Plenárne zasadnutie

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽAŠKOVE

ZÁPISNICA
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
dňa 15. marca 2012 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 15. marca 2012 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 všetci
poslanci OZ – podľa priloženej prezenčnej listiny.
Písaním zápisnice poveril starosta pracovníčku obecného úradu Annu Repkovú. Za
overovateľov zápisnice starosta určil pp. Darinu Ballekovú a Miroslava Záňa. 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. Emil Kurnota a pp. Milan Mikuš –
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 zmlúv o prenájme priestorov na vysielači MMDS pre poskytovateľov
internetových služieb
4. Schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov
5. Rôzne (interpelácie poslancov, žiadosti, pripomienky, návrhy občanov,...)
6. Správa kontrolórky obce o kontrole plnení uznesení za II. polrok 2011
7. Návrh a schválenie uznesenia
8. Záver
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev
Správu o plnení uznesení č. 1/2012 zo dňa 24.1.2012; č. 14 zo dňa 15.12.2011, č. 13 zo dňa
13.10.2011; č. 4 zo dňa 3.2.2011 v bode C predložil zástupca starostu obce pp. Ivan Dzúrik:

uzn. č. 4:

C5

uzn. č. 13:

C4

uzn. č. 14:

C1
C2
C3
C11

uzn. č. 1/2012 C1

C2

C3
C4
C5

splnené (aj naďalej sa bude sledovať zeleň na cintoríne a priebežne
robiť ďalšia výsadba), kontrolovať pravidelne toto uznesenie
trvá – p. Kačírek ešte spláca dlh Stredoslovenskej energetike, po
splatení tejto pohľadávky príde na rad obec Žaškov a dohodne s ním
splátkový kalendár
trvá do 30.06.2011
trvá do 30.05.2012
trvá do 30.05.2012
splnené – predseda komisie výstavby a rozvoja obce predložil správu
o zasadnutí komisie a vykonanej obhliadke, ktorá je súčasťou zápisnice;
p. starosta oslovil spoločnosť INGEO, uskutoční sa spoločné stretnutie,
uvedená firma vypracuje posudok, či zvrásnenie pôdy ohrozuje
občanov a či nastáva pohyb asanovanej časti na IBV.
trvá (vypracovanie cenových ponúk pre zriadenie el. prípojky pri rieke
Orava starosta obce požiadal SSE o vyjadrenie možnosti zriadenia
prípojky – cenová ponuka sa bude odvíjať podľa typu schválenie SSE –
či sa prípojka zriadi z existujúceho vedenia alebo sa bude musieť
nanovo pripojiť z posledného stĺpa sieťového napätia – odpoveď SSE
zatiaľ nebola doručená
splnené - smernica o poplatkoch v DHZ- spracovaný Dodatok č. 1
o prenájme inventáru DHZ a majetku obce v správe DHZ. Tento
Dodatok č. 1 je súčasťou Smernice o poplatkoch obce Žaškov. Starosta
obce dorieši spôsob vyberania záloh a poplatkov.
Uvedený dodatok č. 1 o poplatkoch DHZ poslanci jednohlasne schválili
nesplnené - splatenie pohľadávky p. Kramera vo výške istiny
p. starosta ich vyzval, ale do dňa zasadnutia OZ sa nevyjadrili
splnené – protipovodňové úpravy v lokalite „Pusté“ – komisia výstavby
a rozvoja obce prezrela uvedenú lokalitu a návrhy riešenia sú uvedené
v Správe zo zasadnutia tejto komisie (súčasťou zápisnice).
splnené (bližšie v bode 3)

3. Schválenie zmlúv o prenájme priestorov na vysielači MMDS pre poskytovateľov
internetových služieb
-

prepracované nájomné zmluvy na prenájom na vysielači MMDS – pre
prevádzkovateľov internetu – fy SKYSERVER – Floch a fy CHARINET - ako
prenajímatelia sú obce Žaškov a Komjatná. Poslanci predložené návrhy zmlúv
jednohlasne schválili.

4. Schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov
-

po vzájomnej diskusii a dohode poslancov p. starosta návrh dodatku č. 1 k Zásadám
odmeňovania poslancov z programu rokovania stiahol.

5. Rôzne
a) starosta obce predložil návrhy:
Výzva občanov – parkovanie, resp. skladovanie dreva a pod. na verejných priestranstvách:

- občanom boli doručené výzvy na úhradu využívania verejného priestranstva, niektorí
občania tento poplatok stanovený VZN obce č. 18/2008 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad zaplatili, iným sa to nepáči. P. Dubovcová sa ohľadom tohto
zúčastnila zasadnutia OZ, poukazuje na to, že oni do dvora s autom nevojdú a tento verejný
priestor skrášlili a upravili na vlastné náklady – a ďalej uviedla, že aj obec využíva pozemok,
ktorého je spoluvlastníčkou (pod Obecným úradom). Jej cieľom je rozumne sa dohodnúť. Pp.
Emil Kurnota navrhoval takým, ktorí parkujú na verejnom priestranstve – nie na ceste,
a nesmú narúšať bezpečnosť na miestnych komunikáciách platiť symbolický poplatok. Pp.
Balleková uviedla, že prostredie, v ktorom žijeme treba skrášľovať, robíme to vzájomne pre
seba a spríjemnenie života; ale je potrebné, aby boli verejné priestranstvá a MK uvoľnené pre
napr. pre prípad zásahu hasičov alebo záchrannej služby.
K tomuto p. starosta uviedol, že už bol viackrát vyzvaný, prečo sa naša obec nezapojí do
súťaže o najkrajšiu obec – aj toto je dôvod prečo zatiaľ nie (niektorí občania využívajú
verejné priestranstvo na skládku dreva, stavebného materiálu a pod. bez toho, aby to oznámili
na Obecnom úrade tak, ako je to stanovené vo VZN obce.
Návrh novej zmluvy medzi OVS a obcou Žaškov:
- P. starosta požiadal o zmenu zmluvy s OVS a.s., čo sa týka občanov napojených na
kanalizáciu na IBV. Pp. Nemček uviedol, že z návrhu vyplýva, že občania budú uhrádzať
stočné priamo OVS. P. starosta k tomu uviedol, že stočné vo výške 20% – z platnej ceny
stočného schváleného Úradom regulácie sieťových odvetví bude platiť aj naďalej, len musí
OVS o to požiadať Úrad regulácie sieťových odvetví, a to môže vykonať až po schválení
návrhu zmluvy OZ. Poslanci navrhli zapracovať do návrhu zmluvy uvedenú výšku stočného,
ktorá je schválená OZ. Pp. Kurnota navrhol zapracovať do zmluvy – podmienku, že ak OVS
nepožiada Úrad na reguláciu sieťových odvetví o udelenie výnimky do 3 mesiacov, obec
zmluvu vypovie. Na budúce zasadnutie OZ sa predloží nový návrh zmluvy a objasnia sa
nejasnosti. Poslanci uvedený návrh zmluvy neschválili.
Pri tejto téme sa informoval pp. Chmara o pokračovaní projektu kanalizácie – zatiaľ
spoločnosť OVS ešte nepožiadala o finančné prostriedky z eurofondov pre neúplnú
dokumentáciu.
Žiadosť o zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ:
- jedná sa o prenesené kompetencie – financie z Krajského školského úradu (navýšenie
o sumu 12 043,- €). Poslanci jednohlasne schválili zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2012
v kapitole výdaje 111 – bežné transfery zo štátneho rozpočtu na sumu 278 043,- €.
Spoločný školský úrad:
- Obec Žaškov patrí do Spoločného školského úradu zriadeného v Oravskom Podzámku.
Kancelária bude v Dolnom Kubíne. Školský úrad slúži na oboznamovanie kompetentných pri
zmene zákonov, upozorňovanie riaditeľov škôl, zriaďovateľov, vydáva rozhodnutia na tomto
úseku, fundované stanoviská a pod. Tento školský úrad dlho neplnil účel, na ktorý bol
zriadený, osoba ktorá tam pracovala odišla do dôchodku – z tohto dôvodu bol zamestnaný
nový pracovník – Mgr. Emília Jurčíková.
Pp. Balleková sa informovala na osobu, ktorá tam nastúpila. Mal by to byť odborný
pracovník a podľa pp. Ballekovej táto osoba vôbec nespĺňa požiadavky, aby zastávala túto
funkciu. Prac. zmluva je uzavretá na dobu určitú do 30.6.2012, a personálne obsadenie
vedúceho školského úradu bolo na 2x zabezpečované výberovým konaním, ale tieto úkony sú
v kompetencii štatutárneho zástupcu Školského úradu, ktorým je starosta obce Oravský
Podzámok (podľa zmluvy o zriadení školského úradu).
Ponuka na vstup do združenia Orava Klaster :

- Poslanci neschválili ponuku vstupu do tohto združenia. Pri tomto návrhu p. starosta
oboznámil poslancov o členstve v združení REGIÓN „TATRY“, za členstvo sa platí členský
ročný príspevok vo výške 167,60 € a obec žiadne výhody ani spoluprácu s týmto združením
nevykazuje.
Poslanci jednohlasne schválili zrušiť členstvo v združení REGIÓN „TATRY“.
Žiadosť č. 199/2012 Vladimír Sobek o odpredaj obecného pozemku:
- predložený geometrický plán p. Sobeka, žiadal o odpredaj obecného pozemku č. parc.
10875/2 evidovanú na LV č. 2729, a to: parc. č.306/2 ostatné plochy, diel č. 6 o výmere 21 m2
vytvorenú geometrickým plánom č. 32271093-1/2012. Poslanci schválili zámer odpredaja
uvedeného pozemku z dôvodu, že je veľmi dlho využívaný p. Sobekom, je súčasťou jeho
záhrady, a pre obec je nepotrebný. Oznámenie zámeru odpredaja pozemku bude zverejnené
na úradnej tabuli obce a web stránke obce po dobu 15 dní. Odpredaj pozemku stanovili
priamym odpredajom.
Žiadosť o odkúpenie pozemku č. 193/2011 – Elena Svorenčíková:
- poslanci uložili odpovedať p. Svorenčíkovej o doplnenie žiadosti,
vypracovanie
geometrického plánu; taktiež odporučili vyžiadať vyjadrenie majiteľov susedných
nehnuteľností.
Predaj pozemku RKFÚ v Žaškove:
- RKFÚ bol zaslaný návrh na zámenu pozemkov (medzi RKFÚ a obcou Žaškov), je potrebné
dať vypracovať geometrický plán, ktorý by bol financovaný vo výške 50 % Obec a 50%
Cirkev – v prípade, že dôjde k dohode a zámene pozemkov. Na zasadnutí OZ bol prítomný p.
Ing. Ľudovít Nemček, ktorý uviedol, že geometrický plán sa spracováva a p. Kutlík
(spracovateľ geometrického plánu) mal zrealizovať jednanie so starostom, ale do zasadnutia
OZ sa tak nestalo. Poslanci navrhli počkať na vypracovanie geometrického plánu.
Informácia o jednaní s OSD – JEDNOTA Trstená o odpredaji pozemku:
- p. starosta informoval o kúpnej zmluve a dohode o zriadení vecného bremena medzi obcou
Žaškov a p. Jaroslavom Kytasom – zo dňa 29.10.2007. Táto zmluva bola podaná na vklad do
katastra, ale z neznámych dôvodov bolo zavkladovanie zmluvy pozastavené (bola na
pozemku vytvorená plomba) Vklad bol povolený až 15.2.2012. Z tohto dôvodu odpredaj časti
pozemku pre p. Svitku Jána nie je reálny.
Žiadosť č. 163/2012 o finančnú podporu projektu „Benefičný koncert pre Detský domov
Istebné“:
- v roku 2011 mal koncert veľký ohlas, poslanci schválili príspevok vo výške 50,- € z položky
ZPOZu.
Žiadosť č. 179/2012 o poskytnutie finančného príspevku na materiálno-technické vybavenie
ADOS (agentúry domácej ošetrovateľskej služby):
- poslanci schválili príspevok vo výške 300,- €.
Žiadosť fy RAGON č. 215/2012 o predĺženie otváracích hodín:
- bola predložená žiadosť o predĺženie otváracích hodín v pohostinstve v budove ev. cirkvi.
Poslanci uvedenú žiadosť neschválili, nakoľko je platné VZN č. 19/2009 o určení pravidiel
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Žaškov.
b) Starosta obce informoval ďalej prítomných o:

-

schválenej dotácii pre obec Žaškov na kamerový systém vo výške 4000,- € na
prevenciu kriminality
informácii p. Boženy Kriškovej ohľadom odpadu z veľkoobjemových kontajnerov
projekte odpadového hospodárstva (z ministerstva životného prostredia) – nebol
vyhodnotený ako úspešný, ale ešte je táto záležitosť stále otvorená, nakoľko je podaný
aj na envirofonde
oslovení p. Jaroslava Chmaru o funkcii generálneho manažéra na ŽMM – predbežný
súhlas (bližšie sa dohodne do budúceho zasadnutia OZ)
návrhu, či by nebolo vhodné nákladný automobil LIAZ predať a namiesto toho radšej
nadobudnúť nejaký traktor – všetrannejšie využitie, čo odobrili aj ostatní poslanci
a schválili uznesením, že nákladný automobil LIAZ je pre obec nadbytočný (celoročne
nevyužiteľný)

c) Starosta obce vyzval poslancov, aby predložili svoje pripomienky a návrhy:
Pp. Darina Balleková – pripomienkovala že po zime sa nedá dobre zatvoriť a zamknúť brána
do areálu ZŠ; informovala o snahe založenia klubu dôchodcov v našej obci. Potreba stálej
miestnosti, kde by sa dôchodcovia schádzali. Boli navrhnuté viaceré možnosti, ale tieto
nespĺňali rôzne potreby, p. starosta jej ponúkol, že by to mohol byť zo začiatku Klub
kultúrneho domu – je to hotová miestnosť, bola by zdarma, a v budúcnosti by sa začalo
hľadať iné riešenie. Oslovila už viacerých dôchodcov a podujala sa , aby Klub dôchodcov
začal čo najskôr fungovať.
Pp. Dzúrik Ivan – informoval sa na vyhlásenie ohľadom vypaľovania trávy
Pp. Anton Nemček - navrhol, pri predaji nadbytočných pozemkov, či nedať občanom
podpísať čestné prehlásenie, aby aj v prípade potreby pre obec súhlasili s uvoľnením
pozemkov – či by nebolo vhodné nad týmto pouvažovať;
- informoval sa na udelenie ceny Štefanovi Svitkovi
- ohľadom odhŕňania cesty III. triedy (prefinancovanie)
- upozornil na využívanie obecnej snežnej frézy na detskom ihrisku
Pp. Peter Chmara – informoval sa na vybudovanie parkoviska pred evanjelickým kostolom,
na areál starej materskej školy – aký je plán do budúcnosti s týmto
Pp. Miroslav Záň - informoval o účasti na okresnej konferencii hasičských združení
- informoval sa na prípravu kultúrneho podujatia „Heligonkári Žaškovskí“, či boli pozvaní
zástupcovia z družobnej obce (p. starosta uviedol, že boli pozvaní, ale ešte sa nevyjadrili
o účasti, nakoľko aj oni majú oslavy v okresnom meste – kde už majú dohodnutú účasť).
Viacerí poslanci navrhli zmeniť termín uskutočnenia tohto podujatia – nie vo veľkonočnú
nedeľu, lebo veľa občanov cestuje za rodinou a venujú sa rodine.
- informoval sa či sa budú zasypávať výtlky v dolnom konci
Pp. Milan Mikuš – podotkol, že treba očistiť miestnu komunikáciu – Zemianska ulica od štrku
zhrnutého po zimnej údržbe (už sa to začalo čistiť -aktivační pracovníci)
Pp. Emil Kurnota – navrhol, že ak sa ešte nejde začať robiť kanalizácia v obci – treba začať
s oslovením a vykupovaním pozemkov pod nevysporiadené miestne komunikácie, osloviť
a zainteresovať aj ľudí, ktorí tam bývajú.

d) Starosta obce vyzval ďalších prítomných, aby predložili svoje pripomienky:
Mgr. Juraj Jonák – riaditeľ ZŠ s MŠ:
- informoval o zápise detí do 1. ročníka
- v noci z 30. na 31. marca 2012 sa v budove školy uskutoční akcia pre deti – „Noc
s Andersenom“
6. Správa kontrolórky obce o kontrole plnení uznesení za II. polrok 2011
- tvorí prílohu zápisnice
7. Návrh a schválenie uznesenia
UZNESENIE Č. 2/2012
Z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2012, ktoré sa konalo dňa
15. marca 2012.
Obecné zastupiteľstvo v Žaškove
A. BERIE NA VEDOMIE
A1

kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí OZ

A2

správu kontrolórky obce o kontrole plnení uznesení za II. polrok 2011

A3

zápisnicu č. 1/2012 zo zasadnutia komisie výstavby a rozvoja obce Žaškov – zo dňa
13.3.2012

A4

priebežnú informáciu o jednaní s OSD – JEDNOTA Trstená o odpredaji pozemku

A5

schválenie dotácie na kamerový systém pred obecným úradom vo výške 4000,- €
z Obvodného úradu Žilina

A6

sťažnosť č. 223/2012 p. Boženy Kriškovej

B. SCHVAĽUJE NÁVRHY
B1

overovateľov zápisnice:
Za 9 :

pp. Darina Balleková
pp. Miroslav Záň

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

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

návrhovú komisiu:

pp. Vladimír Farko – predseda komisie
pp. Emil Kurnota a pp. Milan Mikuš – členovia komisie

Za 9 :

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

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

Dodatok č. 1 o prenájme inventáru DHZ a majetku obce v správe DHZ.
Tento Dodatok č. 1 je súčasťou smernice o poplatkoch obce Žaškov
Za 9 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
Návrh bol jednohlasne schválený
B4

Zmluvu o nájme ostatných priestorov na vysielači MMDS medzi Obec Žaškov, Obec
Komjatná s firmou CHARINET
Za 9 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
Návrh bol jednohlasne schválený
B5

Zmluvu o nájme ostatných priestorov na vysielači MMDS medzi Obec Žaškov, Obec
Komjatná s firmou SKYSERVER – Ivan Floch
Za 9 :

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

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

žiadosť o zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ - č. žiadosti 131/2012
Za 9 :
Proti 0:

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

Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
Návrh bol jednohlasne schválený
B7

zrušenie členstva obce Žaškov v združení REGIÓN TATRY
Za 9 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
Návrh bol jednohlasne schválený
B8

vyhodnotenie pozemku - parc. č. 10875/2 vo výmere 21 m2 evidovanú na LV č. 2729,
ako pozemok prebytočný pre obec Žaškov
Za 9 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
Návrh bol jednohlasne schválený
B9

zámer odpredaja obecného pozemku parc. č. 10875/2 vo výmere 21 m2 evidovanú na
LV č. 2729, a to: parc. č. 306/2 ostatné plochy, diel č. 6 o výmere 21 m2 ,
vytvorenú geometrickým plánom č. 32271093-1/2012, ktorý vyhotovil Ing. Lev
Švárny, Obrancov mieru 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32271093, ktorý bol
úradne overený Správou katastra Dolný Kubín dňa 20.2.2012 pod č. 72/2012,
priamym odpredajom pre Vladimír Sobek, rod. Sobek, nar.
, r.č.:
bytom Haľamovská 481, Žaškov a a manž. Margita Sobeková, rod. Škutová, nar.
, r.č:
, bytom Haľamovská 481, Žaškov v cene 4,15 €/1 m2
Za 9 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
Návrh bol jednohlasne schválený
B10

finančnú podporu pre Art Slovakia pre usporiadanie benefičného koncertu pre Detský
domov Istebné vo výške 50,- € z položky ZPOZu
Za 9 :

Ivan Dzúrik, Miroslav Záň, Emil Kurnota, Peter Chmara,

Vladimír Farko, Anton Nemček, Milan Mikuš, Darina Balleková,
Marián Lang
Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
Návrh bol jednohlasne schválený
B11

finančný príspevok Spišskej katolíckej charite (ADOS) vo výške 300,- €
na materiálno-technické vybavenie
Za 9 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
Návrh bol jednohlasne schválený
B12

zámer odpredaja nákladného automobilu LIAZ (EČV: DK 807AJ); automobil je pre
obec prebytočný
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 1: Anton Nemček
Neprítomní 0:
Návrh bol jednohlasne schválený
B13

zmluvu č. 108/212 o prevádzkovaní vodohospodárskeho zariadenia
Za 1 :
Marián Lang
Proti 3:
Miroslav Záň, Anton Nemček, Milan Mikuš
Zdržali sa hlasovania 5: Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Peter Chmara, Vladimír Farko,
Darina Balleková
Neprítomní 0:
Zmluva č. 108/212 o prevádzkovaní vodohospodárskeho zariadenia nebola schválená

B14

návrh na členstvo obce Žaškov v oblastnej organizácii KLASTER ORAVA
Za 2 :
Milan Mikuš, Vladimír Farko
Proti 1:
Miroslav Záň,
Zdržali sa hlasovania 6: Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Peter Chmara, Marián Lang,
Darina Balleková, Anton Nemček
Neprítomní 0:
Členstvo obce Žaškov v oblastnej organizácii KLASTER ORAVA nebolo schválené

C. UKLADÁ
C1

odpovedať p. Svorenčíkovej na žiadosť č. 193/2012 o odpredaj pozemku a vyžiadať
doplnenie údajov
Zodpovedný: OcÚ

C2

odpovedať fy RAGON – p. Rastislav Gonšenica na žiadosť č. 215/2012 o zmenu
otváracích hodín – v zmysle platného VZN
Zodpovedný: OcÚ

C3

termín: 25.3.2012

termín: 25.3.2012

ponúknuť automobil LIAZ na odpredaj priamym predajom – obecná stránka, úradná
tabuľa obce, termín predloženia cenových ponúk do 31.5.2012 podľa všeobecných
podmienok predaja
Zodpovedný: OcÚ
termín: 28.3.2012

8. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým prítomným
za účasť a plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o 20,45 hod.

Overovali:
pp. Darina Balleková
pp. Miroslav Záň

Zapísala: Anna Repková

Milan Pavlovčík
starosta obce

