ZÁPISNICA
z ustanovujúceho plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žaškov, konaného
dňa 12. decembra 2014 o 14,00 hod. v sále kultúrneho domu v Žaškove
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program ustanovujúceho zasadnutia OZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia OZ
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba mandátovej komisie
Oznámenie výsledku komunálnych volieb v obci Žaškov
Slávnostné zloženie sľubu novozvoleného starostu
Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Kontrola uznášaniaschopnosti a schválenie návrhovej komisie
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení
10. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií
a voľba predsedov komisií
11. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce
12. Schválenie VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
13. Schválenie rozpočtu obce Žaškov na roky 2015, 2016 a 2017
14. Rôzne
15. Záver
1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia OZ
Doterajší starosta obce Milan Pavlovčík otvoril ustanovujúce plenárne zasadnutie
obecného zastupiteľstva, privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s prebiehajúcim
programom ustanovujúceho OZ. Konštatoval, že ustanovujúce plenárne zasadnutie bolo
zvolané v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb., § 12 ods. 1 v znení neskorších predpisov.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba mandátovej komisie
Starosta obce určil zapisovateľa zápisnice z ustanovujúceho OZ – Annu Repkovú,
zamestnankyňu obecného úradu; overovateľov zápisnice – Milana Mikuša a Ivana Dzúrika;
do mandátovej komisie navrhol členov: Janku Adamcovú, Miroslava Záňa a Emila Kurnotu.
Uznesenie č. 1/1-u/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov určuje:
Milana Mikuša a Ivana Dzúrika za overovateľov zápisnice
Za 9 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Darina Balleková, Marian Lang,
Milan Mikuš, Ivan Javornický, Anton Nemček, Vladimíra Kršková,
Pavol Pikla

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
Uznesenie č. 2/1-u/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov volí:
Janku Adamcovú za predsedu mandátovej komisie, Miroslava Záňa a Emila Kurnotu za
členov mandátovej komisie
Za 9 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Darina Balleková, Marian Lang,
Milan Mikuš, Ivan Javornický, Anton Nemček, Vladimíra Kršková,
Pavol Pikla

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
3. Oznámenie výsledku komunálnych volieb v obci Žaškov
Predseda miestnej volebnej komisie v obci Žaškov – Janka Adamcová prítomných
informovala o výsledku komunálnych volieb.
Uznesenie č. 3/1-u/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov berie na vedomie správu o výsledkoch volieb na
starostu obce Žaškov a na poslancov obecného zastupiteľstva obce Žaškov, prednesenú
predsedom miestnej volebnej komisie obce Žaškov.
4. Slávnostné zloženie sľubu novozvoleného starostu
Novozvolený starosta obce Milan Pavlovčík slávnostne zložil sľub starostu.
Uznesenie č. 4/1-u/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov konštatuje, že novozvolený starosta obce Žaškov Milan
Pavlovčík zložil v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov sľub starostu obce.
5. Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Novozvolení poslanci OZ zložili sľub starostovi obce.
Uznesenie č. 5/1-u/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov konštatuje, že poslanci novozvoleného obecného
zastupiteľstva obce Žaškov: Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Emil Kurnota, Marian Lang,
Vladimíra Kršková, Anton Nemček, Pavol Pikla, Milan Mikuš a Ivan Javornický zložili
v zmysle §26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sľub
poslanca obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 6/1-u/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov berie na vedomie správu mandátovej komisie
z 12.12.2014 o overení platnosti voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva
a o zlučiteľnosti funkcií starostu a poslancov OZ z obce Žaškov.

6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta obce vo svojom vystúpení zhodnotil uplynulé volebné obdobie
a zároveň vyjadril svoje očakávania a dobrú vzájomnú spoluprácu starostu a novozvoleného
OZ vo volebnom období 2014-2018.
7. Kontrola uznášaniaschopnosti a schválenie návrhovej komisie
Starosta obce potvrdil, že plenárne zasadnutie je uznášaniaschopné, prítomní boli všetci
deviati poslanci OZ (podľa prezenčnej listiny).
Starosta obce navrhol plenárnemu zasadnutiu OZ členov pre prípravu a návrh na
uznesenie nasledovných poslancov:
pp. Marian Lang – predseda návrhovej komisie; pp. Darina Balleková a pp. Ivan Javornický –
členovia návrhovej komisie.
Uznesenie č. 7/1-u/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e:
návrhovú komisiu v zložení pp. Marián Lang – predseda návrhovej komisie; pp. Darina
Balleková a pp. Ivan Javornický – členovia návrhovej komisie
Za 9 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Darina Balleková, Marian Lang,
Milan Mikuš, Ivan Javornický, Anton Nemček, Vladimíra Kršková,
Pavol Pikla

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
Uznesenie č. 8/1-u/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e program ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva obce Žaškov
Za 9 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Darina Balleková, Marian Lang,
Milan Mikuš, Ivan Javornický, Anton Nemček, Vladimíra Kršková,
Pavol Pikla

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
9. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení
Uznesenie č. 9/1-u/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov p o v e r u j e v zmysle § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3
tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov Ing. Antona Nemčeka, poslanca obecného zastupiteľstva
zvolávať a viesť zasadanie obecného zastupiteľstva.

Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Darina Balleková, Marian Lang,
Milan Mikuš, Ivan Javornický, Vladimíra Kršková, Pavol Pikla

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 1: Anton Nemček
Neprítomní 0:
10. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií
a voľba predsedov komisií
- voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce:
Uznesenie č. 10/1-u/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov volí podľa čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného zákona č.
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov Milana Mikuša za predsedu komisie a Mariana Langa a Pavla Piklu za
členov komisie
Za 9 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Darina Balleková, Marian Lang,
Milan Mikuš, Ivan Javornický, Anton Nemček, Vladimíra Kršková,
Pavol Pikla

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
- voľba predsedu a členov likvidačnej komisie:
Uznesenie č. 11/1-u/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov volí Pavla Piklu za predsedu; Antona Nemčeka
a Mariana Langa za členov likvidačnej komisie
Za 9 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Darina Balleková, Marian Lang,
Milan Mikuš, Ivan Javornický, Anton Nemček, Vladimíra Kršková,
Pavol Pikla

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
- voľba predsedu a členov komisie školstva, kultúry a športu:
Uznesenie č. 12/1-u/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov volí Darinu Ballekovú za predsedu; Antona Nemčeka
a Pavla Piklu za členov komisie školstva, kultúry a športu
Za 9 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Darina Balleková, Marian Lang,
Milan Mikuš, Ivan Javornický, Anton Nemček, Vladimíra Kršková,
Pavol Pikla

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:

- voľba predsedu a členov komisie výstavby a rozvoja obce:
Uznesenie č. 13/1-u/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov volí Emila Kurnotu za predsedu; Ivana Dzúrika a Milana
Mikuša za členov komisie výstavby a rozvoja obce. V prípade potreby budú k jednaniu
komisie prizývaní ďalší odborníci (neposlanci) podľa potreby
Za 9 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Darina Balleková, Marian Lang,
Milan Mikuš, Ivan Javornický, Anton Nemček, Vladimíra Kršková,
Pavol Pikla

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
- voľba predsedu a členov komisie životného prostredia a verejného poriadku:
Uznesenie č. 14/1-u/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov volí Ivana Dzúrika za predsedu; Mariana Langa a Ivana
Javornického za členov komisie životného prostredia a verejného poriadku.
Za 9 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Darina Balleková, Marian Lang,
Milan Mikuš, Ivan Javornický, Anton Nemček, Vladimíra Kršková,
Pavol Pikla

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
- voľba predsedu a členov finančnej komisie a správy majetku:
Uznesenie č. 15/1-u/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov volí Vladimíru Krškovú za predsedu; Ivana Dzúrika,
Emila Kurnotu, Darinu Ballekovú, Antona Nemčeka, Mariana Langa, Pavla Piklu, Ivana
Javornického, Milana Mikuša, ekonómku obce a kontrolórku obce za členov finančnej
komisie a správy majetku
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Darina Balleková, Marian Lang,
Milan Mikuš, Ivan Javornický, Anton Nemček, Pavol Pikla

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 1: Vladimíra Kršková
Neprítomní 0:
11. Návrh na určenie mesačného platu starostu
Poslanci OZ určili plat starostu obce v rovnakej výške ako mal schválený v roku 2014, t.j.
základný plat navýšený o 20%, na sumu 1959,- € mesačne.
Uznesenie č. 16/1-u/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2 zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest

v znení neskorších predpisov plat starostovi obce tak, že starostovi obce Žaškov zvyšuje
minimálny plat o 20 %, t.j. na sumu 1959,- €.
Za 9 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Darina Balleková, Marian Lang,
Milan Mikuš, Ivan Javornický, Anton Nemček, Vladimíra Kršková,
Pavol Pikla

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
12. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Prítomní poslanci schválili VZN obce Žaškov č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s pozmeňujúcim návrhom
(zvýšenie sadzieb dane z pozemkov aj dane zo stavieb, zjednotenie príplatku za každé ďalšie
podlažie pre všetky stavby)
Uznesenie č. 17/1-u/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e VZN obce Žaškov č. 1/2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Za 9 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Darina Balleková, Marian Lang,
Milan Mikuš, Ivan Javornický, Anton Nemček, Vladimíra Kršková,
Pavol Pikla

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
13. Schválenie rozpočtu obce Žaškov na roky 2015, 2016 a 2017
Uznesenie č. 18/1-u/2014
a) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e rozpočet obce Žaškov na rok 2015,
podľa predloženého návrhu
Za 9 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Darina Balleková, Marian Lang,
Milan Mikuš, Ivan Javornický, Anton Nemček, Vladimíra Kršková,
Pavol Pikla

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
b) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e návrh rozpočtu na roky
2016 a 2017.
14. Rôzne
-

žiadosť o zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Žaškov

Uznesenie č. 19/1-u/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Žaškov na
rok 2014:
- kapitola príjmy, časť 111, položka 312 001 transfer zo štátneho rozpočtu sa mení zo sumy
316 764,57 € na sumu 312 619,- €;
- kapitola výdavky, položka 611 000 ZŠ s MŠ prenesené kompetencie sa mení zo sumy
316 764,57 € na sumu 312 619,- €;
podkapitola:
610 + 620
256 446,- €
630
56 173,- €
Za 9 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Darina Balleková, Marian Lang,
Milan Mikuš, Ivan Javornický, Anton Nemček, Vladimíra Kršková,
Pavol Pikla

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
Uznesenie č. 20/1-u/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov s c h v a ľ u j e zmeny v rozpočte obce na rok 2014:
41 01 116 637001 000 školenie
suma 1 000,- € na sumu 1 049,13 €
41 01 116 637004 000 všeob. a špec. služby
suma 4 000,- € na sumu 9 429,59 €
41 08 400 633006 000 všeob. mat. – Dom smútku suma 4 500,- € na sumu 6 660,- €
41 03 200 633006 001 požiarna ochrana
suma 4 000,- € na sumu 4 175,60 €
vianočné darč. poukážky suma
0,- € na sumu 1 400,- €
Za 9 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Darina Balleková, Marian Lang,
Milan Mikuš, Ivan Javornický, Anton Nemček, Vladimíra Kršková,
Pavol Pikla

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
- žiadosť starostu obce o preplatenie dovolenky v počte 9 dní:
Uznesenie č. 21/1-u/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov s c h v a ľ u j e preplatenie dovolenky starostovi obce
pri ukončení volebného obdobia 2010-2014 v počte 9 dní.
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang, Pavol Pikla
Milan Mikuš, Ivan Javornický, Anton Nemček, Vladimíra Kršková,

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 1: Darina Balleková,
Neprítomní 0:
Do diskusie sa zapojili:
pp. Darina Balleková:
- navrhla dohodnúť presný plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2015, p. starosta
jej odpovedal, že sa nedá presne stanoviť zasadnutie, napr. keď nie sú doručené
požiadavky občanov, resp. iné doklady potrebné na schvaľovanie OZ, nie je potrebné, aby

OZ zasadalo. Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie OZ
starosta obce podľa potreby, minimálne jedenkrát za 3 mesiace. Starosta obce uviedol, že
zasadnutia OZ sa bude snažiť plánovať tak, ako to bolo doteraz, na prvý štvrtok v mesiaci,
ale asi nebude nevyhnutné zvolávať OZ každý mesiac .
-

vyjadrila sa ku činnosti komisií pri OZ – mali by sa podieľať aj na organizovaní podujatí,
napr. pri uvítaní novorodencov a pod.; p. starosta odpovedal, že v našej obci takéto
tradičné podujatia ako je uvítanie detí, deň matiek, úcta k starším zabezpečuje ZPOZ
(zbor pre občianske záležitosti) a komisie pri OZ sú poradný orgán obecného
zastupiteľstva. V prípade, že komisie sa budú chcieť podieľať na nových podujatiach,
nikto im nebude brániť pri ich , aktivitách, ktoré by obohatili kultúrne, spoločenské alebo
športové vyžitie našich spoluobčanov.

-

upozornila na spaľovanie papierových kartónov a papier. odpadu za budovou ECAV, ide
o opakované spaľovanie

Uznesenie č. 22/1-u/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov u k l a d á
upozorniť majiteľa budovy súp. č. 216
(ECAV) na spaľovanie odpadu za budovou ich nájomníkmi
Zodp.: OcÚ
Termín: 31.12.2014
pp. Anton Nemček:
- navrhol nastaviť verejné osvetlenie ráno zo 6,30 hod. na 7,00 hod v hornom konci
- upozorňovať deti na označovanie reflexnými prvkami (škola)
- informoval sa na ukončenie inventarizácie majetku – správa bude podaná na
nasledujúcom OZ
Občan – p. Jaroslav Zápotočný: izba tradícií (zozbierať staré a historické veci a zachovať ich
pre ďalšie generácie)
P. starosta prítomným ešte poslancom pripomenul voľbu hlavného kontrolóra obce 12.1.2015.
15. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutia p. starosta ustanovujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Overovali:
pp. Ivan Dzúrik
pp. Milan Mikuš
Milan Pavlovčík
starosta obce

Zapísal:
Anna Repková

