ZÁPISNICA
z prvého plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žaškov v roku 2015, konaného
dňa 12. januára 2015 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.
2. Kontrola uznášaniaschopnosti, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce potvrdil, že plenárne zasadnutie je uznášaniaschopné, prítomní boli deviati
poslanci OZ (podľa prezenčnej listiny)
Písaním zápisnice poveril starosta pracovníka obecného úradu Jaroslava Bakoša.
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Kontrola uznášaniaschopnosti, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Žaškov
Voľba hlavného kontrolóra
Správa Ústrednej inventarizačnej komisie z vykonanej inventarizácie majetku obce
Rôzne
Záver

Uznesenie č. 1/1/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e navrhnutý program zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Za 9 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:

3. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol plenárnemu zasadnutiu OZ členov pre prípravu a návrh na
uznesenie nasledovných poslancov:
pp. Anton Nemček – predseda návrhovej komisie; pp. Pavol Pikla a pp. Marian Lang –
členovia návrhovej komisie. Za overovateľov zápisnice navrhol pp. Vladimíru Krškovú a pp.
Ivana Javornického.
Uznesenie č. 2/1/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e :
Návrhovú komisiu v pp. Anton Nemček – predseda návrhovej komisie; pp. Pavol Pikla a pp.
Marian Lang – členovia návrhovej komisie; overovateľov zápisnice pp. Vladimíra Kršková
a pp. Ivan Javornický
Za 9 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
4. Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Žaškov
Starosta oboznámil prítomných, že na základe vyhláseného výberového konania na
funkciu hlavného kontrolóra obce Žaškov, boli v stanovenom termíne doručené dve žiadosti,
ktorých úplnosť skontrolovala komisia na kontrolu vecí vo verejnom záujme. Žiadosti oboch
kandidátov splnili podmienky stanovené vo výberovom konaní. Zápisnica zo zasadnutia
komisie na kontrolu vecí vo verejnom záujme zo dňa 07.01.2015 tvorí prílohu zápisnice.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra sú:
1. Bc. Mária Babiaková, bytom Oravská Poruba č. 284, 027 54 Veličná
2. Bc. Andrea Zelinová, bytom Žaškov č. 145, 027 21 Žaškov
Starosta obce v zmysle schválených pravidiel voľby kontrolóra obce vyzval
kandidátov, aby predniesli svoje prezentácie. Po skončení jednotlivých prezentácií poslanci,
kládli kandidátom doplňujúce otázky.
5.Voľba hlavného kontrolóra
Starosta obce navrhol plenárnemu zasadnutiu OZ členov do volebnej komisie pre
voľbu hlavného kontrolóra obce a to nasledovných poslancov: pp. Emil Kurnota, pp. Darina
Balleková, pp. Milan Mikuš.
Uznesenie č. 3/1/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e :
Volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra obce pp. Emil Kurnota – predseda volebnej
komisie; pp. Darina Balleková, pp. Milan Mikuš – členovia volebnej komisie;
Za 9 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:

V zmysle schválených pravidiel voľby kontrolóra obce a spôsobu voľby, sa pristúpilo
k samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra.
Predseda volebnej komisie pp. Emil Kurnota prečítal zápisnicu o výsledku hlasovania
1. kola voľby hlavného kontrolóra obce Žaškov a zároveň ohlásil výsledky volieb:
Bc. Mária Babiaková – 5 hlasov
Bc. Andrea Zelinová – 3 hlasy
1 hlasovací lístok bol neplatný
Za kontrolóra obce Žaškov bol zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých
poslancov OZ kandidát č. 1 – Mária Babiaková, bytom Oravská Poruba č. 284, 027 54
Veličná
Uznesenie č. 4/1/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e správu volebnej komisie
o výsledku voľby hlavného kontrolóra - 1. kolo.
Starosta obce poďakoval obom kandidátom a zvolenému poprial veľa úspechov vo funkcii.
6.Správa Ústrednej inventarizačnej komisie z vykonanej inventarizácie majetku obce
Zápisnica zo zasadnutia ústrednej inventarizačnej komisie OZ v Žaškove, konaného
dňa 01.12.2014 bola rozposlaná všetkým poslancom a tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 5/1/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e správu ústrednej
inventarizačnej komisie.
Uznesenie č. 6/1/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov o d p o r ú č a oboznámiť hmotne zodpovedné osoby za
majetok obce so závermi a navrhovanými opatreniami v zmysle zápisnice zo zasadnutia
ústrednej inventarizačnej komisie OZ v Žaškove.
Zodp: OcU

Termín: 31.01.2015

7. Rôzne
a) Starosta obce predložil prítomným:
- do funkcie zástupcu starostu obce Žaškov vymenoval pp. Ivana Dzúrika
Správu o plnení uznesení predložil zástupca starostu obce pp. Ivan Dzúrik:
uzn. č. 1
C3
uzn. č. 106/4/2014
uzn. č. 22/1-u/2014

trvá ( vysporiadanie obecných pozemkov)
trvá (určenie ceny betónových nosníkov)
splnené

Uznesenie č. 7/1/2015

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.
- starosta informoval prítomných poslancov o stave a krokoch vykonaných za účelom
vysporiadania pozemku č. C-KN parc.č. 1050 vo vlastníctve obce, na ktorom je postavená
stavba predajne potravín vo vlastníctve COOP Jednota Trstená, s.d. Tiež je potrebné, aby
obecné zastupiteľstvo vydalo poverenie pre starostu obce ohľadom vysporiadania a odpredaja
predmetného pozemku.
Uznesenie č. 8/1/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov p o v e r u j e starostu obce, aby vykonal všetky právne
úkony bez ohľadu na ich formu, ktoré bude potrebné vykonať za účelom zabezpečenia
vydania náhrady za neoprávnené užívanie nehnuteľnosti – pozemku, C-KN parc. č. 1050
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 620 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 979 pre k.ú.
Žaškov obchodnou spoločnosťou COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo, so sídlom
Hattalova 100, Trstená 028 01, IČO: 36 012 815 a za účelom vysporiadania a predaja
predmetného pozemku v zmysle schválených uznesení č. 92/8/2013 a č. 93/8/2013.
Za 9 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:

- návrh dodatku č. 2 k smernici o poplatkoch č. 3/2013 obce Žaškov schválenej OZ dňa
16.12.2013, uzn. Č. 119/9/2013
Smernica o poplatkoch obce sa týmto Dodatkom č. 2 dopĺňa v časti F-služby poskytované
obecným úradom, a to v bode Informácie z katastra nehnuteľností nasledovne:
Poskytovanie informácií z informatívneho katastra nehnuteľností obce Žaškov sa spoplatňuje
vo výške 3,00 € za prvých 30 minút a za každých ďalších začatých 15 minút vo výške 1,00 €
Uznesenie č. 9/1/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e dodatok č. 2 k smernici o poplatkoch č.
3/2013 obce Žaškov schválenej OZ dňa 16.12.2013, uzn. Č. 119/9/2013 v časti F-služby
poskytované obecným úradom, a to v bode Informácie z katastra nehnuteľností nasledovne:
Poskytovanie informácií z informatívneho katastra nehnuteľností obce Žaškov sa spoplatňuje
vo výške 3,00 € za prvých 30 minút a za každých ďalších začatých 15 minút vo výške 1,00 €
Za 9 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:

- navrhol potvrdiť súčasných členov rady školy delegovaných za obec, až do najbližších
volieb do rady školy, po dohode návrh stiahol, s tým, že OZ sa týmto bude zaoberať na
najbližšom zasadnutí
Interpelácie poslancov
pp. Ivan Dzúrik
- informoval o príčinách a odstraňovaní porúch na verejnom osvetlení
pp. Emil Kurnota
-informoval sa prečo bude referendum v školskej jedálni, (DHZ Žaškov mal, objednanú sálu
kultúrneho domu ešte pred zverejnením dátumu konania referenda)
pp. Darina Balleková
- informovala sa, kedy bude osadený merač rýchlosti
- navrhla, či by nebolo možné odhŕnať sneh v okolí autobusových zastávok ešte pred 7.00
hod.
- o potrebe umiestniť posypový materiál aj na iné miesta v obci
- informovala sa o frekvencii vývozov kontajnerov na šatstvo
pp. Anton Nemček
-informoval sa na termín konania ŽMM
-navrhol stanoviť termíny zasadnutí OZ a termín zasadania zaslať poslancom e-mailom,
starosta mu odpovedal, že sa bude snažiť dodržať zaužívaný termín a to 1. štvrtok v mesiaci
pp. Milan Mikuš
-bolo by potrebné opíliť stromy poniže rím.kat. kostola nakoľko zasahujú do elektrického
vedenia ku pouličnému osvetleniu a tiež znižujú intenzitu osvetlenia v danej lokalite
pp. Ivan Javornický
- upozorniť pracovníkov menších obecných služieb, aby pri odpratávaní snehu z chodníkov
pre chodcov neohrozovali vodičov motorových vozidiel
8. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým prítomným.
Plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o 18,00 hod.
Overovali:
pp. Vladimíra Kršková
pp. Ivan Javornický
Milan Pavlovčík
starosta obce

Zapísal:
Jaroslav Bakoš

