jedálni na prenájom na
postavenie prenosnej garáže (prenájom v zmysle VZN o miestnych daniach). Poslanci
schválili prenájom pozemkov pod existujúcimi garážami na dobu určitú do jedného roka
v cene 1,- €/1m2/1 rok. Zároveň OZ zrušilo uzn. č. 2 bod A6 zo dňa 6.2.2003 o prenájme
pozemkov pod garážami.
Uznesenie č. 88/8/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov n e s c h v a ľ u j e žiadosť č. 664/2013 o odkúpenie
pozemku v k.ú. Žaškov parc. č. 1228/2 C-KN, v areáli ZŠ pre žiadateľa Vladimíra Havku
v zmysle žiadosti č. 664/2013
Za 0 :
Proti 5:
Ivan Dzúrik, Peter Chmara, Vladimír Farko, Milan Mikuš, Miroslav Záň,
Zdržali sa hlasovania 2: Emil Kurnota, Anton Nemček
Neprítomní 2: Marián Lang, Darina Balleková
Uznesenie č. 89/8/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov n e s c h v a ľ u j e žiadosť č. 696/2013 o odkúpenie
pozemku v k.ú. Žaškov parc. č. 1228/1 C-KN, v areáli ZŠ pre žiadateľku Mgr. Darinu
Ballekovú
Za 0 :
Proti 4:
Ivan Dzúrik, Vladimír Farko, Milan Mikuš, Miroslav Záň,
Zdržali sa hlasovania 3: Emil Kurnota, Anton Nemček, Peter Chmara
Neprítomní 2: Marián Lang, Darina Balleková
Uznesenie č. 90/8/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov r u š í uznesenie č. 2 bod A6 zo dňa 6.2.2003 v znení:
„prenájom pozemkov pod garážami č. 1228/1 a 1228/2 za 1,- Sk za rok“
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Marián Lang, Darina Balleková
Uznesenie č. 91/8/2013
a) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e zámer prenájmu nehnuteľností
zapísaných na LV č. 979, a to: pozemku parc. č. 1228/1 reg. C-KN v k.ú. Žaškov o výmere 26
m2 pre Mgr. Darinu Ballekovú, Žaškov 218 a prenájom pozemku parc. č. 1228/2 reg. C-KN
v k.ú. Žaškov o výmere 23 m2 pre Vladimíra Havku, Žaškov 218 za 1,-€/1m2/1 rok
b) Obecné zastupiteľstvo p o v e r u j e obecný úrad, aby zverejnil zámer prenájmu majetku
obce formou priameho prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na úradnej tabuli
obce a internetovej stránke obce.
Za 7 :
Proti 0:

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

Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Marián Lang, Darina Balleková
Pri tomto bode bola predložená aj odpoveď z COOP JEDNOTY Trstená, ktorá bola
vyzvaná na vysporiadanie užívania obecného pozemku. Jednota žiada zaslanie cenovej
ponuky na odpredaj pozemku a dlhodobý prenájom pod prevádzkou predajne v Žaškove
(parc. C-KN č. 1050 v k.ú. Žaškov). Poslanci stanovili ponuku na dlhodobý prenájom
pozemku na 2,-€/1m2/1 rok; a ponuku na odpredaj pozemku na 15,- €/1 m2 v súlade so
znaleckým posudkom. V prípade záujmu o odkúpenie pozemku, je potrebné do zmluvy uviesť
predkupné právo na obec, ak by chcela Jednota v budúcnosti ďalej pozemok odpredať, a to
v sume 15,- €/1 m2.
Uznesenie č. 92/8/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e ponuku na dlhodobý prenájom pozemku
parc. č. 1050 reg. C-KN, v k.ú. Žaškov v sume 2,- €/1 m2/1 rok
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Marián Lang, Darina Balleková
Uznesenie č. 93/8/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e ponuku na odpredaj pozemku parc. č.
1050 reg. C-KN, v k.ú. Žaškov v sume 15,- €/1 m2
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Marián Lang, Darina Balleková
Uznesenie č. 94/8/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov u k l a d á odpovedať COOP Jednote Trstená a predložiť
ponuky na dlhodobý prenájom pozemku alebo odpredaj pozemku.
Zodp.: Obecný úrad
Termín: 30.11.2013
7. Rôzne (návrhy, sťažnosti, pripomienky,...)
a) starosta obce informoval prítomných:
-

o výdavkoch na rekonštrukciu priestorov denného stacionára pre seniorov – 2580,77 €,
stavebné úpravy ešte nie sú celkom dokončené, presné finančné vyúčtovanie bude
predložené na budúcom zasadnutí OZ

-

o uvoľnení domény www.zaskov.sk, v budúcnosti by sa zmenila doména oficiálnej
webovej stránky z www.obeczaskov.sk na www.zaskov.sk

-

dôchodcom, ktorí do konca roku 2013 dovŕšia 70 rokov a viac, v predvianočnom období
obec poskytne poukážky na nákup v hodnote 10,- €. Uvedené poukážky budú môcť
dôchodcovia využiť podľa svojho uváženia vo všetkých predajniach potravín v obci.

b) starosta obce predložil prítomným ďalšie žiadosti, návrhy:
-

žiadosť OFK Družstevník Žaškov č. 731/2013 o dofinancovanie projektu Futbal nás baví,
futbal nás spája. Poslanci zobrali žiadosť na vedomie a rozhodnú podľa vývinu
podielových daní na zasadnutí OZ v 12/2013

Uznesenie č. 95/8/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a
Žaškov č. 731/2013 o dofinancovanie projektu
-

v e d o m i e žiadosť OFK Družstevník

predložená Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
školy a školského zariadenia za školský rok 2012/2013 (Mgr. Juraj Jonák)

Uznesenie č. 96/8/2013
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 za školský
rok 2012/2013.
-

návrh na schválenie kontinuálneho vzdelávania pre zamestnankyne materskej školy
v Žaškove (získanie kreditov)

Uznesenie č. 97/8/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e kontinuálne vzdelávanie pedagogických
pracovníkov v materskej škole
Za 6 :

Emil Kurnota, Peter Chmara, Vladimír Farko, Milan Mikuš,
Anton Nemček, Miroslav Záň,

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Marián Lang, Darina Balleková, Ivan Dzúrik
-

o združení MAS Orava Dolná a privítal Mgr. Máriu Uličnú, ktorá poslancom priblížila
fungovanie MASky („miestna akčná skupina“) a spôsob čerpania eurofondov pre obce na
rozvoj vidieka (zlepšenie občianskej vybavenosti a služieb pre obyvateľov, infraštruktúry,
ochrany životného prostredia, zhodnotenie potenciálu vidieckej oblasti, zachovanie
kultúrneho dedičstva Dolnej Oravy). Ide aj o spájanie podnikateľského sektora a
samosprávy. V blízkom okolí funguje „Terchovská a Liptovská MASka“. Členstvo
v MAS bude ponúknuté všetkým organizáciám a občianskym združeniam v obci.

Uznesenie č. 98/8/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e vstup Obce Žaškov za člena partnerstva
MAS ORAVA DOLNÁ
Za 6 :

Emil Kurnota, Peter Chmara, Vladimír Farko, Milan Mikuš,
Anton Nemček, Miroslav Záň,

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Marián Lang, Darina Balleková, Ivan Dzúrik
-

o návrhu na vyradenie hasičského vozidla LIAZ – EČV: DK 869AJ; poslanci schválili
vyradenie hasičského vozidla z evidencie majetku obce v zmysle zápisu likvidačnej
komisie zo dňa 13.11.2013, ktorý predložil predseda komisie pp. Anton Nemček.
Vyradený automobil sa ponúkne na odpredaj za šrotovú cenu, t.j. 1700,- €.

Uznesenie č. 99/8/2013
a) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e Zápis likvidačnej komisie
zo dňa 13.11.2013.
b) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e vyradenie hasičského auta LIAZ –
EČV: DK 869AJ z evidencie majetku a odpredaj za šrotovú cenu 1 700,- €.
Za 6 :

Emil Kurnota, Peter Chmara, Vladimír Farko, Milan Mikuš,
Anton Nemček, Miroslav Záň,

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Marián Lang, Darina Balleková, Ivan Dzúrik
8. Interpelácie poslancov
Pp. Emil Kurnota:
- navrhol pouvažovať nad vytvorením ďalších parkovacích miest pri cintoríne a tiež
vyasfaltovať a upraviť priestor pred domom služieb
pp. Anton Nemček:
- informoval sa na dokončenie stavebných prác a doasfaltovanie Babicovskej ulice
14. 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. Ivan Dzúrik
pp. Vladimír Farko

Milan Pavlovčík
starosta obce

Zapísala:
Anna Repková

