ZÁPISNICA
z piateho plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žaškov, konaného
dňa 13. júna 2013 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.
Starosta obce potvrdil, že plenárne zasadnutie je uznášaniaschopné, prítomní boli ôsmi
poslanci OZ (podľa prezenčnej listiny), pp. Milan Mikuš sa ospravedlnil, pp. Marián Lang
odišiel z OZ o 17,45 hod.
Písaním zápisnice poveril starosta pracovníčku obecného úradu Annu Repkovú.
Starosta obce navrhol plenárnemu zasadnutiu OZ členov pre prípravu a návrh na
uznesenie nasledovných poslancov:
pp. Vladimír Farko – predseda návrhovej komisie; pp. Miroslav Záň a pp. Darina Balleková
– členovia návrhovej komisie. Za overovateľov zápisnice navrhol pp. Ivana Dzúrika a pp.
Petra Chmaru.
Uznesenie č. 5/5/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e :
Návrhovú komisiu v zložení: pp. Vladimír Farko – predseda návrhovej komisie, pp. Miroslav
Záň a pp. Darina Balleková – členovia návrhovej komisie
Overovateľov zápisnice: pp. Ivan Dzúrik a pp. Peter Chmara
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Milan Mikuš
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. Návrh a schválenie záverečného účtu obce za rok 2012
4. Správa hlavnej kontrolórky obce
5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013

6. Schválenie zámeny pozemkov medzi obcou Žaškov a :
a. rímsko-katolíckou cirkvou v Žaškove
b. evanjelickou cirkvou a.v. v Žaškove
7. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu obce
8. Návrh na zrušenie VZN č. 1/2012 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území
obce
9. Schválenie Dodatku č. 5 k VZN č. 17/2008
10. Schválenie zmeny nájomcu nebytových priestorov
11. Interpelácie poslancov
12. Rôzne (žiadosti, sťažnosti, návrhy,...)
13. Záver
Uznesenie č. 6/5/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e navrhnutý program zasadnutia obecného
zastupiteľstva:
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Milan Mikuš
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. 1
C3
trvá (priebežne celý rok – vysporiadanie pozemkov)
uzn. č. 2
C2
trvá
uzn. č. 3
C1
nesplnené – trvá (čaká sa na posúdenie Dopravným inšpektorátom)
C3
trvá do 10.09.2013 (prehodnotenie všetkých nájomných zmlúv)
Uznesenie č. 7/5/2013
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.
3. Návrh a schválenie záverečného účtu obce za rok 2012
Dňa 6.6. 2013 zasadala finančná komisia k podrobnému prerokovaniu záverečného účtu
(zápisnica v prílohe). Finančná komisia uložila účtovníčke doplniť niektoré položky
a požiadavky do záverečného účtu. Tieto boli doplnené a upravený záverečný účet obce bol
poslancom OZ rozposlaný. Návrh záverečného účtu za rok 2012 bol zverejnený po dobu 15
dní na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce. Zároveň predložila hlavná kontrolórka
obce Ing. Vladimíra Kršková Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného
účtu obce Žaškov za rok 2012, a odporučila schváliť záverečný účet obce s výhradou. Všetci
prítomní poslanci aj kontrolórka sa zhodli, že aj keď nie je potrebné, aby bol ukončený audit
pri schvaľovaní záverečného účtu, bude výhodnejšie navrhnúť a schváliť audítorku na
vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2013 najneskôr do 01/2014, tak aby bol audit
vykonaný do konca 05/2014 a predložený poslancom pred schvaľovaním záverečného účtu
obce.

Uznesenie č. 8/5/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov
a) b e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2012
b) s c h v a ľ u j e
celoročné hospodárenie obce Žaškov za rok 2012 bez výhrad
c) s c h v a ľ u j e
Prebytok hospodárenia v sume 18 120,54 €, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 10 % z prebytku
hospodárenia sa prevádza do rezervného fondu a 90% do fondu rozvoja obce.
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Milan Mikuš
4. Správa hlavnej kontrolórky obce
Hlavná kontrolórka obce predložila na OZ Správu z vykonanej kontroly čerpania dotácie
inštitúciou Slovenský skauting 98. zbor Šíp Žaškov a Správu z kontroly dodržiavania VZN č.
1/1996 o podmienkach podnikania na území obce. Obidve správy z kontrol tvoria prílohu
zápisnice.
Uznesenie č. 9/5/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov
a) b e r i e n a v e d o m i e
Správu kontrolórky obce z vykonanej kontroly čerpania dotácie inštitúciou Slovenský
skauting 98. zbor Šíp Žaškov a Správu z kontroly dodržiavania VZN č. 1/1996
o podmienkach podnikania na území obce
b) u k l a d á
Preveriť aktuálnosť VZN č. 1/1996 o podnikaní na území obce Žaškov
Zodp.: OcÚ
Termín: budúce zasadnutie OZ
5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013
Návrh plánu kontrolnej činnosti zverejnený dňa 30.5.2013 po dobu 15 dní pred
zasadnutím OZ. Po vzájomnej diskusii poslanci OZ schválili Plán kontrolnej činnosti na 2.
polrok so zapracovanými zmenami kontrol, a to: v bode 2 sa mení termín kontroly z mesiaca
august na september, bod 3 zmenená kontrola – na kontrolu čerpania dotácie poskytnutej
OFK Družstevník Žaškov za rok 2012 (termín október – november); bod 4 vypadol z plánu;

bod 5 sa posúva na bod 4 - vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce
(termín december 2013)
Uznesenie č. 10/5/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013
so zapracovanými zmenami
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Milan Mikuš
6. Schválenie zámeny pozemkov medzi :
a) obcou Žaškov a Rímsko-katolíckou cirkvou v Žaškove
Prítomní poslanci OZ schválili zámenu pozemkov v zmysle schváleného zámeru zámeny
pozemkov zo dňa 15.11.2012 (uzn. č. 7/2012, bod B7) medzi obcou Žaškov a Rímskokatolíckou cirkvou v Žaškove, farnosť Žaškov
Uznesenie č. 11/5/2013
a) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e:
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. 7/2012, bod
B7 zo dňa 15.11.2012 ako prípad hodný osobitného zreteľa, zámenu pozemkov medzi Obcou
Žaškov, IČO: 00315052, 027 21 Žaškov 112 a Rímsko-katolíckou cirkvou v Žaškove,
farnosť Žaškov, IČO: 31912206, 027 21 Žaškov 108, a to:
Pozemky vo vlastníctve Obce Žaškov prechádzajúce do vlastníctva Rímsko-katolíckej cirkvi
v Žaškove:
- pozemok registra C-KN parc. č. 14/3 zast. pl. o výmere 39 m2, ktorý vznikol z pozemku
reg. E-KN parc. č. 10894/7, diel č. 3, zapísaný na LV č. 2729,
- pozemok registra C-KN parc. č. 19/4 záhrada o výmere 6 m2, ktorý vznikol z pozemku
reg. E-KN parc. č. 10894/7, diel č. 11, zapísaný na LV č. 2729,
- pozemok registra C-KN parc. č. 19/1 záhrada o výmere 252 m2, ktorý vznikol z pozemku
reg. E-KN parc. č. 796, diel č. 9, zapísaný na LV č. 2729
- pozemok registra C-KN parc. č. 14/5 zast. pl. o výmere 2 m2, ktorý vznikol z pozemku
reg. E-KN parc. č. 10838/2, diel č. 5, zapísaný na LV č. 2729
- pozemok registra C-KN parc. č. 15/2 záhrada o výmere 8 m2, ktorý vznikol z pozemku
reg. E-KN parc. č. 10838/2, diel č. 7, zapísaný na LV č. 2729
- pozemok registra C-KN parc. č. 359/2, t.t.p. o výmere 38 m2, ktorý vznikol z pozemku
reg. E-KN parc. č. 10 838/2, diel č. 17, zapísaný na LV č. 2729
- pozemok registra C-KN parc. č. 359/3 t.t.p. o výmere 146 m2, ktorý vznikol z pozemku
reg. E-KN parc. č. 10838/2, diel č. 18, zapísaný na LV č. 2729
- pozemok registra C-KN parc. č. 1500/12 zast. pl. o výmere 96 m2, ktorý vznikol z pozemku
reg. E-KN parc. č. 10838/2, diel č. 32, zapísaný na LV č. 2729
- pozemok registra C-KN parc. č. 360/3 zast. pl. o výmere 20 m2, ktorý vznikol z pozemku
reg. E-KN parc. č. 10838/2, diel č. 24, zapísaný na LV č. 2729
- pozemok registra C-KN parc. č. 362/5 záhrada o výmere 12 m2, ktorý vznikol z pozemku
reg. E-KN parc. č. 10838/2, diel č. 3, zapísaný na LV č. 2729

- pozemok registra C-KN parc. č. 359/6 t.t.p. o výmere 199 m2, ktorý vznikol z pozemku
reg. E-KN parc. č. 10924/20, diel č. 19, zapísaný na LV č. 2729
Pozemky vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi v Žaškove prechádzajúce do vlastníctva
Obce Žaškov:
- pozemok registra E-KN parc. č. 790, záhrada o výmere 98 m2, zapísaný na LV č. 2486
- pozemok registra E-KN parc. č. 793, t.t.p. o výmere 202 m2, zapísaný na LV č. 2486
- pozemok registra E-KN parc. č. 794 ost. pl. o výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 2486
- pozemok registra E-KN parc. č. 795/1 t.t.p. o výmere 187 m2, zapísaný na LV č. 2486
podľa vytvoreného geometrického plánu č. 17808391-25/2012 zo dňa 5.9.2012, ktorý
vytvoril Ing. Jaroslav Kutlík, Bysterecká 1211/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 17808391,
ktorý bol úradne overený Správou katastra Dolný Kubín dňa 9.10.2012 pod č. 454/2012.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
- pozemky Rímsko-katolíckej cirkvi v Žaškove, ktoré nadobudne touto zámennou zmluvou
Obec Žaškov, sa nachádzajú pod chodníkmi pri hlavnej komunikácii, pričom tieto chodníky
spravuje obec Žaškov, slúžia jej občanom a bez vyporiadania vlastníckych práv by obec
Žaškov nemohla tieto riadne spravovať a tým by mohlo dôjsť aj k ohrozeniu bezpečnosti jej
občanov a zároveň obecné pozemky ktoré obec zamieňa sú v dlhodobom užívaní Rímskokatolíckej cirkvi v Žaškove, ktorá sa o ne stará a udržiava v riadnom stave
b) Obecné zastupiteľstvo v Žaškove p o v e r u j e obecný úrad, aby zabezpečil po
organizačnej, právnej a ekonomickej stránke zámenu majetku obce
c) Obecné zastupiteľstvo v Žaškove p o v e r u j e starostu obce, aby s Rímsko-katolíckou
cirkvou v Žaškove uzatvoril zámennú zmluvu, a aby zabezpečil zverejnenie zámennej
zmluvy.
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Milan Mikuš
b) Obcou Žaškov a Evanjelickým a.v. cirkevným zborom v Žaškove
Prítomní poslanci OZ schválili zámenu pozemkov v zmysle schváleného zámeru zámeny
pozemkov zo dňa 14.3.2013 (uzn. č. 2/2013, bod B5) medzi obcou Žaškov a Evanjelickým
a.v. cirkevným zborom v Žaškove.
Uznesenie č. 12/5/2013
a) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e:
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. 2/2013, bod
B5 zo dňa 14.3.2013 ako prípad hodný osobitného zreteľa, zámenu pozemkov medzi Obcou
Žaškov, IČO: 00315052, 027 21 Žaškov 112 a Evanjelickým a. v. cirkevným zborom
v Žaškove, IČO: 31902782, 027 21 Žaškov, podľa vytvoreného geometrického plánu č.
17808391-2/2013 zo dňa 8.2.2013, ktorý vytvoril Ing. Jaroslav Kutlík, Bysterecká 1211/12,

026 01 Dolný Kubín, IČO: 17808391, ktorý bol úradne overený Správou katastra Dolný
Kubín dňa 13.2.2013 pod č. 42/2013 a to v rozsahu:
Pozemky prechádzajúce z vlastníctva Obce Žaškov do vlastníctva Evanjelického a.v.
cirkevného zboru v Žaškove :
- pozemok reg. C-KN parc. č. 1210/2 zast. pl. o výmere 39 m2 vytvorený z pozemku reg.
E-KN parc. č. 10924/16, diel č. 2, zapísaný na LV č. 2729
Pozemky prechádzajúce z vlastníctva Evanjelického a.v. cirkevného zboru v Žaškove do
vlastníctva Obce Žaškov :
- pozemok reg. C-KN parc. č. 1212/2 t.t.p. o výmere 29 m2 vytvorený z pozemku reg. C-KN
parc. č. 1212, zapísaný na LV č. 1092
- pozemok reg. C-KN parc. č. 1211/2 zast. pl. o výmere 6 m2 vytvorený z pozemku reg. C-KN
parc. č. 1211, zapísaný na LV č. 1092, zapísaný na LV č. 1092
- pozemok reg. C-KN parc. č. 1212/3 t.t.p. o výmere 38 m2 vytvorený z pozemku reg. C-KN
parc. č. 1212, zapísaný na LV č. 1092
- pozemok reg. C-KN parc. č. 1210/3 zast. pl. o výmere 15 m2, diel č. 3, vytvorený z pozemku
reg. E-KN parc. č. 518 záhrada, zapísaný na LV č. 2734
Pozemky prechádzajúce z vlastníctva Evanjelického a.v. cirkevného zboru v Žaškove do
vlastníctva Obce Žaškov (bez vyhotoveného geometrického plánu):
- pozemok reg. E-KN parc. č. 537/1 t.t.p. o výmere 96 m2, zapísaný na LV č. 2734
- pozemok reg. E-KN parc. č. 533/1 ostat. pl. o výmere 36 m2, zapísaný na LV č. 2734
- pozemok reg. E-KN parc. č. 533/2 záhrady o výmere 9 m2, zapísaný na LV č. 2734
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
- Spoločný záujem obce Žaškov a Evanjelického a.v. cirkevného zboru v Žaškove
o vzájomné vysporiadanie pozemkov, ktoré využíva obec, resp. všetci občania obce
Žaškov. Obec získa podstatne väčšiu časť pozemkov oproti pozemku, ktorý zamieňa
s Evanjelickým a.v. cirkevným zborom v Žaškove.
b) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov p o v e r u j e obecný úrad, aby zabezpečil po
organizačnej, právnej a ekonomickej stránke zámenu majetku obce
c) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov p o v e r u j e starostu obce, aby s Evanjelickým
a.v. cirkevným zborom v Žaškove uzatvoril zámennú zmluvu, a aby zabezpečil
zverejnenie zámennej zmluvy.
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Milan Mikuš
7. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu obce
Uznesenie č. 13/5/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e zmenu rozpočtu obce Žaškov
na rok 2013, v časti kapitálové výdavky, a to: z fondu rozvoja obce (prebytok minulých
rokov) navýšenie položky č. 41 01 116 717002 001 – rekonštrukcia miestnych komunikácií
o sumu 13 800,- €.
Za 7 :
Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Peter Chmara, Vladimír Farko,
Anton Nemček, Miroslav Záň, Darina Balleková
Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Marian Lang

Uznesenie č. 14/5/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e zmenu rozpočtu obce Žaškov
na rok 2013, v časti kapitálové výdavky, a to: z fondu rozvoja obce (prebytok minulých
rokov) navýšenie položky č. 41 001 116 717002 005 – rekonštrukcia a modernizácia
obecného rozhlasu o sumu 3 000,- €.
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Marian Lang
Poslanci OZ schválili prestávku v trvaní 10 min.
8. Návrh na zrušenie VZN č. 1/2012 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území
obce
Z dôvodu platnosti novely zák. č. 439/2012, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005
Z.z. o hazardných hrách, poslanci schválili zrušenie VZN č. 1/2012 s účinnosťou od
1.7.2013, aby nebolo VZN obce v rozpore so zákonom.
Uznesenie č. 15/5/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e zrušenie VZN č. 1/2012 o zákaze
prevádzkovania hazardných hier na území obce
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Marian Lang
9. Schválenie Dodatku č. 5 k VZN č. 17/2008
Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 17/2008 zverejnený po dobu 15 dní pred zasadnutím OZ
(od 27.5.2013 do 10.6.2013), v ktorom sa mení § 4 – Príspevok na pobyt dieťaťa v materskej
škole od 1.9.2013 na sumu 13,- €. Dôvodovú správu predložil riaditeľ ZŠ s MŠ v Žaškove –
Mgr. Juraj Jonák. Zároveň starosta obce predložil návrh, že pri umiestnení dieťaťa mladšieho
ako 3 roky do MŠ by sa platil dvojnásobok sumy (t.j. 26,- €) až do dovŕšenia 3 rokov veku
dieťaťa. Poslanci sa priklonili k tomuto návrhu a schválili Dodatok č. 5 k VZN č. 17/2008 so
zapracovanými zmenami a zároveň podotkli, že je potrebné, aby riaditeľ stanovil pevné
kritériá k prijatiu detí do MŠ, aby nevznikali zbytočne nepravdivé domnienky.
Uznesenie č. 16/5/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e
s účinnosťou od 1.9.2013
Za 7 :
Proti 0:

Dodatok č. 5 k VZN č. 17/2008

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

Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Marian Lang
10. Schválenie zmeny nájomcu nebytových priestorov
Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na zriadenie denného stacionára pre
dôchodcov v budove MŠ v priestoroch, kde sa v súčasnosti nachádza klubovňa Slovenského
skautingu – 98. zbor Šíp. Skautom by boli ponúknuté iné priestory – tiež v tejto časti budovy,
vedľa predajne potravín, s čím súhlasili. Tento stacionár by bol zabezpečovaný so Spišskou
katolíckou charitou. Na pokrytie finančných nákladov by postačovalo 6-7 klientov (dotácia
zo štátu na jedného klienta je 183,- €). Klienti by si platili len stravu cca 5,- €. Denný
stacionár by mohli navštevovať dôchodcovia, ale tiež mladší občania so zdravotným
postihnutím. Pp. Nemček sa informoval, či by stacionár mohli navštevovať aj občania z inej
obce (áno môžu) a či sa v týchto priestoroch budú vymieňať okná. Pp. Balleková sa
informovala na spôsob podávania žiadostí, pp. Farko, či nebude potrebné zmeniť VZN
o sociálnych službách. Poslanci schválili zmenu nájomcu nebytových priestorov. V zmluva sa
uzavrie na dobu neurčitú s výpovednou dobou 6 mesiacov.
Uznesenie č. 17/5/2013
a) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e
zmenu nájomcu nebytových
priestorov v budove materskej školy – priestory, ktoré využíva Slovenský skauting – 98. zbor
Šíp Žaškov, nový nájomca Spišská katolícka charita, Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová
Ves, IČO: 35514221 na zriadenie denného stacionára.
b) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov p o v e r u j e starostu obce k uzatvoreniu zmluvy so
Spišskou katolíckou charitou o nájme nebytových priestorov na poskytovanie služieb
denného stacionára.
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Marian Lang
11. Interpelácie poslancov
Pp. Ivan Dzúrik :
Oboznámil prítomných s rekonštrukciou miestneho rozhlasu
Pp. Darina Balleková:
Informovala sa na parkovisko pred poštou, ktoré už bolo navrhnuté – p. starosta odpovedal, že
zábradlie nebude, z dôvodu odhŕňania snehu v zime, ale budú tam uložené väčšie kvetináče.
Informovala o zmene učebných plánov, doteraz bol povinný anglický jazyk od 3. ročníka, ak
bude schválená vyhláška budú si žiaci môcť vybrať aj iný jazyk ako AJ; ďalej bol od 6.
ročníka povinný druhý cudzí jazyk, teraz to bude voliteľný predmet a bude na riaditeľovi
školy ako rozhodne; a znovu by malo byť povinné pracovné vyučovanie od 3. ročníka.
Pp. Anton Nemček:
Dňa 10.5.2013 zasadala likvidačná komisia, zápisnica z komisie je v prílohe. Likvidačná
komisia prehodnotila návrh na vyradenie 3 pracovných stolov v kuchyni ZŠ v celkovej výške
83,96 €.
Uznesenie č. 18/5/2013

Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e vyradenie majetku obce - ZŠ/ Zariadenie
školského stravovania podľa návrhu likvidačnej komisie v celkovej hodnote 83,96 € (tri
pracovné stoly)
Za 7 :
Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Peter Chmara, Vladimír Farko,
Anton Nemček, Miroslav Záň, Darina Balleková
Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Marian Lang
Uznesenie č. 19/5/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e
podľa návrhu likvidačnej komisie
Za 7 :

odpredaj vyradeného majetku obce

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Marian Lang
Pp. Peter Chmara:
Navrhol umiestniť jedno väčšie dopravné zrkadlo pri výjazde z ulice Tepeľ, ku rod. domu
Vencelovcov, nakoľko sa jedná o neprehľadné miesto pri výjazde.
Pp. Miroslav Záň:
Oboznámil prítomných, že Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline schválilo zásahové prilby
v počte 4 ks na základe podanej žiadosti, ešte by mali dostať aj čižmy a rukavice k zásahovým
oblekom. Navrhol pozvať hasičov z družobnej obce Moravský Žiškov na súťaž Memoriál
Ondreja Sokola, ktorý sa uskutoční 14.7.2013
Pri tejto diskusii p. starosta uviedol, že obecné zastupiteľstvo v Lipt. Jáne schválilo odpredaj
hasičského auta v sume 1700,- €, ktoré by sa uhradilo z položky požiarnej ochrany.
Pp. Vladimír Farko:
Informoval prítomných o zasadnutí ústrednej inventarizačnej komisie, či bol majetok obce
správne pooznačovaný. Uviedol, že situácia pokročila k lepšiemu, všetko bolo v poriadku,
treba na to stále dbať a hlavne treba určiť v Zásadách hospodárenia s majetkom obce lehotu
dokedy je potrebné označiť nadobudnutý majetok inventárnym číslom a zaradiť ho do
inventára.
Uznesenie č. 20/5/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e správu ústrednej
inventarizačnej komisie o kontrole označovania majetku obce inventárnym číslom.
12. Rôzne (žiadosti, sťažnosti, návrhy...)
-

odmena vedúcej detského folklórneho súboru Trnkárik – Mgr. Márii Langovej a vecné
odmeny pre deti zo súboru.

Uznesenie č. 21/5/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e odmenu vedúcej detského folklórneho
súboru Trnkárik – Mgr. Márii Langovej vo výške 278,- €.
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Marian Lang
-

Dobrovoľný hasičský zbor v Žaškove - žiadosť o dotáciu: DHZ predložil finančné
náklady na činnosť krúžku mladých hasičov a podrobný rozpis hodín prípravy
Plameniakov (žiaci do 15 rokov). Poslanci a kontrolórka uviedli, že by sa tam nemala
nachádzať položka občerstvenie počas prípravy v zmysle platných rozpočtových pravidiel.
Zároveň navrhli viesť hasičský krúžok cez centrum voľného času od 1.9.2013. Čo sa týka
požiarnej techniky, pohonných hmôt a štartovného na súťaže - obecné zastupiteľstvo
súhlasilo z prefinancovaním z rozpočtu obce v sume 200,-€, nakoľko ide aj o tréning na
zásah. Po súťaži budú doručené bločky na Obecný úrad. Zároveň poslanci schválili 200,eur na usporiadanie súťaže „Memoriál Ondreja Sokola“.

Uznesenie č. 22/5/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e sumu 200,- € na usporiadanie hasičskej
súťaže „Memoriál Ondreja Sokola“ z položky požiarna ochrana.
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Marian Lang
- žiadosť č. 317/2013 p. Eriky Maťašákovej, o úhradu nákladov spojených s úpravou
predmetu nájmu: P. Maťašáková doručila žiadosť aj kópie pokladničných dokladov na
materiál v celkovej sume 113,31 €, ktorý použila na úpravu miestnosti prenajatej na zriadenie
kaderníctva. P. Maťašáková platí mesačne za prenájom nebytových priestorov 22,- €. Pp.
Kurnota navrhol odpustiť 5 splátok za prenájom.
Uznesenie č. 23/5/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e odpustenie piatich splátok nájomného p.
Maťašákovej za zhodnotenie majetku obce počnúc 6/2013.
Za 6 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Milan Mikuš, Marian Lang, Darina Balleková
- žiadosť č. 348/2013 p. Milana Čadu, Žaškov 198 o odkúpenie parcely reg. C-KN č. 476/5
o výmere 18 m2, ktorá vznikla z parcely reg. E-KN č. 10844/1 a žiadosť č. 350/2013 p.
Zuzany Migovej, Žaškov 199 o odkúpenie parcely reg. C-KN č. 476/1 o výmere 108 m2,
ktorá vznikla z parcely reg. E-KN č. 10844/1, obidve parcely vytvorené geometrickým
plánom č. 32271093-33/2013. Poslanci pri schvaľovaní zámeru odpredaja pozemku p. Čadovi
zdôraznili, že je potrebné, aby mal p. Čado zabezpečenú prístupovú cestu k svojmu
rodinnému domu a pozemku, napr. aj zriadením vecného bremena na parcele č. 471/2, ku
ktorej je vybudovaný most. Uvedená parcela nie je vo vlastníctve p.Milana Čadu a jeho
manželky
Uznesenie č. 24/5/2013

Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e vyhodnotenie časti pozemku – parc. č.
10844/1 ostatné plochy vo výmere 126 m2, evidovanú na LV č. 2729, a to: parcelu č. 476/5,
diel č. 5 vo výmere 18 m2 a parc. č. 476/1, diel č. 1 vo výmere 108 m2, vytvorené
geometrickým plánom č. 32271093-33/2013 zo dňa 21.5.2013, ktorý vyhotovil Ing. Švárny
Lev, Obrancov mieru 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32271093, ktorý bol úradne overený
Správou katastra Dolný Kubín dňa 24.5.2013 pod č. 176/2013, ako pozemok prebytočný pre
obec Žaškov
Za 6 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Milan Mikuš, Marian Lang, Darina Balleková
Uznesenie č. 25/5/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e zámer odpredaja pozemku reg. C-KN
parc. č. 476/5 zast. pl. o výmere 18 m2 vytvoreného geometrickým plánom č. 3227109333/2013, ktorý vyhotovil Ing. Švárny Lev, Obrancov mieru 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO:
32271093, ktorý bol úradne overený Správou katastra Dolný Kubín dňa 24.5.2013 pod č.
176/2013 priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre manželov Milan
Čado, rod. Čado, nar.
, r.č.:
, trvale bytom Žaškov 198 a Mária Čadová, rod.
Kováčiková, nar.
, r.č.:
, trvale bytom Žaškov 198 v cene 4,15 €/1 m2
Za 6 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Milan Mikuš, Marian Lang, Darina Balleková
Uznesenie č. 26/5/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov u k l a d á vyzvať p. Milana Čadu na doplnenie žiadosti
o odpredaj pozemku a na zabezpečenie trvalého prechodu k svojim nehnuteľnostiam cez
parcelu a most svojho otca – p. Čadu st. v termíne do nasledujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Zodp.: OcÚ
Termín: budúce zasadnutie OZ
Uznesenie č. 27/5/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e zámer odpredaja pozemku reg. C-KN
parc. č. 476/1 zast. pl. o výmere 108 m2 vytvoreného geometrickým plánom č. 3227109333/2013, ktorý vyhotovil Ing. Švárny Lev, Obrancov mieru 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO:
32271093, ktorý bol úradne overený Správou katastra Dolný Kubín dňa 24.5.2013 pod č.
176/2013 priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Zuzanu Migovú, rod.
Čadovú, nar.
, r.č.:
, trvale bytom Žaškov 199 v cene 4,15 €/1 m2
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Marian Lang

- žiadosť č. 384/2013 p. Petra Čierneho, Žaškov 447 o odkúpenie časti parcely reg. E-KN č.
93809/1 a 93742/121 z dôvodu plánovania výstavby garáže. Uvedené posúdi komisia
výstavby a rozvoja obce.
Uznesenie č. 28/5/2013
a) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a
384/2013

v e d o m i e žiadosť p. Čierneho č.

b) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov u k l a d á Komisii výstavby a rozvoja obce
prehodnotiť žiadosť p. Čierneho.
Zodp.: predseda komisie výstavby a rozvoja obce
Termín: budúce zasadnutie OZ
- návrh na schválenie audítora na vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2012:
Uznesenie č. 29/5/2013
a) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e Ing. Emíliu Franekovú na vykonanie
účtovného auditu za rok 2012
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Marian Lang
b) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov u k l a d á navrhnúť na schválenie audítora na
vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2013 už v 01/2014, tak aby bol audit vykonaný do
konca 05/2014.
Zodp.: obecný úrad
Termín: 01/2014
13. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za
účasť a plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o 20,00 hod.
Overovali:
pp. Ivan Dzúrik
pp. Peter Chmara
Zapísala: Anna Repková
Milan Pavlovčík
starosta obce

