ZÁPISNICA
z tretieho plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žaškov v roku 2016,
konaného dňa 21. júna 2016 o 16,00 hod. v klube kultúrneho domu v Žaškove

Prítomní:
alší prítomní:

poslanci OZ podľa priloženej prezenčnej listiny
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. Mikuš sa ospravedlnil z dôvodu PN, pp. Kršková
ohlásila krátke meškanie.
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ:
1. Otvorenie
a) kontrola uznášaniaschopnosti
b) určenie zapisovateľa
c) návrh na schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
3. Prerozdelenie finančných prostriedkov z fondu rozvoja obce
a) kotolňa MŠ
b) strecha školskej kuchyne a jedálne
c) rekonštrukcia MK
4. Žiadosť o navýšenie a zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ (dofinancovanie origin. kompetencií)
5. Schválenie dodatku k zmluve č. 108/2012 a OVS a.s. Dolný Kubín
6. Rôzne (žiadosti, návrhy, podnety)
7. Interpelácie poslancov
8. Záver
Uznesenie č. 58/4/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov
zastupiteľstva.
Za 7 :

s ch v a ľ u j e

program zasadnutia obecného

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Vladimíra Kršková

Písaním zápisnice poveril starosta pracovníčku obecného úradu Slavku Janckovú.
Starosta obce do návrhovej komisie navrhol nasledovných poslancov:
pp. Pavol Pikla – predseda návrhovej komisie; pp. Emil Kurnota a pp. Darina Balleková –
členovia návrhovej komisie.
Za overovateľov zápisnice navrhol pp. Mariana Langa a pp. Ivana Javornického.
Uznesenie č. 59/4/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e :
a) návrhovú komisiu v zložení pp. Pavol Pikla – predseda návrhovej komisie;
pp. Emil Kurnota a pp. Darina Balleková – členovia návrhovej komisie.
b) overovateľov zápisnice – pp. Marian Lang a pp. Ivan Javornický.
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Vladimíra Kršková
Na zasadnutie sa dostavila o 16.10 hod. pp. Vladimíra Kršková.
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
uznesenie 105/6/2015 – kontrola stavu zrekonštruovaných miestnych komunikácií v obci
splnené
Zápisnicu zo zasadania Komisie výstavby a rozvoja obce pp. Emil
Kurnota rozposlal elektronicky všetkým poslancom,
Zápisnica č.2/2016 Komisie výstavby a rozvoja obce je prílohou
zápisnice
uznesenie 44/3/2016 – predloženie plnenia rozpočtu ZŠ s MŠ za l. polrok 2016
trvá do 31.7.2016
Uznesenie č. 60/4/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e správu z kontroly plnenia
uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Uznesenie č. 61/4/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e správu zo zasadania
Komisie výstavby a rozvoja obce č. 2/2016
3. Prerozdelenie finančných prostriedkov z fondu rozvoja obce
a) kotolňa MŠ
na rekonštrukciu kotolne MŠ v sume 12.739,20 €
b) strecha školskej kuchyne a jedálne
starosta navrhol použiť fin. prostriedky z rezervného fondu, pp. Emil Kurnota
pripomenul potrebu zabudovania vzduchotechniky v kuchyni.
c) rekonštrukcia MK
v sume 67.236,– €

Uznesenie č. 62/4/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e prerozdelenie finančných prostriedkov z
fondu rozvoja obce:
- na rekonštrukciu kotolne MŠ v sume 12 739,20 eur
- na rekonštrukciu miestnych komunikácií 67 236,– eur
- spolufinancovanie nových projektov v sume 3 431,75 eur
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1: Milan Mikuš
4. Žiadosť o navýšenie a zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ (dofinancovanie origin. kompetencií)
Riaditeľ ZŠ s MŠ p. Juraj Jonák informoval o zvýšení platových taríf o 6% od 1.9.2016 pre
pedagogických zamestnancov od MŠVVaŠ SR, z toho dôvodu žiada o navýšenie dotácie na
mzdy pre pedagogických a prevádzkových zamestnancov podľa žiadosti, ktorá je prílohou
zápisnice.
Uznesenie č. 63/4/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov
o 6% pre všetkých zamestnancov ZŠ s MŠ
Za 8 :

sc h vaľ uj e

navýšenie dotácie na mzdy

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1: Milan Mikuš
Žiadosť ZŠ s MŠ o pridelenie finančných zdrojov pre materskú škôlku
Poslancom bola rozposlaná požiadavka Materskej školy na zakúpenie detských kútikov
a iných opotrebovaných zariadení. Na zasadnutí bola prítomná aj p.uč. Solivajsová Anna,
ktorá poslancov informovala o výchovno-vzdelávacej činnosti podľa Inovatívneho Štátneho
vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý
nadobudne platnosť od septembra 2016. Predniesla požiadavku na zakúpenie technických
zariadení, ktoré z hľadiska ich životnosti sú nepoužiteľné.
Uznesenie č. 64/4/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e požiadavku materskej školy na
zakúpenie vybavenia detských kútikov v sume 1259,80 eur a iných opotrebovaných zariadení
v sume 470,– eur
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1: Milan Mikuš

5. Schválenie dodatku k zmluve č. 108/2012 s OVS a.s. Dolný Kubín
Tento bod bol presunutý z minulého zasadania OZ. Starosta informoval o zmene v dodatku,
kde sa mení článok IV. Fakturáciu stočného bude vykonávať prevádzkovateľ od 8.6.2016.
Uznesenie č. 65/4/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e
s OVS a.s., Dolný Kubín
Za 7 :

dodatok č. 1 k zmluve č. 108/2012

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 1: Anton Nemček
Neprítomní 1: Milan Mikuš
6. Rôzne (žiadosti, návrhy, podnety)
Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
Žiadosť podala Katarína Maceková, Skalická 204, Istebné, Ondrej Chmara a Mária
Chmarová, Žaškov 352. Jedná sa o pozemok pred bránou k rod.domu č. 351 a č. 352, par.č.
928/5 o výmere 24 m², ktorý po odkúpení dajú zapísať na polovicu, k domu č. 351 a k domu
č. 352, tak aby aj manželia Chmarovci mali prístup k rodinnému domu
Uznesenie č. 66/4/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e žiadosť o odkúpenie pozemku pred
rod.domom č. 351 a rod.domom č. 352, parc. č. 928/5 o výmere 24 m², žiadateľom Kataríne
Macekovej a Ondrejovi Chmarovi s manželkou Máriou Chmarovou za predajnú
cenu 4,15€/1 m²
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1: Milan Mikuš
Kronikárka obce
Nakoľko v obci chýba kronikárka, starosta oslovil Mgr. Evu Valekovú a týmto navrhuje za
kronikárku obce Mgr. Evu Valekovú
Uznesenie č. 67/4/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e za kronikárku obce Mgr. Evu Valekovú
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1: Milan Mikuš

Uznesenie č. 68/4/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 3/2016 Presun
rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) nasledovne:
Bežné výdavky:
- položka 41 04 510 635006 001 správa a údržba ciest
zo sumy 36 957,16 € sa poníži na sumu 32 977,36 o sumu 3 979,80 €
- položka ZŠ s MŠ – priložená príloha o sume 3 979,80 €
Finančné operácie použité na kapitálové výdavky:
- položka fond rozvoja obce
suma 83 406,95 € sa zníži o sumu 12 739,20 € položka 46 01 110 717002 001
/Kotolňa MŠ Žaškov/ na sumu 70 667,75 €
- položka fond rozvoja obce
suma 70 667,75 € sa zníži o sumu 67 236,– € položka 46 04 510 717002 001 /Miestne
komunikácie/ na sumu 3 431,75 €
- položka fond rozvoja obce
zostatok 3 431,75 € /na spolufinancovanie nových projektov/
- položka 46 01 110 717002 001 Rekonštrukcia a modernizácia - /Kotolňa MŠ Žaškov/
zo sumy 0,00 € sa navýši na sumu 12 739,20 €
- položka 46 04 510 717002 001 Rekonštrukcia a modernizácia - /Miestne
komunikácie/
zo sumy 0,00 € sa navýši na sumu 67 236,– €
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1: Milan Mikuš

7. Interpelácie poslancov
Vladimíra Kršková:
- poukázala na rýchlo jazdiacich vodičov v obci, ktorí ohrozujú nielen seba, ale aj
ostatných účastníkov cestnej premávky. Poslanci diskutovali o možnostiach ako tomu predísť,
čo je možné pre nápravu urobiť
Anton Nemček:
- predniesol požiadavku na asfaltovanie krajnice cesty pri MŠ
Pavol Pikla:
- informoval o zlom stave skriniek v šatniach v MŠ, navrhuje vymeniť skrinky
- pp. Marian Lang informoval, že likvidačná komisia sa už skrinkám venovala,
odporučila presunúť skrinky v lepšom stave z hornej šatne a poprípade niektoré
poopravovať
- p.riaditeľ Juraj Jonák sa pokúsi vyriešiť skrinky cez prázdniny tak ako navrhla
likvidačná komisia, a financovanie nových skriniek pripraví do budúceho rozpočtu

Pavol Pikla:
- informoval o aktivitách „mladých“, podal žiadosť na zaregistrovanie Občianskeho
združenia pod názvom „Pravý uhol“
- požiadal o priestory nad poštou, ktoré by si cez prázdniny mohli pripraviť, obnoviť,
vyčistiť
Uznesenie č. 69/4/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov
b e r ie
n a
ve d om ie
o prebiehajúcom zakladaní Občianskeho združenia mladých ľudí v obci Žaškov

informáciu

Darina Balleková:
- informovala sa ohľadom interpelácie pp. Krškovej z minulého zasadnutia OZ, čo sa
týka zberného dvora, v prípade nepriaznivých okolností, mali by sme ho skúsiť
vybudovať sami
starosta informoval, že výsledky schválenia projektu budú známe do dvoch mesiacov,
v prípade, že by projekt nebol úspešný, obec by realizáciu Výstavby zberného dvora
začala z vlastných prostriedkov, vo vlastnej réžii
- k rozprave o aktivitách mladých pripomenula odovzdávanie cien obce, ktoré je
naplánované na jeseň,
pp. Pikla vypracuje návrh a bude o ňom poslancov informovať
- upozornila na zlý stav prístupového chodníka k bytovke v školskom areáli, je potrebné
ho zaasfaltovať, hlavne aj kvôli bezpečnosti žiakov
starosta podotkol, že je to prístupový chodník k bytovke, a len vlastníci bytov a ich
návštevy tento chodník využívajú, mali by asfaltovanie zrealizovať na vlastné náklady. To
by mohol každý občan požiadať o vyasfaltovanie chodníka až pred dvere svojho domu.
- informovala sa u p. riaditeľa Juraja Jonáka ako sa využívajú účelovo určené finančné
prostriedky od štátu na príspevok pre výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí
materských škôl
p. riaditeľ Juraj Jonák sa vyjadril, že finančné prostriedky sú použité podľa zákonných
predpisov
Mária Babiaková:
- informovala o kontrole majetku v ZŠ s MŠ, dohodla sa s riaditeľom, že vyradenie
a zaradenie majetku bude zrealizované podľa smernice do konca júna,
do 15.9.2016 budú v triedach zoznamy majetku
8. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce po akoval všetkým prítomným za
účasť a plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o 17,50 hod.

Overovali:
pp. Marian Lang
pp. Ivan Javornický

Milan Pavlovčík
starosta obce

Zapísal:
Slavka Jancková

