PLENÁRNE ZASADNUTIE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽAŠKOVE

ZÁPISNICA
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
dňa 12. mája 2011 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 12. mája 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.
2. Kontrola uznášaniaschopnosti a schválenie programu zasadnutia
Starosta obce súčasne potvrdil, že plenárne zasadnutie je uznášaniaschopné, prítomní boli
ôsmi poslanci OZ, pp. Milan Mikuš bol ospravedlnený.
Starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ a ten bol následne schválený
všetkými prítomnými poslancami OZ v takomto znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Kontrola uznášaniaschopnosti a schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení OZ
Zápis do obecnej kroniky
Návrh VZN, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky a podrobnosti o chove, držaní
a vodení psov v obci Žaškov
8. Rôzne (žiadosti, návrhy, ponuky, interpelácie poslancov, diskusia)
9. Návrh a schválenie uznesenia
10. Záver
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Písaním zápisnice poveril starosta pracovníčku obecného úradu Annu Repkovú. Za
overovateľov zápisnice starosta určil pp. Ivan Dzúrik a pp. Vladimír Farko
4. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol plenárnemu zasadnutiu OZ členov pre prípravu a návrh na
uznesenie nasledovných poslancov: pp. Marián Lang - predseda návrhovej komisie, pp. Peter
Chmara a pp. Anton Nemček – členovia návrhovej komisie.
Návrh bol jednohlasne schválený všetkými prítomnými poslancami.
5. Kontrola plnenia uznesenia

Správu o plnení uznesenia č. 6 zo dňa 14.4.2011; č. 5 zo dňa 3.3.2011; č. 4 zo dňa
3.2.2011 v bode C predložil zástupca starostu obce pp. Ivan Dzúrik:
uzn. č. 4:
C5
trvá (do 31.10.2011)
C9
splnené
uzn. č. 5
C1
trvá (do 30.9.2011)
C2
splnené
uzn. č. 6:
C1
splnené
C2
trvá (do 31.7.2011)
C3
splnené
C4
splnené
6. Zápis do obecnej kroniky
P. starosta vyzval p. Agnešu Maťašákovú, aby predložila návrh na zápis udalostí v r. 2010 do
obecnej kroniky. Poďakovala za udelené slovo a prečítala jednotlivé sekcie, ktoré navrhuje na
zápis (počasie, obyvateľstvo, štatistika, sociálne pomery, ZŠ s MŠ, športové udalosti
a výkony, voľby v r. 2010, referendum, kultúrne podujatia, a pod). Zároveň vyzvala
prítomných, ak by mali ďalšie námety a pripomienky pre zápis do obecnej kroniky, aby jej ich
doložili. Pp. Dzúrik navrhol doplnenie vydanie 2CD Žaškovská svadba pri príležitosti 50.
výročia založenia folklórnej skupiny v Žaškove. Pp. Balleková poznamenala, že do kroniky
treba zapísať aj tie negatívne veci, ktoré sa v obci udiali.
7. Návrh VZN, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky a podrobnosti
držaní a vodení psov v obci Žaškov

o chove,

Návrh bol doručený poslancom OZ, pred schváľovaním uvedeného VZN bude návrh
vyvesený po dobu 15 dní na úradnej tabuli.
8. Rôzne (žiadosti, návrhy, ponuky, interpelácie poslancov, diskusia
(a) Starosta informoval poslancov OZ a prítomných o:
- zmluve, ktoré sa týkala areálu ZŠ s MŠ, uviedol, že bola uzavretá iba jedna zmluva na
garáž, ktorá už bola vypovedaná, nakoľko bude využívaná pre účely obce.
- cenovej ponuke č. 349/2011 fy Cameramont na umiestnenie kamerového systému v obci;
pp. Záň uviedol k ponuke, že by sa jednalo o snímanie kritických úsekov, od katolíckeho
kostola po ZŠ, alebo druhý variant ešte aj futbalové ihrisko, všetci poslanci poznamenali, že
je to vysoký finančný náklad, načo p. starosta poznamenal, že je možnosť financovať to
z prostriedkov rôznych fondov po zverejnení výzvy a vypracovaní projektu. Priklonila sa
k tomu väčšina poslancov. Pp. Farko sa informoval, ako to pracuje v noci, nakoľko veľa
kriminality a vandalizmus sa pácha vo večerných a nočných hodinách. Pp. Kurnota navrhol
na problémových miestach nechať svietiť aj verejné osvetlenie celú noc. Pp. Balleková
nadviazala na túto diskusia a navrhuje spojiť sa s viacerými susednými obcami a vytvoriť
na tento účel spoluprácu s Mestskou políciou. Pp. Kurnota navrhol aj použitie web kamery,
ktorá by sa pripojila priamo na web.
-

žiadosti č. 359/2011 manželov Jozefa Lacku a Zdenky Lackovej, Žaškov č. 257
o odkúpenie pozemku; poslanci uložili stavebnej komisii fyzické prekontrolovanie
uvedenej parcely, nakoľko je v tomto úseku úzka cesta a o odpredaji rozhodnú na ďalšom
zasadnutí OZ, po doložení stanoviska stavebnej komisie.

-

žiadosti č. 358/2011 p. Andrei Kralčakovej, Žaškov 463 o odpredaj obecného pozemku
parc. č. 93742/118 o výmere 35 m2. Poslanci uložili Obecnému úradu vyzvať pani
Kralčakovú o doloženie geometrického plánu a potom rozhodnú o odpredaji.
žiadosti č. 365/2011 Klubu priateľov športu o vydanie súhlasu na používanie erbu obce na
diplomy, propozície a plagáty pri organizovaní podujatí KPŠ do 31.12.2012. Uvedenú
žiadosť poslanci schválili v súlade so Štatútom obce
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Milan Mikuš
-

-

-

-

zastupovaní počas jeho dovolenky posledný aprílový týždeň p. Dzúrikom
o prijatí 4 nových zamestnancov od 1.5.2011 na základe dotácie z ÚPSVaR 95% a 5%
dotácia z Povodia Váhu, jedná sa o prijatie zamestnancov na zákl. § 50j zák. o službách
zamestnanosti. Taktiež je dotácia na náradie pre uvedených zamestnancov vo výške 40,€/1 zamestnanca.
ohľadom pozemku pod výstavbu amfiteátra pri Orave: v archíve našiel delimitačný
protokol, ktorým mali uvedené parcely prejsť na Obec. Neuskutočnilo sa tak z dôvodu
nedostatkov (zrejme išlo o neknihované parcely), tak prešli na štát. Podľa vyjadrenia SPF
je potrebné vypracovať náčrtok pred vyhotovením geometrického plánu, dať im ho
k nahliadnutiu a v rámci územného rozhodnutia sa bude dať odpredať obci. Pp. Dzúrik
podotkol, či ešte nezvážia lokalitu, ale nakoniec poslanci jednoznačne presadili na
vybudovanie amfiteátra areál pri rieke Orava (Prepich) a v lokalite Tepeľ vytvorenie
oddychovej zóny. Pp. Dzúrik navrhol určiť zodpovednú osobu, ktorá by sa altánkom
v Tepeli začala zaoberať,
poslanci OZ navrhli jeho, s čím súhlasil, a vyjadril
presvedčenie, že s radami a pomocou ostatných poslancov kedykoľvek môže počítať.
Pod výstavbu amfiteátra v areáli ŽMM poslanci určili približne vymerať pozemok pod
pódium, ktorý by sa potom od SPF odkúpil – určili Obecnému úradu do 8.6.2011, a podľa
toho sa rozhodne, akú výmeru treba odkúpiť.
stretnutí SVS inžiniering (vypracováva projekty a podklady pre kanalizáciu), zbierali
súhlasy od občanov k prekopaniu ich pozemkov na uloženie kanalizácie pre získanie
stavebného povolenia. Kanalizácia by mala byť ukončená do roku 2015, vláda sa
zaviazala odkanalizovať všetky obce nad
2000 obyvateľov (Žaškov, Párnica)
aglomerácia.
o oznámení p. Hrašku Jána, o znečisťovaní cesty – vynášaním blata, je potrebné vysypať
cestu až po hornú zákrutu na „Bučí“ a tiež je upchatá odvodová rúra popod cestu pri J.
Strapcovi
o konaní verejného hovoru, po dohode s poslancami stanovili termín verejného hovoru na
piatok 27.5.2011 o 18,00 hod. v sále KD v Žaškove

(b)Starosta vyzval poslancov, aby predložili svoje návrhy a pripomienky:
Pp. Emil Kurnota – informoval sa na poplatky za komerčné využitie sály – k uzn. č. 6 bod C4,
poslanci schválili zmenu termínu vykonania uznesenia, nakoľko treba pouvažovať o zálohe,
uložili Obecnému úradu zaslať sadzobník poplatkov a zálohu, prípadne poplatok schvália na
nasledujúcom zasadnutí OZ.
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Milan Mikuš
-

-

-

ďalej poukázal na používanie ihriska s umelou trávou, treba pouvažovať nad poplatkami
za tenis a futbal – sú neprimerané; poukázal na sťažnosti pri preberaní a odovzdávaní
ihriska. P. starosta odpovedal, že novou zmluvou prejde ihrisko s umelou trávou pod ZŠ
s MŠ, ktorá si bude zabezpečovať už svojho správcu.
informoval o upchávaní kanálu na ul. Páľovská, navrhol doviezť 2 Tatry hrubšieho štrku
a zasypať štrkom, ostatní poslanci navrhli upozorniť občanov, ktorým odteká odpadová
voda do kanála o odstránenie uvedeného stavu (Jedná sa o p. Pieša, p. Adamcovú, p.
Adamca a p. Žáčekovú)
navrhuje vyriešiť parkovanie pred poštou, aspoň priestor vysypať štrkom a vyrovnať ho.
informoval sa na zverejnené zmluvy, podotkol, že všetky uzatvárané zmluvy musia prejsť
obecným zastupiteľstvom, nakoľko budú neplatné.
navrhol vyhlásiť súťaž na dodávku geodetických prác na spracovanie geometrických
plánov pre vysporiadanie miestnych komunikácií. Poslanci sa nakoniec dohodli a uložili
OcU vyžiadať zatiaľ cenové ponuky na dodávku geodetických prác na zameranie ulíc
(malej, strednej a veľkej), na základe toho určia postup vysporiadania MK.

Pp. Ivan Dzúrik – informoval, že pri p. Pavlovčíkovi č.d. 494 je porušený protipovodňový
zátaras, ktorý treba vykopať a naviesť tam väčšie množstvo hliny. Prisľúbil, že sa spojí s p.
Zaťkom a zabezpečí to.
- navrhol zrušenie jednosmernej ulice Chudovská a následné odstránenie dopravného
značenia:
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Milan Mikuš
Pp. Darina Balleková – informovala sa, ako je to s kosením areálu ZŠ, či by v tomto smere
nemohli vypomôcť pracovníci na menších obecných službách.
- znovu poznamenala, že v areáli ZŠ s MŠ sa vo večerných hodinách robí neporiadok
(motokáry, alkohol a podl), treba zatiaľ označiť Zákaz vstupu do areálu podľa školského
poriadku.
Pp. Anton Nemček - oznámil, že odozva občanov na osvietenie križovatky pri ČOV na IBV je
dobrá, len treba ešte doladiť zapínanie a vypínanie
- informoval sa, prečo je zmluva s DSI data zverejnená len teraz, nakoľko by už mala byť
dávno uzatvorená
- apeloval na pobehovanie psov po areáli materskej školy
- informoval sa na práce na futbalovom ihrisku, úpravy na cintoríne, prečo sa faktúry
nezverejňujú pod číslom došlej faktúry,
- informoval sa na výmenu vývesných tabúľ, pp. Dzúrik mu odpovedal, že keď zastupoval,
takmer došlo k úrazu pri práci na nástenke, a z tohto dôvodu nariadil, aby bolo prerobené
otváranie na vývesných tabuliach – nedošlo ani k výmene tabúľ
- poukázal na parkovanie obecného auta doma u starostu načo reagoval pp. Emil Kurnota a
navrhol uzatvoriť zmluvu o parkovaní na 2 parkovacích miestach – v garáži na úrade

-

a doma u starostu; starosta je vo funkcii 24 hod. denne, a niekedy je nevyhnutné, aby mal
starosta auto doma, využíva ho len na obecné účely. Treba to ošetriť schválením OZ.
navrhol odmenu kontrolórke obce vo výške 25 % za I. štvrťrok 2011
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Milan Mikuš
Pp. Peter Chmara – informoval sa na Belorus, či sa zošrotuje, alebo ponúkne na odpredaj.
Poslanci uložili OcU zverejniť ponuku na odpredaj na obecnej web stránke a v miestnom
rozhlase
- informoval sa na možnosť spolupráce s mestskou políciou a aká by bola cena za služby
Pp. Miroslav Záň – informoval sa, či budú veľkoobjemové kontajnery rozvezené po obci –
starosta odpovedal, že v nasledujúcom 20. týždni budú rozvezené
- navrhol odmenu starostovi obce vo výške 25% za I. štvrťrok 2011
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Milan Mikuš
Pp. Vladimír Farko – informoval sa na vyrúbanie kríkov pri rieke Orava, nakoľko nie je
dobre vidieť pri prechádzaní cez most na opačnú stranu
(c) Starosta vyzval ostatných prítomných do diskusie:
Mgr. Juraj Jonák – priniesol prítomným poslancom pozvánky na slávnostnú akadémiu pri
príležitosti 40. výročia založenia budovy školy v Žaškove a osobne ich pozval na túto
slávnosť, ktorá sa uskutoční 24.6.2011 o 15,00 hod. v kultúrnom dome v Žaškove.
Ing. Jaroslav Chmára - predniesol informácie o usporiadaní 40. ročníka ŽMM: nakoľko je
uzavretá lavica v Dierovej a lavice do uskutočnenia 40. ročníka ŽMM nebude opravená,
pripravil a približne premeral 2 varianty trás behu :
1. varianta: Párnica – Istebné – Poruba Zábrež a popri Orave späť
2. varianta: aby sa beh uskutočnil prevažne v katastri Žaškova: Žaškov /začiatok obce/ Párnica okolo starej jednoty, späť Žaškov /2x by sa objavili na štarte/ a potom cez
dedinu smerom hore okolo domu p. Farku /č. 331/ na IBV a späť na štart.
Poznamenal, že v piatok 13.5.2011 zasadá organizačný výbor, kde sa dohodnú podrobnejšie
záležitosti. Poslanci uložili Obecnému úradu zverejniť na webovej stránke všetky propozície
a informácie ohľadom ŽMM, príp. linky na ďalšie stránky, kde bude ŽMM zaregistrovaný.
p. Jozef Hanko – rieši problém so susedom – p. Štrbom, nakoľko jeho novopostavený altánok
mu spôsobuje škody na majetku, z tohto dôvodu mu začal vlhnúť dom. Priniesol aj
geometrický plán. Uvedený altánok bol ohlásený ako drobná stavba. K tomuto problému sa
vyjadril aj zástupca starostu – p. Dzúrik, poznamenal, že to videl a altánok zasahuje do
súkromia a vlastníctva p. Hanku.

9. Návrh a schválenie uznesenia
UZNESENIE Č. 7
zo siedmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 12. mája 2011.
Obecné zastupiteľstvo v Žaškove
A. BERIE NA VEDOMIE
A1

kontrolu plnenia uznesenia OZ

A2

Návrh VZN č. 1/2011, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky a podrobnosti
o chove, držaní a vodení psov v obci Žaškov

A3

cenovú ponuku na kamerový systém od firmy Cameramont č. 349/2011

A4

návrh na zápis do obecnej kroniky

B. SCHVAĽUJE
B1

návrhovú komisiu:
Za 8 :

pp. Marián Lang – predseda komisie
pp. Peter Chmara, pp. Anton Nemček – členovia komisie

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Milan Mikuš
B2

overovateľov zápisnice pp. Ivan Dzúrik, Vladimír Farko
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Milan Mikuš
B3

žiadosť Klubu priateľov športu v Žaškove na používanie erbu obce – na plagáty,
propozície, diplomy
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Milan Mikuš
B4

Zmena termínu uznesenia č. 6 – bod C4 do 15.6.2011 (záloha pri zapožičaní sály KD)
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Milan Mikuš
B5

odmenu starostovi obce za I. štvrťrok 2011 vo výške 25%
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Milan Mikuš
B6

odmenu kontrolórke obce za I. štvrťrok 2011 vo výške 25%
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Milan Mikuš
B7

zrušenie jednosmernej ulice Chudovská a odstránenie dopravného značenia
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Milan Mikuš
C. UKLADÁ
C1

rozposlať smernicu poplatkov za používanie obecného majetku poslancom OZ
Zodpovedný: OcÚ

C2

vyzvať p. Kralčakovú o dodanie geometrického plánu k žiadosti č. 358/2011
o odpredaj pozemku
Zodpovedný: OcÚ

C3

termín: 31. 05. 2011

prejednať žiadosť č. 359/2011 o odpredaj pozemku p. Jozefovi Lackovi s manž.
Zodpovedný: komisia výstavby a rozvoja obce

C5

termín: 31. 05. 2011

odpovedať na žiadosť č. 359/2011 o odpredaj pozemku p. Jozefovi Lackovi s manž.
Zodpovedný: OcÚ

C4

termín: 27. 05. 2011

termín: 8. 06. 2011

zistiť potrebnú výmeru pozemku pod výstavbu amfiteátra pri Orave
Zodpovedný: OcÚ

termín: 8. 06. 2011

C6

zaslať žiadosti na vypracovanie cenových ponúk na geodetické práce na zameranie
bočných ciest v obci
Zodpovedný: OcÚ
termín: 26. 05. 2011

C7

pripraviť zmluvy na schválenie OZ po prechode na euro
Zodpovedný: OcÚ

C8

termín: 08. 06. 2011

uverejniť ponuku na odpredaj Belorusa na obecnej web stránke a v miestnom rozhlase
Zodpovedný: OcÚ

C9

termín: 26. 05. 2011

vyhlásiť v miestnom rozhlase upozornenie pre občanov, že pri znečistení ciest sú
povinní tieto cesty alebo verejné miesta očistiť
Zodpovedný: OcÚ

C10

termín: 26. 05. 2011

označiť areál Základnej školy s materskou školou zákazom vstupu, podľa školského
poriadku
Zodpovedný: riaditeľ ZŠ s MŠ

C11

termín: 26. 05. 2011

upozorniť občanov – p. Pieš, p. Adamec, p. Záčková, p. Adamcová na odtekanie
odpadovej vody do rigolu a následné upchávanie
Zodpovedný: OcÚ

termín: 26. 05. 2011

Uznesenie č.7 bolo jednohlasne schválené.
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Milan Mikuš
10. Záver
Nakoľko program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým
prítomným za účasť a plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Overovali:
pp. Ivan Dzúrik
pp. Vladimír Farko
Zapísala: Anna Repková
Milan Pavlovčík
starosta obce

