PLENÁRNE ZASADNUTIE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽAŠKOVE

ZÁPISNICA
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
dňa 13. septembra 2012 o 16,00 hodine
v kultúrnom dome v ŽAŠKOVE

Obec

Ž A Š K O V,

Obecný

úrad

Zápisnica
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žaškove, konaného
dňa 13. septembra 2012 o 16,00 hodine v kultúrnom dome 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 navrhol pp. Petra Chmaru a pp. 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. Anton Nemček – predseda návrhovej komisie; pp. Milan Mikuš a pp. Emil Kurnota –
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 uznášaniaschopnosti
b) určenie zapisovateľa
c) návrh na schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
3. Kontrola plnenia rozpočtu za 1. polrok 2012
4. Návrh a schválenie inventarizačných komisií
5. Návrh na zápis do obecnej kroniky
6. Schválenie návrhu VZN č. 3/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov
Obce Žaškov
7. Rôzne ( žiadosti, návrhy, sťažnosti, interpelácie poslancov, ...)
8. Návrh a schválenie uznesenia
9. Záver
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev

Správu o plnení uznesení č. 4/2012 zo dňa 13.6.2012, v bode C predložil zástupca starostu
obce pp. Ivan Dzúrik:
uzn. č. 4/2012 –

bod C1 : splnené (označovanie inventára v ZŠ s MŠ)
bod C2 : trvá
bod C3 : splnené (Návrh VZN č. 3/2012 vyvesený 27.8.2012)
bod C4: splnené(obhliadka pozemkov parc. č. 10924/16 reg. „E“ –
zámena pozemkov s ECAV) – bližšie v zápisnici č. 3/2012
zasadania Komisie výstavby a rozvoja obce – zo dňa
5.9.2012, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice
OZ – súhlasí s návrhom komisie a uložilo OcÚ vytýčenie
a zameranie zámeny podľa návrhu komisie

3. Kontrola plnenia rozpočtu za 1. polrok 2012
P. starosta predložil plnenie rozpočtu, ktoré bolo doručené aj poslancom OZ.
PRÍJMY:
Bežné príjmy: 377 893,97 € (v nich sú zahrnuté všetky daňové príjmy, poplatky, prenesený
výkon štátnej správy, príspevok na protipovodňové opatrenia)
Kapitálové príjmy: 4 000,- € (kamerový systém – účelová dotácia)
Príjmy SPOLU: 381 893,97 € (plnenie na 62,74 %)
VÝDAJE:
Bežné výdavky :
Prenesený výkon štátnej správy ZŠ s MŠ:
Originálne kompetencie ZŠ s MŠ:
Kapitálové výdaje:

Výdaje spolu:

149 036,86 €
155 806,85 €
44 000,- €

4 151,- €
1 623,- € (rekonštr. el. rozvádzača OcU a KD – dotácia)
1 400,- € (nákup úžitkového vozidla – z rezervy obce)
1 128,- € (doplnenie nábytku OcÚ a klubu KD – z rezervy obce)
352 994,71 € (plnenie na 58%)

Rozdiel v príjmoch a výdajoch obce za 1. polrok 2012 je + 28 899,26 €. Hospodárenie obce
za 1. polrok 2012 je s prebytkom 28 899,26 €.
Pp. Kurnota uviedol, že všetky finančné záležitosti treba zverejňovať na stránke, určiť si
priority, a na aké konkrétne veci boli financie použité; t. j. zverejňovať investičné zámery
a ciele. Informoval sa, na čo boli použité peniaze z položky vysporiadanie a výstavba MKbola vyasfaltovaná ulica Karlovská, Hrušková, vypracovali sa geometrické plány na
vysporiadanie miestnych komunikácií. Podotkol, že všetky tieto akcie treba zverejniť na
stránke obce a priložiť k tomu aj fotodokumentáciu (napr. vyasfaltované ulice).
Pp. Nemček sa informoval na čerpanie z položiek MMDS, ČOV, Heligonkári žaškovskí.
Zároveň uviedol, že k tejto veci bola predložená aj Správa kontrolórky obce.
Pp. Balleková sa chcela informovať na čerpanie ŠSZČ, ale nakoľko nebol na zasadnutí
prítomná riaditeľ ZŠ, uvedené odložila.
Ing. Kršková – hl. kontrolórka obce pri tomto bode poznamenala, že je potrebné
vypracovať zásady schvaľovania rozpočtu, aby bolo viditeľnejšie na čo sa financie použili
a čo sa za to dosiahlo, t.j. stanoviť si určité pravidlá. Jedná sa o smernicu Zásady
rozpočtového hospodárenia.

4. Návrh a schválenie inventarizačných komisií
Poslanci obdržali návrh čiastkových inventarizačných komisií na vykonanie inventúr
Obecného úradu, prevádzky starej MŠ, DHZ, OFK, KD a Domu smútku a knižnice. Návrh
inventarizačných komisií poslanci schválili a tiež schválili členov Ústrednej inventarizačnej
komisie: pp. Farko Vladimír – predseda ÚIK, pp. Nemček Anton, p. Adamcová Janka,
pp. Marián Lang – členovia ÚIK; s vykonaním inventarizácie majetku obce do 30.11.2012.
5. Návrh na zápis do obecnej kroniky
Poslancom boli predložené zápisky kronikárky obce – p. Maťašákovej, OZ uvedené zobralo
na vedomie. P. starosta oboznámil poslancov s informáciou, že p. Maťašáková už ďalej
nebude vykonávať funkciu kronikárky, zapíše rok 2011, tiež má rozpracovaný rok 2012, ktorý
dokončí, ale od r. 2013 je potrebné nájsť nového kronikára obce.
6. Schválenie návrhu VZN č. 3/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov
obce Žaškov
Poslanci schválili návrh VZN č. 3/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov
obce Žaškov so zapracovanými zmenami, a to: v článku 3 bod 2 zostáva len veta: Objem
finančných prostriedkov pre príslušný kalendárny rok schvaľuje Obecné zastupiteľstvo. Druhá
a tretia veta tohto článku sa vypúšťa. V článku 6 sa vypúšťa 3. odsek. V prílohe č. 2 – Zmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v článku 2 v bode 2.2 sa vypúšťa rok 2012 – zostane
voľné miesto pre dopĺňanie aktuálneho roku;
Poslanci VZN č. 3/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Žaškov so
zapracovanými zmenami a platnosťou od 1.10.2012 jednohlasne schválili.
7. Rôzne (interpelácie poslancov, žiadosti, pripomienky, návrhy občanov,...)
a) Starosta obce predložil ďalšie návrhy informoval prítomných o:
- konečnom vyúčtovaní 41. ročníka ŽMM (v prílohe zápisnice). Poďakoval všetkým, ktorí sa
podieľali na organizovaní ŽMM – organizátorom aj sponzorom.
- nevyhnutnosti schválenia spoluúčasti obce na projekt :“Zníženie kriminality a vandalizmu
pomocou kamerového systému v obci Žaškov“, na ktorý bola schválená dotácia so štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 4000,- €. Projekt na kamerový systém bol
vypracovaný na sumu 5885,- €. Boli predložené viaceré ponuky a varianty zriadenia kamier,
najvhodnejšie je vybrať takú možnosť, aby sa v budúcnosti v prípade potreby dali napojiť aj
ďalšie zariadenia. Pp. Záň navrhol zriadiť komisiu na výber dodávateľa
Poslanci schválili spoluúčasť obce vo výške 1885,- € na vybudovanie kamerového systému
v obci podľa schváleného projektu.
- požiadavke OcÚ zvýšiť maximálny zostatok v pokladni OcU na 1000,- € medzi dvoma
pracovnými dňami. Poslanci návrh schválili.
- oznámení č. 479/2012 – Václav Kačírek
- zámene pozemkov medzi RKFÚ a Obcou Žaškov, predložil vyobrazenie zámeny pozemkov,
na základe predchádzajúceho uzn. OZ sa môžu dať pozemky, ktoré sú predmetom zámeny
zamerať a vypracovať geometrické plány.

- vyriešení záväzku p. Kramera voči obci, p. Kramer vyplatil obci istinu a trovy konania vo
výške 5569,01 € a požiadal o odpustenie úrokov zo záväzku voči obci vo výške 2759,30 €.
Poslanci schválili odpustenie úrokov zo záväzku. Uvedená záležitosť bola predtým
prejednaná na zasadnutí komisie finančnej a správy majetku dňa 27.6.2012
- návrhu finančnej komisie pri vysporiadavaní pozemkov pod miestne komunikácie, a to:
ponúknuť sumu 3€/1 m2 MK, podiel do 1 m2 bezodplatným prevodom na obec a taktiež
bezodplatným prevodom na obec majitelia pozemkov a nehnuteľností, ku ktorým vedie daná
miestna komunikácia. Uvedený návrh prítomní poslanci schválili.
- žiadosti č. 565/2012 na prenájom priestorov v budove MŠ (priestory bývalej kuchyne,
prístup, sklad – cca 120 m2) na zriadenie predajne potravín. Poslanci schválili zámer prenájmu
nebytových priestorov za zriadenie predajne potravín a rozličného tovaru v budove MŠ- súp.
č. 474 za 1,- €/1 m2 + energie / 1mesiac a uložili obecnému úradu zverejniť zámer prenájmu.
K uvedenej žiadosti sa vyjadrili pp. Kurnota, pp. Balleková, že pôjde o zveľadenie obecného
majetku – bez toho aby sa predával hodnotný obecný pozemok.
- žiadosti SAD Liorbus o zaslanie pripomienok k zostavovaniu cestovného poriadku; táto
požiadavka bola vyhlásená aj v miestnom rozhlase a v termíne neboli na obecný úrad
doručené žiadne požiadavky od občanov. Vyjadrili sa poslanci, že by bolo dobré znovu
požiadať, aby spoj č. 503412 12 s odchodom Žaškov Turčina o 6,05 hod. bol posunutý na
5,55 hod. z dôvodu prípoja na vlak č. OS 7902 s odchodom z Párnice do Kraľovian o 6,15
hod. Ďalej navrhli zaradiť prípoj z Párnice do Kraľovian k autobusu č. 503413 4 s odchodom
zo Žaškova o 4,50 hod. (v Párnici je o 5,05 hod.) z dôvodu, že od 1.6.2012 bol zrušený prípoj
týmto smerom (Nitra – odchod z Párnice 5,07 hod.). Ostatné spoje zachovať v stave ako
doteraz.
-znaleckom posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 827/1 doručenom
COOP Jednota Trstená. Pozemok bol ohodnotený na 34 600,- €. K tejto tému sa zapojili do
diskusie poslanci:
pp. Nemček – už na poslednom verejnom hovore uviedol, že občania susediaci s predmetným
pozemkom nesúhlasia s výstavbou predajne Jednoty. Odovzdal starostovi obce otvorený list
s nazbieranými podpismi proti odpredaju pozemku Jednote
pp. Kurnota – navrhuje zrušiť uznesenie, ktorým bol schválený predbežný súhlas na odpredaj
pozemku Jednote.
pp. Záň – Jednota mala záujem postaviť novú predajňu, nakoľko uviedla, že stará prevádzka
sa má z hygienických dôvodov zrušiť a nová predajňa sa začala riešiť z dôvodu, aby občania
v hornej časti obce nezostali bez obchodu. Bol to len predbežný súhlas
pp. Balleková – Jednota je veľký obchod, bolo treba poriadne zvážiť, či má zmysel takýto
obchod postaviť v Žaškove
Mgr. Milan Migo – zúčastnil sa zasadnutia OZ a vyjadril sa k tejto tému – za rod. Migovú, sú
proti výstavbe takejto predajne, nakoľko v tejto časti obce je postavená ČOV, takto by išlo
o ďalšiu hlučnosť, prašnosť. Uviedol, že v Žaškove sa nemôžeme baviť o zlepšení občianskej
vybavenosti pri toľkom počte existujúcich obchodov v obci. Treba poriadne zvážiť všetky
argumenty – aby zostal zachovaný pokoj v obytnej zóne.
Poslanci zrušili uznesenie č. 4/2012 bod B4 zo dňa 13.6.2012, ktorým bol schválený
predbežný súhlas k odpredaju pozemku.
- urgencii žiadosti + ďalšie žiadosti č. 593/2012 (Miroslav Turčina), k žiadosti sa viacerí
poslanci vyjadrili, že treba vyvrátiť niektoré veci, ktoré nie sú celkom pravdivé, odpovedať že

niektoré veci ku ktorým sa vyjadruje, sa už robia (nátery zvodidiel). K tejto žiadosti p.
starosta uviedol, koľko finančných prostriedkov je na účte a čo sa financovalo vo väčších
výdavkoch (cesty, nábytok OcU, ostatné peniaze sa presunuli do rezervného fondu a sú tam).
Pri tomto bode pp. Emil Kurnota navrhol zverejniť všetky odmeny, ktoré ako poslanci dostali
aj na stránku. Odmeny poslancov pokrývajú náklady na tlač materiálov potrebných
k zasadnutiu OZ a tiež zverejniť všetky finančné pohyby obce, aby občania neboli zmätení
a zneistení na čo sa míňajú prostriedky. Žiadosť bude zverejnená, nakoľko to požaduje aj
občan a k jednotlivým častiam žiadosti bude napísané stanovisko obce a bude zverejnené,
čím sa vyvrátia rôzne nepravdy a podozrenia.
- žiadosti Jozefa Strapca, ml., č. 465 – o zvedení dažďovej vody z poľnej cesty popri
kontajneri pri cintoríne a zviesť ju na druhú stranu. Táto voda ničí aj cestu. P. starosta sa
vyjadril, že uvažuje o vyasfaltovaní časti cesty popri zámkovej dlažbe k domu smútku aj
z dôvodu, že pohrebné vozidlá majú problém tadiaľto vyjsť k domu smútku. OZ uložilo
komisii výstavby a rozvoja obce, aby vykonala obhliadku a podala stanovisko do budúceho
zasadnutia OZ.
- plynofikácii klubu KD, kde je potrebné dorobiť radiátory a pripojiť sa na plynový kotol
z Obecného úradu, aby v prípade potreby kúrenia v klube sa nemusel vykurovať celý systém
kultúrneho domu. V klube sa robila chemická izolácia, kvôli vlhnutiu. Izolácia by mala
oddeliť základy od stien a zabrániť vlhnutiu. Poslanci schválili prestavbu kúrenia v klube KD
do 2000,- € z rezervy.
- potrebe zrušenia uznesenia č. 8/2011 bod B15, ktoré sa týkalo odpredaja časti parcely č.
10844/2 manželom Lackovcom, 257 z dôvodu, že je potrebné dodržať postup predaja majetku
obce v zmysle zákona. Poslanci uvedené uznesenie zrušili a následne schválili majetok ako
prebytočný pre obec a zámer odpredaja uvedeného majetku manželom Lackovcom.
- cenovej ponuke fy Geotrend na vykonanie inžiniersko-geologického posudku zosuvu na
„Homoli“ vo výške 936,- €. Poslanci schválili cenovú ponuku a vypracovanie posudku,
zmenou rozpočtu z položky ŽMM.
- zaradenie členov Obecného hasičského zboru do funkcie. Poslanci schválili členov OHZ:
Miroslav Záň, Miroslav Lang, Martin Kurnota, Richard Chmara, Peter Babiak, Ivan Dzúrik
ml., Tomáš Lang- nar. 1990, Marián Lang, Tomáš Lang- nar. 1988, Peter Chmara. Poslanci
členov OHZ jednohlasne schválili.
- žiadosti č. 614/2012 Mototím Žaškov – o pomoc pri organizovaní motokrosu, a to
poskytnutie hasičského vozidla na polievanie trate v prípade potreby. Poslanci uvedenú
žiadosť schválili.
- kontrole z Úradu vlády (vládny audit) na použitie finančných prostriedkov poskytnutých ako
účelová dotácia na dostavbu tribúna na futbalovom ihrisku v Žaškove. Tribúna je už
skolaudovaná
- Oznámení OR PZ v Dolnom Kubíne o prerušení trestného stíhania na neznámeho páchateľa
pri krádeži pošty – súp. č. 181. Škoda bola cca 930,- € . P. starosta zároveň oznámil, že dal
prehodnotiť všetky poistné zmluvy na majetok obce.
- spevnení plochy a vytvorení parkovacích miest pri vjazde do areálu ZŠ v Žaškove, na časti
parcely č. 1217 reg. „C“. Boli predložené ponuky na vyasfaltovanie, položenie zámkovej
dlažby alebo zatrávňovacích tvárnic. Viacerí sa priklonili k zatrávňovacím tvárniciam –

z estetického hľadiska, a nebude potrebné robiť odvodňovanie. Poslanci schválili sumu na
spevnenie plochy zatrávňovacími tvárnicami do výšky 3000,- € z rezervy.
- programe Omega.com, ktorú predložila spoločnosť Omega Holding na spoločnom stretnutí
obcí Žaškov, Párnica, Istebné, Veličná, Oravská Poruba. Jedná sa o likvidáciu komunálneho
odpadu prostredníctvom chemického procesu, kde sa dokáže spracovať 24 tis. ton odpadu
ročne. Uvedená spoločnosť prejavila záujem postaviť takúto prevádzku v areáli bývalého
závodu OFZ v Istebnom, nakoľko v roku 2013 by mali byť uzatvorené všetky skládky. Obec
by do tohto projektu nemusela nič investovať.
- uskutočnení verejného obstarávania elektronickou aukciou na likvidáciu odpadu. Ceny
oproti roku ešte mierne poklesli. Víťazom sa stal Brantner Fatra.
- potrebe upraviť zásady odmeňovania zástupcu starostu v zmysle platných predpisov
- o postupe vysporiadania miestnych komunikácií – Páľovská, Cintorínska a Kozlovská.
Občanom (vlastníkom parciel pod MK) boli zaslané oznámenia, že obec plánuje vysporiadať
MK, s návratkami, kde mali občania vyjadriť svoj súhlas resp. nesúhlas.
- žiadosti č. 536/2012 (Spišská katolícka charita) o finančnú podporu na zriadenie zariadenia
pre obete domáceho násilia. Poslanci žiadosť zobrali na vedomie
- cenovej ponuke na výmenu okien v budove MŠ – súp. č. 474 – vo výške 31 715,21 € (fy
HERplast) p. starosta sa informačne zaujímal, aké by boli cca finančné náklady na výmenu
okien v tejto budove; pri tomto bode predložil cenovú ponuku pp. Nemček od fy Noves,
ktorá bola vo výške 31 117,20 €. Poslanci sa vyjadrili, či by nestačila výmena okien len na
prízemí, pokiaľ priestory na poschodí nie sú celkom využité. Pp. Balleková zistí do budúceho
OZ, aké sú potrebné priestory na počet približne 42 detí.
- pozval všetkých prítomných na Výstup štyroch chotárov, ktorý sa konal 15.9.2012 na
Hrádku, za účasti obcí Žaškov, Komjatná, Oravská Poruba a Jasenová.
- žiadosti č. 510/2012 ECAV na finančný príspevok na tábor. Poskytol im príspevok vo výške
150,- € aj z dôvodu, že veľa detí sa zúčastnilo akcie „Deň Zeme“ .
- plánovanej rekonštrukcii miestneho rozhlasu, Obec dostala súhlas od SSE, na umiestnenie
rozhlasu na elektrické stĺpy
b) Starosta obce vyzval poslancov, aby predložili svoje pripomienky a návrhy:
Pp. Anton Nemček – informoval sa, či nie je potrebné označenie investora pri prácach na
oprave oporného múru pri starej MŠ, ako sú financované nátery zvodidiel, navrhol vyzvať
Slovenskú správu ciest k oprave zábradlia na ceste III. triedy, taktiež kanalizačných poklopov;
predložil zápisnice zo zasadnutia likvidačných komisií na vyradenie z evidencia majetku ZŠ,
MŠ, knižnice, DHZ. Komisia navrhuje vyradiť majetok zo ZŠ v hodnote 6964,75 €, majetok
z knižnice: 321 kníh v hodnote 371,58 €, majetok z DHZ v hodnote 1545,28 €. Navrhol uložiť
jednotlivým zložkám, kde prebehlo vyradenie majetku, aby do 30 dní od zlikvidovania podali
správu o zlikvidovaní.
Ďalej uviedol na dotaz pp. Kurnotu, že správca webovej stránky pracuje na stránke tak, ako
mu to bolo uložené uznesením dočasnej komisie pre web. Ako predseda tejto komisie zvolá
komisiu a preriešia ďalšie záležitosti ohľadom tejto stránky.

Navrhol odmenu kontrolórke obce vo výške 30% za 1 polrok. Poslanci jednohlasne odmenu
schválili.
Pp. Emil Kurnota - vyjadril sa k webovej stránke, uviedol, že veľa ľudí si ju zamieňa
s facebookom Žaškov, treba vyviesť ľudí z omylu, že ktorá je oficiálna stránka. Navrhol
niektoré zmeny na stránke.
Pp. Vladimír Farko – V zásadách hospodárenia s majetkom obce je uvedené, že kontrolu
ochrany majetku uskutočňuje kontrolór a finančná komisia, spýtal sa o aká je to kontrola
ochrany majetku.
Pp. Miroslav Záň – oznámil, že u Javornických, č. d. 281 bola zriadená požiarna skriňa, treba
opraviť zábradlie popri Zemianskej ulici.
Pp. Ivan Dzúrik – jarok v JASe je v kritickom stave, navrhol, že toto posúdi stavebná komisia
c) Starosta obce vyzval ostatných, aby predložili svoje pripomienky a návrhy:
p. Kršková – hl. kontrolórka obce – sa vzdala schválených odmien, OZ berie na vedomie;
informovala sa, kto spracuje Zásady rozpočtového hospodárenia a dokedy.
8. Návrh a schválenie uznesenia
UZNESENIE Č. 5/2012
Z piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2012, ktoré sa konalo dňa 13. septembra
2012.
Obecné zastupiteľstvo v Žaškove
A. BERIE NA VEDOMIE
A1

kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí OZ

A2

kontrolu plnenia rozpočtu za 1. polrok 2012

A3

návrh na zápis do obecnej kroniky

A4

správu o finančnom vyúčtovaní 41 ročníka ŽMM

A5

oznámenie p. Kačírka č. 479/2012

A6

informáciu o zámene pozemkov medzi Obcou Žaškov a RKFÚ v Žaškove

A7

pripomienky k zostaveniu cestovného poriadku na rok 2012/2013 (SAD Liorbus)

A8

správu o vykonaní vládneho auditu na kontrolu použitia účelovej dotácie na dostavbu
tribúny

A9

oznámenie Policajného zboru SR o prerušení trestného stíhania na neznámeho
páchateľa pri krádeži pošty - súp. č. 181

A10

prezentáciu likvidácie komunálneho odpadu – Omega.eco

A11

verejné obstarávanie elektronickou aukciou na komunálny odpad

A12

informáciu ohľadom vysporiadania pozemkov pod miestne komunikácie

A13

otvorený list občanov starostovi a poslancom OZ o zastavení odpredaja časti parcely
827/1

A14

vzdanie sa schválených odmien za 1.polrok 2012 (kontrolórka obce)

B. SCHVAĽUJE NÁVRHY
B1

návrhovú komisiu:

pp. Anton Nemček – predseda komisie
pp. Milan Mikuš a pp. Emil Kurnota – členovia komisie
overovateľov zápisnice:
pp. Peter Chmara, pp. Miroslav Záň
Za 9 :

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

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

predbežný súhlas so zámenou pozemkov medzi Obcou Žaškov a ECAV podľa správy
stavebnej komisie
Za 9 :

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

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

zoznam inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie majetku obce
k 30.11.2012 podľa predloženého návrhu; členovia ústrednej inventarizačnej
komisie: Predseda UIK –
pp. Vladimír Farko, členovia UIK: pp. Anton Nemček,
pp. Marián Lang, Janka Adamcová
Za 9 :

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

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

VZN č. 3/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Žaškov

s platnosťou od 1.10.2012
Za 9 :

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

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

spoluúčasť obce na kamerový systém vo výške 1885,- € z rezervy
Za 9 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
B6

Návrh bol jednohlasne schválený
zvýšenie maximálnej výšky hotovosti v pokladni Obecného úradu medzi dvoma
pracovnými dňami na 1000,- €
Za 9 :

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

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

odpustenie úroku zo záväzku p. Miloša Kramera voči obci vo výške 2759,30 € za
podmienky, že bude vyplatená istina a trovy konania vo výške 5569,01 €
Za 9 :

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

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

cenu 3,- €/1 m2 pri výkupe pozemkov pod miestne komunikácie; podiel do 1 m2
bezodplatným prevodom na obec; taktiež bezodplatný prevod na obec od majiteľov
pozemkov a nehnuteľností, ku ktorým vedie daná prístupová komunikácia
Za 9 :

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

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

zámer prenájmu nebytových priestorov na zriadenie predajne potravín a rozličného
tovaru v budove MŠ – súp. č. 474 za 1,- €/1 m2 + energie/1 mesiac
Za 9 :

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

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

prestavbu kúrenia v klube kultúrneho domu do výšky 2000,- € z rezervy
Za 9 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
Návrh bol jednohlasne schválený
B11

vyhodnotenie časti pozemku – parc. č. 10844/2 vo výmere 36 m2 evidovanú na LV č.
2729, a to parcelu č. 758/1, diel č. 2 vo výmere 36 m2 - vytvorená GP č. 455646045/2010 zo dňa 13.4.2011, ktorý vyhotovil Ing. Michal Dibdiak, Beňovolehotská
2131/50, Dolný Kubín, IČO: 45564604, ktorý bol úradne overený Správou katastra
Dolný Kubín dňa 18.4.2011 pod č. 149/2011, ako pozemok prebytočný pre obec
Žaškov a zároveň schvaľuje zámer odpredaja tejto časti pozemku priamym predajom
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre manželov Jozef Lacko, rod. Lacko, nar.
, r.č:
, trvale bytom Komjatná 326 a Zdenka Lacková, rod.
Janigová, nar.
, r.č.:
, trvale bytom Žaškov 257 v cene
2
4,15 €/1 m
Za 9 :

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

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

B12

vypracovanie inžiniersko-geologického posudku zosuvu na IBV – Homoľa, vo výške
936,- €
Za 9 :

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

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

zmena rozpočtu obce na rok 2012 – presun finančných prostriedkov z položky č.
41 08100 637 002 000 (ŽMM) vo výške 936,- € na vyhotovenie inžinierskogeologického prieskumu zosuvu Homole
Za 9 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
Návrh bol jednohlasne schválený
B14

zaradenie členov Obecného hasičského zboru do funkcie podľa predloženého návrhu
Za 9 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
Návrh bol jednohlasne schválený
B15

žiadosť č. 614/2012 Mototím Žaškov – na polievanie trate počas motokrosu
Za 9 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
Návrh bol jednohlasne schválený
B16

spevnenie parkovacích miest pri vstupe do ZŠ – na časti parcely č. 1217 reg. „C“
do výšky 3 000,- € z rezervy
Za 9 :

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

Vladimír Farko, Milan Mikuš, Marián Lang, Darina Balleková,
Anton Nemček
Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
Návrh bol jednohlasne schválený
B17

odmenu kontrolórke obce vo výške 30% mesačného základu za 1. polrok 2012
Za 9 :

B18

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
Návrh bol jednohlasne schválený
návrh likvidačnej komisie na vyradenie z evidencie majetku ZŠ s MŠ za ZŠ v celkovej
hodnote 6964,75 €
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 1: Darina Balleková
Neprítomní 0:
Návrh bol jednohlasne schválený
B19

návrh likvidačnej komisie na vyradenie z evidencie majetku obecnej knižnice 321 kníh
v celkovej hodnote 371,58 € a vyradenie z majetku DHZ v celkovej hodnote 1545,28 €
Za 9 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
Návrh bol jednohlasne schválený
B20

návrh likvidačnej komisie na vyradenie z evidencie majetku obecného úradu
v hodnote 8925,69 € a motorové vozidlo Škoda Favorit v hodnote 5078,67 €;
prevedenie na DHZ v hodnote 357,34 € a nevyradiť majetok v hodnote 3318,21 €;
z evidencie ZŠ s MŠ – časť MŠ vyradiť majetok v hodnote 2705,55 €
Za 9 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:

Návrh bol jednohlasne schválený
C. UKLADÁ
C1

zabezpečiť vytýčenie a zameranie pozemkov, ktoré sú predmetom zámeny medzi
Obcou Žaškov a ECAV, podľa návrhu stavebnej komisie
Zodpovedný: OcÚ

C2

zverejniť zámer prenájmu nebytových priestorov v MŠ so stanovením ceny nájmu
1,- €/1m2 + energie/1 mesiac
Zodpovedný: OcÚ

C3

termín: 20.9.2012

vyzvať Slovenskú správu ciest o opravu zábradlí, kanalizačných poklopov popri ceste
III. triedy cez obec Žaškov
Zodpovedný: OcÚ

C4

termín: nasledujúce OZ

termín: 30.9.2012

vykonať obhliadku ohľadom zvodu dažďovej vody pri cintoríne – žiadosť Jozef
Strapec č. 604/2012
Zodpovedný: komisia výstavby a rozvoja obce termín: do nasledujúce OZ

C5

prepracovať odmeňovanie zástupcu starostu v súlade so zákonom
Zodpovedný: OcÚ

C6

vypracovať návrhy na zmenu stránky obce, určenie prioritných informácií
Zodpovedný: komisia www

C7

termín: do nasledujúce OZ

termín: do nasledujúce OZ

dotknutým organizáciám podať správu o likvidácii vyradeného majetku
Zodpovedný: jednotlivé zložky

termín: do nasledujúce OZ

D. NESCHVAĽUJE
E. RUŠÍ
E1

uznesenie č. 4/2012 bod B4
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 1: Marián Lang
Neprítomní 0:
Návrh bol schválený

E2

uznesenie č. 8/2011 bod B15
Za 9 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 0:
Návrh bol jednohlasne schválený
Pp. Nemček prečítal návrh na schválenie uznesenia č. 5/2012 a tento bol následne schválený
všetkými prítomnými poslancami.
9. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým prítomným
za účasť a plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o 22,45 hod.

Overovali:
pp. Peter Chmara
pp. Miroslav Záň

Zapísala: Anna Repková

Milan Pavlovčík
starosta obce

