PLENÁRNE ZASADNUTIE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽAŠKOVE

ZÁPISNICA
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
dňa 13. júna 2012 o 17,00 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 13. júna 2012 o 17,00 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 všetci
poslanci OZ – podľa priloženej prezenčnej listiny.
Písaním zápisnice poveril starosta pracovníčku obecného úradu Annu Repkovú. Za
overovateľov zápisnice starosta navrhol pp. Mariána Langa a Petra Chmaru. 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 jednohlasne schválený všetkými prítomnými poslancami.
Starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ 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. Schválenie záverečného účtu obce Žaškov za rok 2011
4. Schválenie plánu práce kontrolóra na 2. polrok 2012
5. Rôzne
6. Návrh a schválenie uznesenia
7. Záver
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev
Správu o plnení uznesení č. 14 zo dňa 15.12.2011, č. 3 zo dňa 11.5.2012; č. 4 zo dňa 3.2.2011
v bode C predložil zástupca starostu obce pp. Ivan Dzúrik:
uzn. č. 4:
C5
splnené (uznesenie sa priebežne kontroluje) – zeleň na cintoríne

uzn. č. 14:

C1
C2
C3

uzn. č. 3/2012 C1

splnené
splnené
splnené (uzn. č. C1, C2 a C3 sa týkajú majetku ZŠ)
(finančná komisia prejde a skontroluje majetok podľa odovzdaných
zostáv)
splnené – (posúdenie stavu znečistenia cintorína tujami a stav stromov
a drevín, ktoré rastú pri pamätníku padlých)
- zápis komisie životného prostredia je prílohou zápisnice
- OZ súhlasí s návrhom komisie ŽP – opílenie tuje na cintoríne;

3. Schválenie záverečného účtu za rok 2011
- po konzultácii s audítorkou, boli v návrhu záverečného účtu vykonané zmeny
- p. starosta vyzval hlavnú kontrolórku o predloženie stanoviska k záverečnému účtu:
(zo zákona nevyplýva, že ku schváleniu záverečného účtu obce je potrebný ukončený
audit )
- z vyššie uvedeného dôvodu poslanci odporučili, že by bolo vhodné dohodnúť v zmluve
s audítorkou, aby bol audit za predchádzajúci rok ukončený ku dňu schvaľovania záv.
účtu
- p. starosta k tomuto bodu otvoril diskusiu, kde boli vzájomne vysvetlené nedorozumenia
- hl. kontrolórka odporučila OZ schváliť záverečný účet obce s výhradami
Poslanci schválili záverečný účet obce Žaškov za rok 2011 s výhradami.
4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
-

Návrh plánu kontrolnej činnosti zverejnený 28.5.2012
Pp. Kurnota navrhol predkladať OZ vyúčtovanie jednotlivých dotácií
poslanci navrhli vylúčiť z predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok
2012 bod č. 2 – kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri
kontrolách v predchádzajúcom období a tento bod zmenili na kontrolu zákonnosti
výberových konaní za rok 2011 (termín júl - august); bod č. 4 bližšie špecifikovali na
kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom obce a príslušných právnych
noriem – predaj a prenájom majetku za rok 2011 (termín október – november 2012)
Hlavná kontrolórka bude predkladať správy po každej vykonanej kontrole.
Poslanci schválili plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012 so zapracovanými
zmenami.

5. Rôzne (interpelácie poslancov, žiadosti, pripomienky, návrhy občanov,...)
a) Starosta obce informoval ďalej prítomných o:
- hlásení o ukončení zápisu detí do MŠ na šk. rok 2012/2013
- žiadosti č. 411/2012 o zámenu pozemkov (ECAV) – p. starosta prítomným vysvetlil o aké
parcely na výmenu sa jedná. Poslanci navrhli prizvať aj p. Milana Zápotočného
k vyjadreniu a uložili komisii výstavby a rozvoja obce tento stav posúdiť priamo na mieste.
- žiadosti č. 412/2012 COOP Jednota o odkúpenie časti parcely (v areáli MŠ na IBV):
pp. Kurnota – je proti, treba poriadne zvážiť, dôjde k znehodnoteniu tohto areálu, obec už
nemá žiadne iné takéto pozemky, a ak nevieme, čo bude s celým objektom budovy MŠ

treba parcelu zachovať v takom stave ako je, aspoň kým sa nedorieši situácia s budovou;
možno treba urobiť anketu, či ľudia majú záujem o túto predajňu. Ďalej navrhol ponúknuť
im celý objekt aj s budovou na predaj, za čo by sa postavila nová MŠ.
p. starosta - stúpla by občianska vybavenosť v obci a získané finančné prostriedky by sa
mohli použiť na výmenu okien v budove MŠ
pp. Balleková – to prostredie aké je tam teraz je vhodnejšie ako keby tam stál takýto obchod,
treba zvážiť, či takýto pozemok netreba zachovať pre iné účely. Poukázala na
novopostavenú Jednotu v Párnici (podľa jej názoru – málo zákazníkov, menej zamestnancov
ako mali pri otvorení a pod.)
pp. Záň - vyjadril sa kladne k odpredaju časti parcely a postaveniu novej predajne Jednoty
pp. Nemček – uviedol, že občania na IBV sú proti výstavbe predajne potravín JEDNOTY
pri MŠ a navrhol im ponúknuť pozemok pod starou Jednotou za výhodnejších podmienok
k čomu sa priklonila aj pp. Balleková. P. starosta uviedol, že pozemok nemôže byť predaný
za nižšiu cenu ako bola stanovená v znaleckom posudku a všetkých nákladov spojených s
predajom.
pp. Chmara – sa informoval, či existuje nejaký prieskum občanov, ktorí by boli za alebo
proti výstavbe takejto predajne
Mgr. Juraj Jonák (riaditeľ ZŠ s MŠ) – podľa jeho názoru a aj podľa vyjadrenia zástupkyne
pre MŠ, materská škola výstavbou neutrpí, je tam ešte dosť priestoru pre deti; treba si určiť
ihneď stratégiu a určiť hneď čo s budovou MŠ
p. starosta - navrhuje, aby Jednota predložila situačný náčrt, ako by to vyzeralo (predajňa,
parkovisko, sklady) a potom by sa to riešilo ďalej. P. starosta dal hlasovať o predloženej
žiadosti spoločnosti COOP Jednota Trstená za predbežný nezáväzný súhlas na predaj
požadovaného pozemku po vypracovaní geometrického plánu, znaleckého posudku a návrhu
umiestnenia stavby. Návrh bol schválený.
- vyjadrení p. Porubčanovej k prenájmu pozemku
- žiadosti č.427/2012 p. Ivana Pobehu o odkúpenie betónového panelu
- návrhu schváliť audítorku Ing. Emíliu Franekovú na vykonanie auditu účtovnej závierky za
rok 2011
- návšteve v družobnej obci – v Moravskom Žižkove na slávnostiach obce. Zástupcovia našej
obce sa zúčastnili folklórneho podujatia, na ktorom vystúpili aj heligonkári zo Žaškova,
všetci sa dobre cítili. Touto cestou p. starosta vyjadril poďakovanie našim heligonkárom, že
v ČR reprezentovali našu obec; na budúci rok bude 60. výročie založenia futbalového klubu,
a v rámci tejto družby pozvali na futbalový turnaj futbalistov z Moravského Žižkova
(družstvo dospelých aj družstvo žiakov) v termíne 29. – 30.6.2013; pp. Balleková, ktorá sa
tiež zúčastnila družobnej návštevy uviedla, že je dobré mať takúto družobnú obec, vzájomne
spoznávame svoje zvyky, bolo to príjemné a uvoľnené stretnutie, poukázala, ako to u nich
funguje v podnikateľskej sfére (spolupráca).
b) Starosta obce vyzval poslancov, aby predložili svoje pripomienky a návrhy:
Pp. Ivan Dzúrik – informoval o osvetlení do knižnice; po vzájomnej dohode sa najskôr
knižnica vymaľuje, porieši sa okno, madlo; už sa dohodli aj s knihovníčkou – p. Klbečkovou,
kedy sa to vykoná (začiatkom prázdnin), aby sme to oznámili aj formou miestneho rozhlasu
príp. web stránky
Pp. Anton Nemček – vyjadril pochvalu, že sa skrášlilo prostredie okolo zástaviek; navrhol, že
by bolo vhodné ešte upraviť plochu v zastávkach (asfalt, betón, resp. zámková dlažba),
nakoľko tam nie je vyrovnaný povrch; alebo keď sa bude robiť parkovisko pri ev. kostole,
potom by sa mohli aj zastávky vyasfaltovať.

- informoval sa ako postupuje vykupovanie pozemkov na vysporiadanie MK (p. starosta
oslovil občanov, niektorí však chcú zaplatiť za 1m2 aj pomerne vysoké sumy, bolo by vhodné
stanoviť podmienky pre vysporiadanie pozemkou pod MK)
- navrhol odmenu kontrolórke obce, návrh ale následne stiahol a tento sa opäť prejedná, keď
p. kontrolórka predloží správu o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2012
Pp. Darina Balleková – mala otázky na Mgr. Jonáka – riaditeľa ZŠ o odbornosti vyučovania;
bola vykonaná inšpekcia v materskej škole – 50% neodbornosť, p. riaditeľ uviedol, že
nakoľko sa nikto neprihlásil zobrali aj neodborné zamestnankyne, ktoré študujú a dopĺňajú si
kvalifikáciu.
- brána do areálu ZŠ – pravidlá, ktoré boli dohodnuté sa nedodržiavajú, stále je roztvorená,
chodia tam deti aj malé aj staršie
- pripomienka ohľadom kontajnerov (aj keď nie sú rozmiestnené po obci, občania vyhadzujú
odpad aj do kontajnerov v starej MŠ)
- Klub dôchodcov – záujem je, ľudia sú za, len nikto nechce byť vo výbore, snaží sa a aj
naďalej v tom pokračuje a bude ďalej informovať
Pp. Emil Kurnota – poukázal na neporiadok a rušenie nočného kľudu počas zábav a víkendov,
hlavne keď sa koná tanečná zábava – bar v blízkosti je otvorený do rána a vôbec sa
nedodržiavajú otváracie hodiny. Treba robiť kontroly na dodržiavanie otváracích hodín,
opakovane udeľovať pokuty. Ďalej navrhol, aby usporiadateľ tanečnej zábavy mal
bezpečnostnú službu, ktorá bude zabezpečovať poriadok aj v okolí KD. Žijú tu starší ľudia,
rodiny s malými deťmi - je to akútny problém, ktorý treba riešiť.
Pp. Miroslav Záň – informoval sa na schválenú dotáciu na kamerový systém – už je to
v riešení, rozhoduje sa o umiestnení kamier.
- informoval sa o odovzdaní ceny pre Štefana Svitku – bolo by vhodné na ŽMM, aj p. starosta
to takto plánoval, ak to nevyjde na ŽMM, tak na motokrose.
- navrhol schváliť členovi DHZ – p. Štrbovi prenájom sály KD na oslavu, z dôvodu že cez
víkend je hasička obsadená iným členom (23.6.), čo poslanci schválili. Uhradí energie.
- informoval sa na LIAZku, či niekto prejavil záujem – zatiaľ nie, podotkol, že ak by sa
likvidovala odovzdaním do šrotu, požiadal by DHZ o pneumatiky z nej na cisternu
Pp. Marián Lang – informoval o zasadnutí komisie na riešenie vecí vo verejnom záujme
(kontrola podaní majetkových priznaní – starostu obce, hl. kontrolórky a riaditeľa ZŠ),
zápisnica z komisie je prílohou tejto zápisnice.
Pp. Peter Chmara – upozorniť SAD na dôsledné dodržiavanie času odchodov spojov zo
Žaškova, hlavne ráno o 5,00 autobus pravidelne mešká, (p. Farko uviedol že toto treba riešiť
ihneď cestujúcimi keď sa to stane zavolaním priamo na dispečing Liorbusu)
Pp. Milan Mikuš – vymytý štrk popri hl. ceste pri rod. dome č. 290 ak 297 pri Benkovcoch treba to miesto vysypať štrkom.
6. Návrh a schválenie uznesenia
UZNESENIE Č. 4/2012
Zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2012, ktoré sa konalo dňa 13. júna
2012.
Obecné zastupiteľstvo v Žaškove

A. BERIE NA VEDOMIE
A1

kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí OZ

A2

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Žaškov za rok 2011

A3

hlásenie o ukončení zápisu detí do MŠ Žaškov

A4

žiadosť č. 411/2012 o zámenu pozemkov ECAV

A5

vyjadrenie k prenájmu pozemku – Radoslava Porubčanová, 270

A6

informáciu o návšteve v družobnej obci na Morave (v Moravskom Žiškove)

A7

zápis zo zasadnutia komisie vo verejnom záujme

B. SCHVAĽUJE NÁVRHY
B1

návrhovú komisiu:
Za 9 :

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, Marián Lang, Darina Balleková,
Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
Návrh bol jednohlasne schválený
B2

záverečný účet obce Žaškov za rok 2011 s výhradami
Za 9 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
Návrh bol jednohlasne schválený
B3

plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 2. polrok 2012 so zapracovanými
zmenami
Za 9 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:

Návrh bol jednohlasne schválený
B4

predbežný súhlas na odpredaj pozemku pre COOP Jednota podľa žiadosti zo dňa
8.6.2012 po splnení podmienok (Geometrický plán, úradný odhad)
Za 5 :
Ivan Dzúrik, Miroslav Záň, Peter Chmara, Milan Mikuš, Marián Lang
Proti 3:
Emil Kurnota, Darina Balleková, Anton Nemček
Zdržali sa hlasovania 1: Vladimír Farko
Neprítomní 0:
Návrh bol schválený

B5

Ing. Emíliu Franekovú – audítorku, na vykonanie účtovného auditu Obce Žaškov za
rok 2011
Za 9 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
Návrh bol jednohlasne schválený
B6

prenájom kultúrneho domu – p. Štrbovi (člen DHZ) za cenu ako hasičská zbrojnica na
deň 23.6.2012
Za 9 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
Návrh bol jednohlasne schválený
C. UKLADÁ
C1

prekontrolovať označovanie inventára v ZŠ s MŠ
Zodpovedný: predseda finančnej komisie

C2

vypracovať nové VZN o daniach a miestnych poplatkoch, tak aby vstúpilo do
platnosti od 01.01.2013.
Zodpovedný: OcÚ

C3

termín: do 6.7.2012

termín: november 2012

vypracovať VZN o poskytovaní dotácií, tak aby vstúpilo do platnosti od 1.1.2013
Zodpovedný: OcÚ
termín: november 2012

C4

vykonať obhliadku pozemkov parc. č. 10924/16 reg. „E“ (LV č. 2729) – žiadosť č.
411/2012
Zodpovedný: komisia výstavby a rozvoja obce termín: do 10.8.2012

D. NESCHVAĽUJE
D1

odpredaj panelu p. Pobehovi za 5 € (žiadosť č. 427/2012)
Za 0 :
Proti 2:
Zdržali sa hlasovania 7:

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

Neprítomní 0:
Návrh nebol schválený.
9. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým prítomným
za účasť a plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o 21,30 hod.

Overovali:
pp. Marián Lang
pp. Peter Chmara

Zapísala: Anna Repková

Milan Pavlovčík
starosta obce

