ZÁPISNICA
z prvého plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žaškov, konaného
dňa 06. marca 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 5
poslanci OZ (podľa prezenčnej listiny). Pp. Peter Chmara, Milan Mikuš, Marian Lang, Darina
Balleková sa ospravedlnili.
Písaním zápisnice poveril starosta pracovníka obecného úradu Jaroslav Bakoša
Starosta obce navrhol plenárnemu zasadnutiu OZ členov pre prípravu a návrh na
uznesenie nasledovných poslancov:
pp. Anton Nemček – predseda návrhovej komisie, pp. Emil Kurnota, pp. Ivan Dzúrik –
členovia návrhovej komisie. Za overovateľov zápisnice pp. Miroslav Záň a pp. Vladimír
Farko
Uznesenie č. 1/1/2014
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. Ivan Dzúrik – členovia návrhovej komisie; overovateľov zápisnice pp. Miroslav
Záň a pp. Vladimír Farko
Za 5 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, , Vladimír Farko,
Anton Nemček, Miroslav Záň, ,

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 4: Peter Chmara, Milan Mikuš, Marián Lang, Darina Balleková
Starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ. Prítomní poslanci schválili
program zasadnutia OZ v nasledovnom znení:
1. Otvorenie
a. kontrola uznášania schopnosti
b. určenie zapisovateľa
c. návrh na schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Informácie z Okresného riaditeľstva Policajného zboru Dolný Kubín

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
4. Kontrola plnenia rozpočtu obce za rok 2013 (vrátane rozpočtu ZŠsMŠ)
5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2013 a správa z vykonaných
kontrol (1-2/2014)
6. Schválenie návrhov na vyradenie prebytočného mejetku obce a jeho následný
odpredaj v zmysle uznesenia OZ č. 1/2013 bod C3
7. Rôzne (žiadosti, sťažnosti, návrhy, ...)
8. Interpelácie poslancov
9. Záver
Uznesenie č. 2/1/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e navrhnutý program zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Za 5 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, , Vladimír Farko,
Anton Nemček, Miroslav Záň, ,

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 4: Peter Chmara, Milan Mikuš, Marián Lang, Darina Balleková
2. Informácie z Okresného riaditeľstva Policajného zboru Dolný Kubín
Informácie predniesol Ing. Habánik, ktorý má do svojho obvodu pridelenú našu obec.
Od 1. 1. 2014 došlo k úprave Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v § 52 odseku (3). Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky
najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky
neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku; to neplatí pre osoby, ktoré sa pohybujú po
krajnici alebo po okraji vozovky na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom
vybavení, ktoré sa môžu pohybovať len v rade za sebou. Za zníženej viditeľnosti (tma, šero,
dážď, sneh, hmla, fujavica) musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na
sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.
Polícii nejde o ukladanie sankcii chodcom, ktorí nerešpektujú zákon, ale hlavne o
ochranu ich života a zdravia.
Je veľmi dôležité, aby sa táto skutočnosť nepodceňovala, pretože najcennejšie čo
človek môže mať je jeho život a zdravie. Poprosil prítomných, aby upozorňovali dôchodcov,
deti, mládež aj ostatných obyvateľov na povinnosť nosiť reflexné prvky.
Uznesenie č. 3/1/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e informácie z Okresného
riaditeľstva Policajného zboru Dolný Kubín
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
Správu o plnení uznesení predložil zástupca starostu obce pp. Ivan Dzúrik:
uzn. č. 1
C3
uzn. č. 29/5/2013

splnené
trvá (navrhnutie audítora na vykonanie auditu najneskôr do 3/2014)

uzn. č. 59/6/2013
uzn. č. 86/8/2013
uzn. č. 99/8/2013
uzn. č. 110/9/2013

uzn. č. 114/9/2013
uzn. č. 114/9/2013
uzn. č. 117/9/2013
uzn. č. 118/9/2013

splnené (inventarizácia majetku ZŠ s MŠ) – správu predložil predseda
splnené - dodatky k nájomným zmluvám
splnené - vyradenie majetku - nákl. automobil LIAZ
nesplnené – nájomná zmluva medzi OFK Družstevník Žaškov a Obcou
Žaškov- neprepracovaná – starosta obce uviedol, že podľa neho nie je
potrebné zmluvu meniť, resp. nevie čo by malo byť na nej zmenené.
Následne sa prítomní poslanci zhodli, že bude potrebné prepracovať
VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Žaškov
trvá – odstránenie nedostatkov zistených pri inventarizácii ZŠsMŠ
podľa UIK
trvá – prekontrolovanie odstránenia nedostatkov zistených pri
inventarizácii podľa UIK
splnené – nájomná zmluva pozemku pod garážou v areály ZŠsMŠ
splnené – nájomná zmluva pozemku pod garážou v areály ZŠsMŠ

Uznesenie č. 4/1/2014
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.
Uznesenie č. 5/1/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov u k l a d á
poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Žaškov
Zodp.
Obecný úrad
Termín:
nasledujúce OZ

pripraviť a vyvesiť VZN o podmienkach

4. Kontrola plnenia rozpočtu obce za rok 2013 (vrátane rozpočtu ZŠsMŠ)
Starosta informoval prítomných o plnení rozpočtu, ktoré bolo vyrovnané v príjmovej aj
výdavkovej časti. Plnenie rozpočtu bolo rozposlané všetkým poslancom. Niektoré položky
rozpočtu boli menené rozpočtovými opatreniami starostu obce, niektoré boli pokryté
v prebytkov. Rozpočet bol prekročený v časti Mzdy OcU z toho dôvodu, že finančné
prostriedky vo výške cca 6.900,00 € boli zaúčtované v účtovníctve v roku 2012, ale neboli
prenesené do rozpočtu. Na základe tejto skutočnosti nebola uvedená suma schvále1ná v
rozpočte na rok 2013. Do budúcnosti bude potrebné položku mzdy rozdeliť na: celkovú cenu
práce, hrubú mzdu, odvody do SP a ZP a preddavky na daň z príjmu. Tiež bude potrebné
zohľadniť aj navýšenie tabuľkových platov niektorých zamestnancov. Starosta informoval
prítomných o tom, že do domácností bol roznesený rozpočet za rok 2013 a schválený na rok
2014, že rozpočtové opatrenia pre rok 2014 v konečných sumách príjmovej a výdavkovej
časti bude možné meniť rozpočtovými opatreniami len do 31.08. Následne sa poslanci zhodli
na tom, že všetky žiadosti o zmenu rozpočtu treba evidovať v jednej zložke a na zasadnutí OZ
konanom v júli alebo auguste ich schváliť naraz. Čo sa týka rozpočtu ZŠsMŠ Žaškov,
poslanci uložili riaditeľovi predkladať plnenie rozpočtu vo forme ako bola podaná žiadosť.
Uznesenie č. 7/1/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov u k l a d á
zmien, tak aby boli schválené do 31.08.2014
Zodp.
Obecný úrad
Termín:
do 31.08.2014

viesť evidenciu potrebných rozpočtových

Uznesenie č. 8/1/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov u k l a d á
forme ako bola podaná žiadosť do rozpočtu obce
Zodp.
Riaditeľ ZŠsMŠ
Termín:
do najbližšie zasadnutie OZ

predkladať plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ vo

5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2013 a správa z vykonaných
kontrol (1-2/2014)
Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol spolu so správou z kontroly plnenia
uznesení Obecného zastupiteľstva za rok 2013 boli poslancom vopred rozposlané.
Kontrolórka sa ešte vrátila k plneniu niektorých uznesení. Uznesenie č. 99/8/2013 b je
potrebné zrušiť, a prijať nové so zmenenou sumou za akú má byť odpredaný automobil LIAZ.
Čo sa týka preverenia postupu starostu vo veci úpravy brehov toku pri ihrisku RKFÚ, tak
záver kontroly ešte nemá hotový, nakoľko požiadala rôzne inštitúcie o podanie stanoviska
k predmetnému problému, že kto je vlastne správcom tohto toku a ešte neprišli odpovede od
všetkých oslovených.
Uznesenie č. 9/1/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e „Správa o činnosti hlavného
kontrolóra obce za rok 2013 a správa z vykonaných kontrol (1-2/2014)“
Uznesenie č. 10/1/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e zrušenie uznesenia č. 2/2013 bod C3 –
podať návrh na vyradenie zváracieho agregátu TRIODIN z majetku
Za 5 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, , Vladimír Farko,
Anton Nemček, Miroslav Záň, ,

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 4: Peter Chmara, Milan Mikuš, Marián Lang, Darina Balleková
6. Schválenie návrhov na vyradenie prebytočného mejetku
odpredaj v zmysle uznesenia OZ č. 1/2013 bod C3

obce a jeho následný

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so žiadosťami občanov o odkúpenie
pozemkov, ktoré dlhodobo užívajú. Následne boli cez dataprojektor poslancom ukázané
predmetné pozemky na katastrálnej mape. Prítomní poslanci sa zhodli, že najlepšie bude ak
všetky takéto pozemky osobne prezrú priamo na mieste, aby vedeli posúdiť jednotlivé
prípady. Pp Kurnota zvolá na tento účel aj stavebnú komisiu. Ďalej pp. Kurnota navrhol, že
vysporiadanie týchto pozemkov by bolo dobre riešiť prednostne formou výmeny ak niekto
vlastní napríklad pozemok, na ktorom je miestna komunikácia a až potom odpredajom.
Uznesenie č. 11/1/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov u k l a d á osobne prejsť všetky pozemky (vyradenie
prebytočného majetku obce) a prednostne dohodnúť možnú výmenu a potom riešiť odpredaj.
Zodp.
Stavebná komisia

Termín:

do 31.05.2014

7. Rôzne (návrhy, sťažnosti, pripomienky,...)
a) starosta obce predložil prítomným žiadosti, návrhy:
- žiadosť č. 4/2014 evanjelickej presbyterskej rady a katolíckej pastoračnej rady o preloženie
termínu konania akcie Heligonkári Žaškovskí mimo Veľkonočnej nedele
K tejto žiadosti sa vyjadril aj Ondrej Chovan, poverený organizátor tohto podujatia: termín
tohtoročných Heligonkárov Žaškovskích sa už meniť nedá, z toho dôvodu, že je všetko
pripravené, pozvaní hostia atď. Podľa neho vhodnejší termín ako je tento nepozná, nakoľko
toto podujatie je organizované hlavne pre domácich interpretov. V prípade, že by sme mali
v obci amfiteáter, tak zmena termínu prichádza do úvahy. PP Kurnota uviedol, že už dávnejšie
navrhoval preloženie termínu akcie, čo by možno samotnému podujatiu aj pomohlo. Je za to,
aby sa termín zmenil, ale po dôkladnej dohode a nie nejako na silu. Pp Nemček pripomenul,
že v posledných rokoch silnejú hlasy za zmenu termínu, dokonca aj písomne, čoho dôkazom
je aj táto žiadosť. Podľa neho nič nebráni tomu aby bolo podujatie, či už týždeň alebo dva po
Veľkonočnej nedeli. Pp Záň uviedol, že za tie roky čo sa toto podujatie organizuje nedošlo
k nejakému narušeniu veľkonočných sviatkov a nevidí dôvod na zmenu termínu.
Uznesenie č. 12/1/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e žiadosť č. 4/2014
o preloženie termínu Heligonkárov Žaškovskích mimo Veľkonočnej nedele
- žiadosť č. 81/2014 ZŠsMŠ Žaškov o finančnú podporu na dokončenie turistickej trasy na
Hrdoš
Je potrebné urobiť zoznam materiálu potrebného na dokončenie trasy a tento preplatí
Obecný úrad
Uznesenie č. 13/1/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
o finančnú podporu na dokončenie turistickej trasy na Hrdoš

žiadosť č. 81/2014

- žiadosť č. 134/2014 ZŠsMŠ Žaškov o riešenie havarijného stavu zisteného pri kontrole
vykonanej pracovníkmi RÚVZ v Dolnom Kubíne
- k predmetnej žiadosti podali vysvetlenie p. Vajzerová vedúca ZŠS a riaditeľ ZŠsMŠ,
pričom celkové náklady na odstránenie zistených nedostatkov by podľa riaditeľa mali byť
približne 3.000,00 € a nedostatky budú odstránené v priebehu letných prázdnin
Uznesenie č. 14/1/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
o riešenie havarijného stavu v kuchyni školského stravovania

žiadosť č. 134/2014

Uznesenie č. 15/1/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov u k l a d á dodať správu z uskutočnenej kontroly RÚVZ
Dolný Kubín
Zodp.
Riaditeľ ZŠsMŠ
Termín:
do 15.03.2014

- žiadosť č. 119/2014 Erika Maťašáková o úhradu nákladov spojených s úpravou predmetu
nájmu vo výške 142,90 €
Uznesenie č. 16/1/2014
- Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov n e s c h v a ľ u j e úhradu nákladov spojených
s úpravou predmetu nájmu p Erike Maťašákovej vo výške 142,90 €, nakoľko nájomníčke
boli už refundované náklady v roku 2013

Za 0 :
Proti 5: Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, , Vladimír Farko,
Anton Nemček, Miroslav Záň,
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 4: Peter Chmara, Milan Mikuš, Marián Lang, Darina Balleková
Návrh nebol schválený.
- žiadosť č. 10/2014 Lenky Štrbovej o úhradu nákladov spojených s úpravou predmetu
nájmu vo výške 672,27 €
Poslanci sa zhodli, že refundované budú len náklady na zhodnotenie majetku ako:
výmena okien, výmena vyhrievacích telies-radiátorov
Uznesenie č. 17/1/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov n e s c h v a ľ u j e úhradu nákladov spojených s úpravou
predmetu nájmu p. Lenke Štrbovej vo výške 672,27 €
Za 0 :
Proti 5: Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, , Vladimír Farko,
Anton Nemček, Miroslav Záň,
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 4: Peter Chmara, Milan Mikuš, Marián Lang, Darina Balleková
Návrh nebol schválený.
Uznesenie č. 18/1/2014
- Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e odpustenie 12 mesačných splátok
nájomného p. Lenke Štrbovej za zhodnotenie majetku obce (výmena okna) počnúc
splátkou za mesiac apríl 2014
Za 5 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, , Vladimír Farko,
Anton Nemček, Miroslav Záň, ,

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:

Neprítomní 4: Peter Chmara, Milan Mikuš, Marián Lang, Darina Balleková
- žiadosť č. 26/2014 Zdenky Lackovej o úhradu nákladov spojených s úpravou predmetu
nájmu vo výške 331,07
Daňový doklad na dodávku a montáž radiátora nebol vystavený na meno nájomcu.
Uznesenie č. 19/1/2014
- Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov n e s c h v a ľ u j e úhradu nákladov spojených
s úpravou predmetu nájmu p. Zdenke Lackovej vo výške 331,07
Za 0 :
Proti 5: Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, , Vladimír Farko,
Anton Nemček, Miroslav Záň,
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 4: Peter Chmara, Milan Mikuš, Marián Lang, Darina Balleková
Návrh nebol schválený.
- žiadosť č. 199/2014 Evanjelický cirkevný zbor a.v. Žaškov o poskytnutie finančných
prostriedkov na rekonštrukciu strechy kostola formou sponzorského daru alebo návratnej
bezúročnej pôžičky vo výške 5.000,00 €
-žiadosť nespĺňa náležitosti v zmysle VZN o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov Obce Žaškov a nie je podaná v termíne. Obec môže poskytovať finančnú pomoc
formou bezúročných pôžičiek len právnickej osobe, ktorú založila. Obec môže na tento účel
poskytnúť pomoc formu zapožičania rôznych zariadení a techniky. Starosta tiež prítomných
informoval, že zástupcom ev. cirkvi odporučil podať si žiadosť o poskytnutie dotácie na
Ministerstvo financií SR, na základe výzvy.
Uznesenie č. 20/1/2014
- Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov n e s c h v a ľ u j e poskytnutie finančných
prostriedkov na rekonštrukciu strechy kostola formou sponzorského daru alebo návratnej
bezúročnej pôžičky vo výške 5.000,00 € pre Evanjelický cirkevný zbor a.v. Žaškov
Za 0 :
Proti 4: Emil Kurnota, , Vladimír Farko,
Anton Nemček, Miroslav Záň,
Zdržali sa hlasovania 1: Dzúrik Ivan
Neprítomní 4: Peter Chmara, Milan Mikuš, Marián Lang, Darina Balleková
- žiadosť č. 201/2014 Anton Nemček, č. 440 o spílenie/skrátenie stromov v záhrade
ZŠsMŠ
Uznesenie č. 21/1/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e žiadosť č. 201/2014
o spílenie/skrátenie stromov v záhrade ZŠsMŠ

Uznesenie č. 22/1/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov u k l a d á
spílenie stromov v záhrade ZŠsMŠ
Zodp.
OcU
Termín:
do 15.03.2014

zvážiť možnosti a uskutočniť skrátenie alebo

b) starosta obce informoval prítomných:
-

o správe vedúcej knižnice za rok 2013 – počet zapísaných čitateľov - 73, počet
titulovv knižnici-4182 ks, novozakúpené tituly – 67 ks, knihy získané darovaním – 38 ks,
knihy pre dospelých – 2451 ks, knihy pre deti – 1731 ks

Uznesenie č. 23/1/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e správu vedúcej knižnice za
rok 2013
-

o potrebe schválenia uznesenia k zápisu prevodu pozemkov pod miestne komunikácie do
katastra nehnuteľností, v ktorom musia byť uvedení všetci predávajúci a darujúci a ich
výška spoluvlastníckych podielov. Nakoľko na tomto zasadnutí OZ nie je prítomný
potrebný počet poslancov, schválenie uznesenia prebehne na najbližšom zasadnutí OZ

-

o ponuke Obce Jasenová na účasť na výmennom pobyte v družobnom mestečku Selca na
ostrove Brač v Chorvátsku pre 6 detí a jedného vedúceho. Predstavitelia samosprávy
v Selciach z Chorvátska majú záujem o recipročnú výmenu detí tak, že by naše deti
(Jasenová, Or. Poruba, Žaškov, Istebné, Kraľovany, Veličná) išli v lete do Chorvátska
k moru a ich deti na zimný pobyt u nás.
Tento pobyt je určený skôr pre deti zo znevýhodnených rodín, komisia školstva, kultúry
a sociálnych vecí zasadne a určí kritéria výberu alebo motivácie pre deti. Bude treba ešte
prezistiť podrobnejšie informácie o pobyte a tiež koľko financií to bude stáť.

Uznesenie č. 24/1/2014
- Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e informáciu výmennom
pobyte v družobnom mestečku Selca na ostrove Brač v Chorvátsku
Uznesenie č. 25/1/2014
- Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov u k l a d á
zistiť podrobnejšie informácie
k výmennému pobytu v družobnom mestečku Selca na ostrove Brač v Chorvátsku
Zodp.
OcU
Termín:
nasledujúce OZ

- o informovaní sa p. Jaroslava Miga, č.d. 490 na poskytnutie finančnej výpomoci v súvislosti
s požiarom na jeho majetku - objekte- humna pri rodinnom dome č. 342
V diskusii sa poslanci zhodli na tom, že pokiaľ by požiar zasiahol napríklad obývaný
rodinný dom, bolo by poskytnutie finančnej pomoci možno na mieste, ale pokiaľ ide o

„zadné stavy“ v neobývanom rodinnom dome, je na poškodenom, či si uplatní náhradu za
vzniknutá škodu od poisťovne v ktorej má uzavretú poistnú zmluvu. Obec môže v takýchto
prípadoch poskytnúť materiálnu pomoc formou zapožičania techniky na odstránenie
následkov živelnej pohromy.
Uznesenie č. 26/1/2014
- Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e žiadosť o informáciu
o možnosti poskytnutia dotácie za škody spôsobené požiarom
-

o ústnej žiadosti p. Františka Javoreka, o odkúpenie 4 ks odpílených železných
rozhlasových stĺpov
- starosta informoval, že niektoré stĺpy sú vo dvoroch občanov. Niektorí z nich majú na
stlpoch okrasné kvetiny alebo je k nim zlý prístup. V takýchto prípadoch bude uvažovať
o ponechaní stĺpa vo dvore a jeho odpredaji za cenu šrotu.

Uznesenie č. 27/1/2014
- Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov n e s c h v a ľ u j e odpredaj 4 ks železných
rozhlasových stĺpov p. Javorekovi
Za 0 :
Proti 5: Dzúrik Ivan, Emil Kurnota, , Vladimír Farko,
Anton Nemček, Miroslav Záň,
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 4: Peter Chmara, Milan Mikuš, Marián Lang, Darina Balleková
Návrh nebol schválený
- o ukončení prevádzkovania MMDS televízneho vysielania v obci zo strany poskytovateľa
tejto služby - VFT, s.r.o. Podvysoká v zastúpení p. Jozefom Škulavíkom, pre nízky počet
abonentov. Starosta aj s pracovníkom OcU Žaškov p. Bakošom navštívili objekt vysielača,
kde bude potrebné demontovať a poodpájať príslušné zariadenia. Toto by mohol zrealizovať
p. Sopúch.
Uznesenie č. 28/1/2014
- Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e informáciu o ukončení
MMDS televízneho vysielania
- navrhol schváliť pre vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2013 p. Ing. Emílu
Franekovú
Uznesenie č. 29/1/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e
auditu účtovnej závierky za rok 2013
Za 5 :

Ing. Emíliu Franekovú pre vykonanie

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, , Vladimír Farko,
Anton Nemček, Miroslav Záň, ,

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 4: Peter Chmara, Milan Mikuš, Marián Lang, Darina Balleková
-

o ponuke spoločnosti OPEN DOOR, s.r.o. Šaľa na externý manažment projektov z fondov
EÚ.

Uznesenie č. 30/1/2014
- Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e ponuku spoločnosti OPEN
DOOR, Šaľa Open Door, Šaľa na externý manažment projektov z fondov EÚ
8. Interpelácie poslancov
pp. Miroslav Záň:
-

informoval o absolvovaní školenia základnej prípravy členov HJ v počet 15 členov DHZ
Žaškov, o absolvovaní školenia - preskúmanie psychickej spôsobilosti vodičov s právom
prednostnej jazdy v počte 10
- o prácach na príprave zakúpenej cisterny pred absolvovaním STK
- informoval o Zákone o dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky, ktorý
parlament schválil 29.01.2014. Novou právnou normou sa novelizuje aj zákon č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi: zrušia sa obecné hasičské zbory a útvary a zriadia sa
dobrovoľné hasičské zbory obce. Pri ich zriaďovaní dôjde k širšiemu zapájaniu
dobrovoľnej požiarnej ochrany a ich personálnych zdrojov tak, ako to vyplýva z
koncepcie celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území
Slovenskej republiky.
-

informoval sa na asfaltovanie ciest po zime
- bude potrebné, aby stavebná komisia prešla jednotlivé miestne komunikácie a na základe
toho sa určí, ktoré komunikácie sa budú rekonštruovať (či v celej dĺžke alebo po častiach
a úsekoch) Predseda stavebnej komisie pp. Kurnota pri tejto príležitosti pozval všetkých
poslancov na obhliadku miestnych komunikácií a posúdenie ich stavu. Termín oznámi.

Uznesenie č. 31/1/2014
- Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e informáciu o o absolvovaní
školenia základnej prípravy členov HJ v počet 15 členov DHZ Žaškov, o absolvovaní
školenia - preskúmanie psychickej spôsobilosti vodičov s právom prednostnej jazdy v počte
10
Uznesenie č. 32/1/2014
- Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e informáciu o Zákone
o dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky, ktorý parlament schválil 29.01.2014
a bude platiť od 01.04.2014
pp. Anton Nemček:
- navrhol v úseku pri hlavnej ceste oproti p. Kapinovi č. 97 v zelenom páse vypíliť
kosodrevinu, ktorá bráni vo výhľade pri jazde autom
- bolo by potrebné vykonať prečistenie šácht a vpustov

- informoval sa na stav vykupovania pozemkov pod miestne komunikácie
pp. Emil Kurnota:
- navrhol, že ďalšia ulica na vysporiadanie by mohla byť Pusté, ale bude potrebné najskôr
vyriešiť problém z dažďovou vodou, ktorá steká z poľa na túto ulicu, stavebná komisia
obíde aj iné ulice, tiež by bolo v súvislosti s Pustým vykonať obhliadku
- v časti IBV bude potrebné riešiť opravu miestnych komunikácií, na čo upozorňoval aj
starosta obce pri tvorbe rozpočtu na rok 2014
- upozorniť správcu hlavnej cesty v obci na poškodené dilatačné škáry na moste cez rieku
Orava
- starosta odpovedal, že toto nafotil spolu s odvodňovacími šachtami, poslal list aj
s fotografiami správcov komunikácie SSC Dolný Kubín, takže o týchto problémoch vedia
zo strany obce bola poslaná požiadavka na odstránenie uvedených nedostatkov.
- vyjadril sa že by bolo dobre návrh starostu, ktorý predniesol na poslednom zasadnutí OZ
v roku 2013 ohľadom vzdialenosti drobných stavieb min. 1 m od krajnice (tzv. pomocné
cestné pozemky) upraviť vo VZN
pp. Ivan Dzúrk:
- uviedol, že pri lavici cez rieku Orava do Dierovej zostal po odstránení unimobunky
neporiadok
Mgr. Juraj Jonák riaditeľ ZŠsMŠ Žaškov:
- informoval o zápise detí do 1. ročníka – celkovo podalo žiadosť 16 detí z toho jedno z
Párnice
bude treba prehodnotiť budúcnosť a ďalšie smerovanie ZŠsMŠ, nakoľko podľa
zmeneného školského zákona je povinne určený minimálny počet žiakov v triedach a
podľa ktorého už nebude dotácia smerovaná na žiaka, ale na triedu. Vzhľadom
k znižujúcemu sa počtu žiakov treba uvažovať možno aj nad spojením školy so školou
v Istebnom alebo Párnici.
pp.Nemček sa informoval na týždeň otvorených dverí v materskej škole pre zapisujúce sa
deti
Uznesenie č. 33/1/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e informáciu o zápise do 1.
ročníka ZŠsMŠ Žaškov
Ing. Kršková hlavný kontrolór obce:
-požiadala poslancov o presunutie predloženia výsledkov kontroly z vybavovania sťažností
-informovala o stave riešenia kontroly vybavovania sťažností za rok 2013
Uznesenie č. 34/1/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e informáciu o stave riešenia
kontroly vybavovania sťažností za rok 2013
9. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za
účasťa plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o 20,55 hod.
Overovali:

pp. Miroslav Záň
pp. Vladimír Farko

Milan Pavlovčík
starosta obce

Zapísal:
Jaroslav Bakoš

