PLENÁRNE ZASADNUTIE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽAŠKOVE

ZÁPISNICA
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
dňa 09. mája 2013 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 09. mája 2013 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 siedmi
poslanci OZ (podľa prezenčnej listiny), pp. Darina Balleková a pp. Milan Mikuš sa
ospravedlnili.
Písaním zápisnice poveril starosta pracovníka obecného úradu Jaroslava Bakoša.
Starosta obce navrhol plenárnemu zasadnutiu OZ členov pre prípravu a návrh na
uznesenie nasledovných poslancov:
pp. Marian Lang – predseda návrhovej komisie; pp. Emil Kurnota a pp. Miroslav Záň –
členovia návrhovej komisie. Návrh bol schválený.
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol pp. Antona Nemčeka a pp. Petra Chmaru.
Overovatelia boli následne schválení všetkými prítomnými poslancami.
Starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ:
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 zámeny pozemkov medzi obcou a Magdalénou Chovanovou
4. Kontrola plnenia rozpočtu za 1.štvrťrok 2013
5. Správa hl. kontrolóra obce z vykonaných kontrol - vypustený
6. Rôzne (interpelácie poslancov, žiadosti, návrhy...)
7. Návrh a schválenie uznesenia
8. Záver
Hlavný kontrolór uviedol, že nemôže podať správu z vykonaných kontrol pre poruchu
na počítači, v ktorom ma rozpracované kontroly. Následne prítomní poslanci schválili
program zasadania OZ s vypustením bodu č. 5. Zároveň splnenie tohoto bodu programu
presunuli na najbližšie zasadnutie OZ.

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
Správu o plnení uznesení č.8 zo dňa 13.12.2012, uzn. č. 1/2013 zo dňa 14.2.2013 a uzn. č.
2/2013 zo dňa 14.3.2013 v bode C predložil zástupca starostu obce pp. Ivan Dzúrik:
uzn. č. 8
C4
trvale
uzn. č. 1
uzn. č. 2
uzn. č. 3

C3
C2
C1

C2
C3
C4

C5

C6
C7

trvá (priebežne celý rok)
trvá (je to v riešení -nájomkyne si chcú dať namontovať merače)
nesplnené – trvá (parkovanie a vjazd áut do areálu ZŠ bude
konzultovaný s oddelením dopravnej polície v D. Kubíne
a následne prehodnotené osadenie dopravného značenia pri
bráne)
splnené – schválené bodom B12
trvá do 10.09.2013
splnené (komisia výstavby a rozvoja obce vykonala obhliadku –
p. Kurnota podal informácie, zápisnica z komisie je prílohou,
pri povolení vybudovania chodníka postupovať v zmysle
odporučenia komisie výstavby tak ako je uvedené v zápisnici)
splnené (písomnú správu podal riaditeľ, podrobnejšie
informovala zástupkyňa pre MŠ p. Magda Belancová,
nevyhovené bolo len žiadostiam o umiestnenie detí mladších
ako 3 roky, ktorých matky sú na rodičovskej dovolenke)
splnené- informoval starosta
splnené (komisia výstavby a rozvoja obce vykonala obhliadku –
p. Kurnota podal informácie, zápisnica z komisie je prílohou)

3. Schválenie zámeny pozemkov medzi obcou a Magdalénou Chovanovou
Zámer zámeny pozemkov bol zverejnený po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
a internetovej stránke obce. K zámene pozemkov nikto nepodal námietky. Poslanci schválili
zámenu pozemkov, tak ako bolo zverejnené oznámením o zámere zámeny nehnuteľností.
4. Kontrola plnenia rozpočtu za 1. štvrťrok 2013
Starosta informoval, že najvyššie plnenie je v položke kultúrny dom, čo spôsobila
rekonštrukcia kuchyne, poslanci sa ešte informovali na niektoré položky (prenájom čistiacich
rohoží...)
5. Rôzne (interpelácie poslancov, žiadosti, pripomienky, návrhy občanov,...)
a) Starosta obce predložil ďalšie návrhy a informoval prítomných o:
-ponuke na zakúpenie traktorového prívesu – trojstranne sklápateľnej vlečky za 4.390,00 €.
Uviedol že ešte zostala časť finančných prostriedkov schválená a určená na nákup techniky vo
výške 3.000,00 € a zvyšnú časť vo výške 1.390,00 € by bolo vhodné schváliť.
O 17.15 hod. sa dostavila na zasadnutie OZ odstupujúca kronikárka obce p. Agneša
Maťašáková, ktorej starosta obce odovzdal finančnú odmenu a upomienkové predmety
a poďakoval spolu s poslancami za dlhoročnú prácu kronikára obce.

-informoval o ponuke na zmenu palivovej základne od spoločnosti Centrum Biomasy.
Poslancov ponuka zaujala, ale nakoľko bola písaná dosť všeobecne, treba spoločnosť vyzvať,
aby ponuku vypracovala na podmienky budovy ŽŠsMŠ súp. č. 474.
- žiadosť č. 263/2013 - vlastníci rodinných domov na Babicovskej ulici, na vybudovanie
prístupovej cesty s asfaltovým povrchom, odvodnením a tiež na osadenie verejného osvetlenia
na konci ulice. Poslanci žiadosť neschválili; nakoľko sú stanovené podmienky a postup pre
vysporadúvanie a rekonštrukciu miestnych komunikácií, ulica Babicovská je taktiež v pláne
rekonštrukcie. Keďže rekonštrukciu potrebujú takmer všetky miestne komunikácie, bol
stanovený kľúč, v akom poradí sa to bude realizovať. Začíname komunikáciami, ktoré ešte
neboli spevnené asfaltovým povrchom, tam kde sa neplánuje s kanalizáciou, ulice, ktoré sú
majetko-právne vysporiadané alebo máme súhlas od majiteľov pozemkov na vysporiadanie.
Keďže kanalizáciu je plánované budovať z dolnej časti obce, my sme sa rozhodli
s rekonštrukciou komunikácií z hornej časti. Ak sa nevyskytnú nejaké nepredvídané udalosti
ulica Babicovská by sa mohla rekonštruovať v budúcom roku.
Osvetlenie na konci ulice bude osadené.
- žiadosť č. 283/2013 – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žaškov o bezplatné zapožičanie
prenosného výsuvného rebríka počas rekonštrukcie strechy na kostole. Poslanci žiadosť
schválili. Tiež bude potrebné informatívne viesť evidenciu o počte dní zapožičania.
- starosta informoval prítomných poslancov o skončení funkčného obdobia Rady školy
a potrebe delegovať do nej na nové funkčné obdobie zástupcov za obec. V rade školy
skončilo funkčné obdobie Darine Ballekovej, Antonovi Nemčekovi, Agneši Maťašákovej,
Marianovi Langovi. Predstavil poslancom kandidátov na nové funkčné obdobie: Darina
Balleková, Emília Chmarová, Anna Repková, Anton Nemček, Miroslav Záň, Marián Lang.
Prestávka o 17,32 hod. v trvaní 10 min.
Návrhová komisia oznámila výsledky hlasovania: Darina Balleková 6 hl., Marian Lang 6
hl., Emília Chmarová 5 hl., Anna Repková 5 hl., Miroslav Záň 4 hl., Anton Nemček 2 hl.
Poslanci schválili delegovanie zvolených zástupcov do Rady školy.
- žiadosť č. 296/2013 – Moto tím Žaškov, odvolanie proti rozhodnutiu o nepridelení dotácie,
z dôvodu neskorého podania žiadosti. Poslanci poukázali na VZN o poskytovaní dotácií, kde
sú jasne stanovené podmienky, po diskusii prišli k záveru, že motokrosové podujatia, na ktoré
žiada Moto tím Žaškov dotáciu, robia obci reklamu a Štefan Svitko šíri dobré meno obce.
Zároveň schválili dotáciu vo výške 500,00 € na zabezpečenie lekárskej starostlivosti na
podujatí konanom v dňoch 20.-21.07.2013 a dotáciu vo výške 250,00 € na zabezpečenie
lekárskej starostlivosti na podujatí konanom dňa 15.09.2013. Zároveň treba žiadateľa
upozorniť, že do budúcnosti treba dodržať termín na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie.
- žiadosť č. 300/2013 – Dobrovoľný hasičský zbor Žaškov o poskytnutie dotácie
z prostriedkov Obce Žaškov. Dotáciu žiada na podporu hasičského športu v obci a výchovu
mladej generácie. Pp Kurnota uviedol, že najskôr treba dovybaviť OHZ – zásahové odevy,
obuv, školenia a následne rozhodnúť koľko prostriedkov sa poskytne DHZ. Pp Záň uviedol,
že odev a obuv je objednaný a iný materiál sa neplánuje kupovať. Pp Nemček konštatoval, že
požadovaná dotácia 1.000,00 € na činnosť sa mu zdá dosť vysoká. Poslanci sa zhodli na tom,
že DHZ najskôr vyčísli náklady spojené s účasťou na jednej súťaži a potom rozhodnú o výške
a pridelení dotácie.
Zároveň poslanci schválili znenie zmluvy o zverení majetku do správy OHZ.

- o ŽMM, že p. Jaroslav Chmara prisľúbil pomoc pri organizovaní, zároveň oslovil aj
poslancov Farka, Záňa, Nemčeka, Dzúrika, Chmaru, či sa tak ako v minulosti zapoja do
organizácie podujatia
b) Starosta obce vyzval poslancov, aby predložili svoje pripomienky a návrhy:
Pp. Ivan Dzúrik
– Informoval o postupnej rekonštrukcii miestneho rozhlasu
Pp. Emil Kurnota
- Poukázal na schody v novom cintoríne vedúce ku domu smútku, že by bolo vhodné
ich zrekonštruovať
- Ďalej navrhol, či by znenia zmlúv a iných dôležitých dokumentov nemohli byť najskôr
konzultované s právnikom. Starosta mu odpovedal, že vzory má poskytnuté od
právnika. Hl. kontrolórka zároveň dala do pozornosti, či by nebolo dobre, ak by
okolité obce mali svojho právnika, ktorý by pripravoval napr. aj VZN.
Pp. Anton Nemček
- Že treba zistiť na školskom úrade u p. Jurčíkovej ako je to s počtom detí na 1 učiteľku
na vychádzke v materskej škole. Riaditeľ ZŠsMŠ mu pošle vyhlášku týkajúcu sa tejto
problematiky.
pp. Peter Chmara
- uviedol, že sa zúčastnil na prehliadke detských folklórnych súborov Kubínske
krpčeky, a tiež iných prehliadok, kde vystupoval aj DFS Trnkárik. Navrhol, že by bolo
dobre pouvažovať nad odmenou pre vedúcu DFS p. Langovú aj pre samotné deti za
úspešnú reprezentáciu obce
- zaujímal sa o priebeh verejného hovoru, odpovedal mu starosta
celkovo sa zúčastnilo verejného hovoru 28 občanov a hlavnou témou boli prebiehajúce
pozemkové úpravy v obci, ďalej či sa neuvažuje o poskytovaní zliav dôchodcom
a držiteľom preukazov ZŤP, o možnosti zriadenia stacionára pre dôchodcov – má ísť
do takéhoto zariadenia na návštevu s p. Záhorovou z charity, ďalej sa občania
informovali na výber daní a poplatkov, koľko je dlžníkov, tiež sa zaujímali o úpravu
potoka, stav hlavnej cesty a kedy bude už konečne poopravovaná, informoval
o poskytnutí prostriedkov z Obvodného úradu Žilina, odbor školstva na výmenu okien
v ZŠ s MŠ súp. č. 474.
Pp. Miroslav Záň
- informoval, že na hasičskú cisternu je potrebné zakúpiť pneumatiky
- podarilo sa mu nájsť inzerát na predaj hasičskej cisterny z rokom výroby 1981 na
Liptove, naša cisterna je vyrobená v roku 1964 a teda, či by nebolo dobré ju zakúpiť
a našu sa pokúsiť odpredať, poprípade osloviť múzeum požiarnej obrany v Martine.
Cena predávanej cisterny je cca do 2.000,00 €, pôjdu ju pozrieť a podľa toho sa
rozhodne.
c) Starosta obce vyzval ostatných prítomných, aby predložili svoje pripomienky:
Ing. Vladímíra Kršková – kontrolór obce
- informovala sa o rozpočtových opatreniach k dotáciám, či môže starosta rozpočtovým
opatrením navýšiť dotáciu, je to potrebné do budúcnosti zadefinovať – podľa schváleného
VZN o dotáciách starosta nemôže prideľovať dotácie a ani ich nemôže meniť rozpočtovými
opatreniami

6. Návrh a schválenie uznesenia
UZNESENIE Č. 4/2013
Zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2013, ktoré sa konalo dňa
09. mája 2013.
Obecné zastupiteľstvo v Žaškove
A. BERIE NA VEDOMIE
A1

správu komisie výstavby a rozvoja obce vo veci žiadostí p. Jána Svitka a p. Michala
Sokola

A2

správu riaditeľa ZŠsMŠ o možnosti navýšenia počtu detí v materskej škole

A3

správu kontroly plnenia rozpočtu za 1. štvrťrok 2013

A4

ponuku fy Centrum Biomasy z Banskej Bystrice na zmenu palivovej základne

A5

žiadosť o vybudovanie prístupovej cesty s asfaltovým povrchom na Babicovskej ulici

A6

žiadosť DHZ Žaškov o poskytnutie dotácie z prostriedkov Obce Žaškov

A7

kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ

B. SCHVAĽUJE NÁVRHY
B1

návrhovú komisiu:
Za 7 :

pp. Marian Lang – predseda komisie
pp. Emil Kurnota a pp. Miroslav Záň – členovia komisie

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Peter Chmara, Vladimír Farko,
Marian Lang, Anton Nemček, Miroslav Záň

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Darina Balleková, Milan Mikuš
Návrh bol jednohlasne schválený
B2

overovateľov zápisnice: pp. Anton Nemček a pp. Peter Chmara
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Peter Chmara, Vladimír Farko,
Marian Lang, Anton Nemček, Miroslav Záň

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Darina Balleková, Milan Mikuš
Návrh bol jednohlasne schválený
B3

zmenu programu zasadnutia OZ – vynechanie bodu 5 a jeho presunutie na najbližšie
zasadnutie OZ
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Peter Chmara, Vladimír Farko,
Marian Lang, Anton Nemček, Miroslav Záň

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Darina Balleková, Milan Mikuš
Návrh bol jednohlasne schválený
B4

žiadosť č. 223/2013 p. Jána Svitka o udelenie súhlasu pre vybudovanie prístupového
chodníka pre vstup do rodinného domu súp. č. 318 za podmienok stanovených
komisiou výstavby a rozvoja obce
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Peter Chmara, Vladimír Farko,
Marian Lang, Anton Nemček, Miroslav Záň

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Darina Balleková, Milan Mikuš
Návrh bol jednohlasne schválený
B5

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Žaškov
pod č. 3/2013 zo dňa 11.4.2013 ako prípad hodný osobitného zreteľa zámenu
pozemkov registra C-KN vytvorených GP č. 32271093-21/2013 zo dňa 15.3.2013,
ktorý vyhotovil Ing. Lev Švárny, Obrancov mieru 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO:
32271093, ktorý bol úradne overený Správou katastra Dolný Kubín dňa 22.3.2013 pod
č. 99/2013, a to pozemky:
- pozemky vo vlastníctve Obce Žaškov, č. 112, 027 21 Žaškov, IČO: 00315052,
prechádzajúce do vlastníctva Magdalény Chovanovej, rod. Nemčekovej, nar.
, r.č.:
, trvale bytom Káčerovská 422, 027 21 Žaškov:
- parc. č. 827/3, diel č. 5 záhrada o výmere 20 m2, vytvorená z parc. reg. E-KN č.
93742/112, evid. na LV č. 2729;
- parc. č. 827/2, diel č. 3 zast. pl. o výmere 202 m2, vytvorená z parc. reg. E-KN č.
93742/114, evid. na LV č. 2729
- pozemok vo vlastníctve Magdalény Chovanovej, rod. Nemčekovej, nar.
,
r.č.:
, trvale bytomKáčerovská 422, 027 21 Žaškov, prechádzajúci na
Obec Žaškov, č. 112, , 027 21 Žaškov, IČO: 00315052:
- parc. č. 1526/4, diel č. 10 zast. pl. o výmere 145 m2, vytvorená z parc. reg.
E-KN č. 93742/113, evid. na LV č. 3223
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
- vysporiadanie vlastníctva časti pozemku pod miestnou komunikáciou pri rod. dome –
súp. č. 422 v k.ú. Žaškov. Zámena uvedených nehnuteľností je bez vzájomného
finančného vyrovnania
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Peter Chmara, Vladimír Farko,
Marian Lang, Anton Nemček, Miroslav Záň

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Darina Balleková, Milan Mikuš
Návrh bol jednohlasne schválený

B6

nákup prívesu za traktor v sume 4.390,00 € s DPH, ktorý bude
financovaný z prebytku rozpočtu
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Peter Chmara, Vladimír Farko,
Marian Lang, Anton Nemček, Miroslav Záň

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Darina Balleková, Milan Mikuš
Návrh bol jednohlasne schválený
B7

bezplatné zapožičanie prenosného výsuvného rebríka pre Rímskokatolícku cirkev,
farnosť Žaškov, počas rekonštrukcie strechy na kostole, na základe žiadosti č.
283/2013
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Peter Chmara, Vladimír Farko,
Marian Lang, Anton Nemček, Miroslav Záň

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Darina Balleková, Milan Mikuš
Návrh bol jednohlasne schválený
B8

prestávku v trvaní 10 minút
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Peter Chmara, Vladimír Farko,
Marian Lang, Anton Nemček, Miroslav Záň

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Darina Balleková, Milan Mikuš
Návrh bol jednohlasne schválený
B9

členov do rady školy za zriadovateľa na základe hlasovania
Darina Balleková, Marian Lang, Emília Chmarová, Anna Repková,
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Peter Chmara, Vladimír Farko,
Marian Lang, Anton Nemček, Miroslav Záň

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Darina Balleková, Milan Mikuš
Návrh bol jednohlasne schválený
B10

dotáciu z prostriedkov Obce Žaškov vo výške 500,00 € pre Moto tím Žaškov na
základe prílohy č. 3 žiadosti č. 296/2013
Za 7 :
Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Peter Chmara, Vladimír Farko,
Marian Lang, Anton Nemček, Miroslav Záň
Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Darina Balleková, Milan Mikuš

Návrh bol jednohlasne schválený
B11

dotáciu z prostriedkov Obce Žaškov vo výške 250,00 € pre Moto tím Žaškov na
základe prílohy č. 4 žiadosti č. 296/2013
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Peter Chmara, Vladimír Farko,
Marian Lang, Anton Nemček, Miroslav Záň

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Darina Balleková, Milan Mikuš
Návrh bol jednohlasne schválený
B12

zmluvu o zverení majetku obce do správy Obecnému hasičskému zboru v Žaškove
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Peter Chmara, Vladimír Farko,
Marian Lang, Anton Nemček, Miroslav Záň

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 1: Emil Kurnota
Neprítomní 2: Darina Balleková, Milan Mikuš
Návrh bol schválený
Poslanci jednohlasne schválili uznesenie č. 4/2013.
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Peter Chmara, Vladimír Farko,
Marian Lang, Anton Nemček, Miroslav Záň

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Darina Balleková, Milan Mikuš
7. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým prítomným
za účasť a plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o 19,30 hod.

Overovali:
pp. Anton Nemček
pp. Peter Chmara
Zapísal: Jaroslav Bakoš
Milan Pavlovčík
starosta obce

