ZÁPISNICA
zo štvrtého plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žaškov v roku 2020,
konaného dňa 24. septembra 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 piati
poslanci OZ (podľa prezenčnej listiny).
Ospravedlnili sa: pp. Denisa Záňová, pp. Ivan Javornický, Peter Farko
Pp. Martin Svitko oznámil krátke meškanie.
Písaním zápisnice poveril starosta pracovníka obecného úradu Slavku Janckovú.
Starosta obce navrhol plenárnemu zasadnutiu OZ členov pre prípravu a návrh na
uznesenie nasledovných poslancov:
pp. Anton Nemček – predseda návrhovej komisie;
pp. Darina Balleková a pp. Milan Mikuš – členovia návrhovej komisie.
Za overovateľov zápisnice navrhol pp. Darina Balleková a pp. Ivan Dzúrik.
Uznesenie č. 60/04/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e návrhovú komisiu v zložení
pp. Anton Nemček – predseda návrhovej komisie; pp. Darina Balleková a pp. Milan Mikuš
– členovia návrhovej komisie.
Za 5 :

Ivan Dzúrik, Anton Nemček, Darina Balleková,
Marian Lang, Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 4: Denisa Záňová, Ivan Javornický, Peter Farko, Martin Svitko
Nehlasovali 0:
Uznesenie č. 61/04//2020
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e overovateľov zápisnice: pp. Ivan Dzúrik
a pp. Darina Balleková
Za 5 :

Ivan Dzúrik, Anton Nemček, Darina Balleková,
Marian Lang, Milan Mikuš,

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 4: Denisa Záňová, Ivan Javornický, Peter Farko, Martin Svitko

Nehlasovali 0:
2. Schválenie programu rokovania
Starosta obce 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. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Predkladá: zástupca starostu obce
4. Správy hlavného kontrolóra obce Žaškov z vykonaných kontrol
Predkladá: hlavná kontrolórka obce
5. Návrh zámeru zámeny pozemkov medzi obcou Žaškov a p. Emíliou Kajkovou
Predkladá: starosta obce
6. Správa riaditeľky školy ZŠ s MŠ Žaškov k otvoreniu nového školského roka
Predkladá: riaditeľka školy
7. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Predkladá: starosta obce
8. Návrh na schválenie založenia obecného sociálneho podniku
Predkladá: starosta obce
9. Rôzne
10. Interpelácia poslancov
11. Záver
p. starosta navrhol do programu rokovania doplniť do bodu Rôzne
a) Žiadosť p. Tibora Komu o odkúpenie časti obecného pozemku
b) Žiadosť p. Jozefa Láštica o preriešenie veľkých vôd z údolia Kamenec
Uznesenie č. 62/04/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e navrhnutý program zasadnutia obecného
zastupiteľstva s doplnením bodu č. 9 Rôzne
a) Žiadosť p. Tibora Komu o odkúpenie časti obecného pozemku
b) Žiadosť p. Jozefa Láštica o preriešenie veľkých vôd z údolia Kamenec
Za 5 :

Ivan Dzúrik, Anton Nemček, Darina Balleková,
Marian Lang, Milan Mikuš,

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 4: Denisa Záňová, Ivan Javornický, Peter Farko, Martin Svitko
Nehlasovali 0:
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
Kontrolou plnenie uznesení z prechádzajúcich OZ previedol pp. Ivan Dzúrik
Uznesenie č. 37/02/2020
- preveriť možnosti na riešenie žiadostí p. Bajčiho, p. Langovej a p. Štefanicovej
zodpovedný: komisia školstva, kultúry, športu a soc.vecí
nesplnené

p. predseda komisie školstva, kultúry, športu a soc.vecí Marian Lang informoval prítomných
o príprave návrhu VZN o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby
s účinnosťou od 1.1.2021.
Uznesenie č. 63/04/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e informáciu o plnení uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Za 5 :

Ivan Dzúrik, Anton Nemček, Darina Balleková,
Marian Lang, Milan Mikuš,

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 4: Denisa Záňová, Ivan Javornický, Peter Farko, Martin Svitko
Nehlasovali 0:
Na zasadnutie sa dostavil pp. Martin Svitko o 16.15 hod.
4.Správy hlavného kontrolóra obce Žaškov z vykonaných kontrol
Správy o výsledku kontroly
1. vymáhania neplatičov dane z nehnuteľnosti a poplatku za smeti.
2. vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2019
predkladá hlavná kontrolórka obce. Správy boli rozposlané poslancom OZ pred zasadnutím a
tvoria prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 64/04/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e správu o výsledku kontroly
vymáhania neplatičov dane z nehnuteľnosti a poplatku za smeti.
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Anton Nemček, Darina Balleková,
Marian Lang, Milan Mikuš, Martin Svitko

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Denisa Záňová, Ivan Javornický, Peter Farko
Nehlasovali 0:
Uznesenie č. 65/04/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e správu o výsledku kontroly
vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2019.
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Anton Nemček, Darina Balleková,
Marian Lang, Milan Mikuš, Martin Svitko,

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Denisa Záňová, Ivan Javornický, Peter Farko
Nehlasovali 0:
Uznesenie č. 66/04/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov odporúča postupovať v zmysle odporúčaní p.
kontrolórky zo správy o výsledku kontroly vymáhania neplatičov dane z nehnuteľnosti
a poplatku za smeti
- ešte zopakovať a písomne doručiť výzvy na úhradu nedoplatkov
- v prípade keď dlžník nebude reagovať na výzvu, zaslať daňovú exekučnú výzvu

Za 6 :

Ivan Dzúrik, Anton Nemček, Darina Balleková,
Marian Lang, Milan Mikuš, Martin Svitko

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Denisa Záňová, Ivan Javornický, Peter Farko
Nehlasovali 0:
5. Návrh na schválenie zámeny pozemkov medzi obcou Žaškov a p. Emíliou Kajkovou
Návrh predkladá starosta obce. Zámer zámeny pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa bol
schválený uznesením č. 48/03/2020 a zverejnený na úradnej tabuli dňa 10.8.2020.
Uznesenie č. 67/04/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v zn.n.p. prevod majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa
zámenou zmluvou:
–

pozemok vlastníka Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov,
zapísaný na LV č. 2729, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „E“ parc. č. 10844/1,
o výmere 2719 m², ostatné plochy, zámennou zmluvou, na základe ktorej prevedie
Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná 112/106, Žaškov, vlastnícke právo na
Emília Kajková rod. Sokolová, Žaškov, k pozemku vytvoreného geometrickým
plánom č. 32271093-87/2020 zo dňa 11.6.2020, ktorý vyhotovil Ing. Lev Švárny,
Obrancov mieru 12, Dolný Kubín, IČO: 32271093, novovytvorený pozemok
zobrazený ako parcela reg. „C“ parc.č. 1600/24 o výmere 24 m², ostatné plochy,
v podiele 1/1

–

pozemok vlastníka Emília Kajková rod. Sokolová, Žaškov, zapísaný na LV č. 2735,
pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc.č. 1214/2 o výmere 469 m², zastavané
plochy a nádvoria, zámennou zmluvou, na základe ktorej prevedie Emília Kajková
rod. Sokolová, Žaškov, vlastnícke právo na Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom
Hlavná 112/106, Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc. č. 1214/2 o výmere 469 m²,
zastavané plochy a nádvoria a to pozemok vytvorený geometrickým plánom č.
36389099-3/2020 zo dňa 11.2.2020, ktorý vyhotovil Geoplán - Dolný Kubín s.r.o.,
Obrancov mieru 12, Dolný Kubín, IČO: 36389099, novovytvorený pozemok
zobrazený ako parcela reg. „C“ parc.č. 1214/3 o výmere 18 m², zastavané plochy
a nádvoria, v podiele 1/1

–

pozemok vlastníka Emília Kajková rod. Sokolová, Žaškov, zapísaný na LV č. 2735,
pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc.č. 1215/2 o výmere 185 m², záhrady,
zámennou zmluvou, na základe ktorej prevedie Emília Kajková rod. Sokolová,
Žaškov, vlastnícke právo na Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná
112/106, Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc. č. 1215/2 o výmere 185 m², záhrady a to
pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 36389099-3/2020 zo dňa 11.2.2020,
ktorý vyhotovil Geoplán - Dolný Kubín s.r.o., Obrancov mieru 12, Dolný Kubín, IČO:
36389099, novovytvorený pozemok zobrazený ako parcela reg. „C“ parc.č. 1215/3
o výmere 19 m², záhrada, v podiele 1/1

Dôvod hodný osobitného zreteľa je zabezpečenie právneho vzťahu k pozemkom, na ktorých
obec plánuje vybudovať chodník pri miestnej komunikácii a zároveň zabezpečenie právneho
vzťahu k pozemku, ktorý sa nachádzajú v tesnej blízkosti nehnuteľnosti vo vlastníctve p.
Kajkovej a ktorý dlhodobo užíva.

Prevod vlastníctva sa vykoná na základe zámennej zmluvy, ktorou sa vymieňajú pozemky za
pozemky s rozdielnou výmerou v prospech Obce Žaškov. Zámena sa bude realizovať bez
ďalšieho finančného vyrovnania s tým, že obec na vlastné náklady vykoná presun oplotenia
pozemku p. Kajkovej.
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Anton Nemček, Darina Balleková,
Marian Lang, Milan Mikuš, Martin Svitko

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Denisa Záňová, Ivan Javornický, Peter Farko
Nehlasovali 0:
Návrh bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
6.Správa riaditeľky školy ZŠ s MŠ Žaškov k otvoreniu nového školského roka
Správu predkladá riaditeľka školy p. Anna Punová, ktorá bola prítomná na zasadnutí.
Uznesenie č. 68/04/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov berie na vedomie správu riaditeľa ZŠ s MŠ Žaškov o
pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho
procesu
Za 6 :
Ivan Dzúrik, Anton Nemček, Darina Balleková,
Marian Lang, Milan Mikuš, Martin Svitko
Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Denisa Záňová, Ivan Javornický, Peter Farko
Nehlasovali 0:
7.Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Návrh predkladá starosta obce. Dňa 31.1.2020 uplynie šesťročné funkčné obdobie
kontrolórky obce p. M.Babiakovej. V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov podľa § 11 ods. 4 písm. 1) obecnému zastupiteľstvu vyhradené
voliť hlavného kontrolóra obce. Podľa § 18a ods. 3 obec uznesením ustanoví ďalšie
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a stanoví náležitosti prihlášky.
Podľa § 18a ods. 6 obecné zastupiteľstvo určí pred vyhlásením voľby hlavného kontrolóra
dĺžku pracovného času (úväzok) hlavného kontrolóra.
pp. Nemček predniesol návrh na vypustenie bodu 2b) „najmenej 5 rokov praxe v kontrolnej
alebo ekonomickej oblasti“ z návrhu uznesenia.
Uznesenie č. 69/04/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov schvaľuje vypustenie bodu 2b) „najmenej 5 rokov praxe
v kontrolnej alebo ekonomickej oblasti“ z návrhu uznesenia.
Za 4 :

Anton Nemček, Darina Balleková,
Milan Mikuš, Martin Svitko

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 2: Marian Lang, Ivan Dzúrik
Neprítomní 3: Denisa Záňová, Ivan Javornický, Peter Farko
Nehlasovali 0:
Uznesenie č. 70/04/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov

A/ Vyhlasuje
1. V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Žaškov na 03.12.2020 v klube
kultúrneho domu v Žaškove.
B/ Určuje
2. Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Žaškov:
a) ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
b) znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a
príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o
účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov
c) znalosť práce na PC
d) občianska a morálna bezúhonnosť
e) pracovný úväzok 32 hodín mesačne
3. Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Žaškov:
• meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska
• úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov
• čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosti na právne úkony v plnom
rozsahu
• informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo
v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť
4.Spôsob doručenia písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra
• kandidáti doručia svoju prihlášku vrátane príloh v zalepenej obálke označenej „Voľba
kontrolóra – neotvárať“ najneskôr do 19.11.2020
- písomne na adresu : Obec Žaškov, Hlavná 112/106, 027 21 Žaškov
- osobne do podateľne obecného úradu najneskôr do 19.11.2020 do 12.00 hod.
C/ SCHVAĽUJE
Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra nasledovne
a) Voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce budú priame s tajným hlasovaním;
najneskôr v deň konania volieb Obecné zastupiteľstvo schváli komisiu (jej počet
a mená členov), ktorej úlohou bude sčítať odovzdané hlasovacie lístky; hlasovací
lístok musí byť opatrený úradnou pečiatkou a podpisom starostu obce.
b) Samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra
bude predchádzať prezentácia
jednotlivých kandidátov v deň konania volieb; kandidáti sa budú prezentovať v poradí,
v akom boli doručené ich prihlášky na Obecný úrad
c) Po skončení prezentácie kandidátov sa uskutoční 1. kolo volieb hlavného kontrolóra;
každý poslanec OZ obdrží hlasovací lístok s menami jednotlivých kandidátov, ktorí
budú na hlasovacom lístku oddelení poradovými číslami a obálku; každý poslanec
zakrúžkuje poradové číslo s menom kandidáta, ktorého považuje za najvhodnejšieho,
lístok vloží do obálky a vloží ho do pripravenej volebnej urny. Za platný sa považuje
ten hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len jedno poradové číslo s menom
kandidáta.
d) Na zvolenie hlavného kontrolóra v 1. kole je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
hlasov všetkých poslancov OZ (t.j. minimálne 5 platných hlasov). Po skončení 1. kola
hlasovania, komisia sčíta všetky odovzdané hlasy a o výsledku 1. kola hlasovania
spíše zápisnicu; zápisnica musí obsahovať počet odovzdaných hlasov, počet platných

hlasov, počet hlasov pre jednotlivých kandidátov; výsledok hlasovania komisia
oznámi Obecnému zastupiteľstvu.
e) Ak ani jeden z kandidátov nezíska v 1. kole voľby nadpolovičnú väčšinu hlasov
všetkých poslancov OZ, ešte na tej istej schôdzi sa vykoná 2. kolo voľby, do ktorého
postúpia dvaja kandidáti, ktorí v 1. kole získali najväčší počet platných hlasov;
v prípade rovnosti do 2. kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných
hlasov.
f) Medzi prvým a druhým kolom volieb bude min. ½ hodinová prestávka, počas ktorej
kompetentní pracovníci Obecného úradu pripravia hlasovacie lístky s menami
kandidátov, ktorí postúpili do 2. kola volieb; pre voľby v 2. kole sa primerane použije
procesný postup ako v 1. kole.
g) V 2. kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.
Pri rovnosti hlasov v 2. kole voľby sa rozhodne žrebom.
D/ POVERUJE
obecný úrad zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na
úradnej tabuli obce a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania
voľby
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Anton Nemček, Darina Balleková,
Marian Lang, Milan Mikuš, Martin Svitko

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Denisa Záňová, Ivan Javornický, Peter Farko
Nehlasovali 0:
Návrh bol schválený nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.
8.Návrh na schválenie založenia obecného sociálneho podniku
Návrh predkladá starosta obce.
Starosta informoval o piatich zamestnancoch obce so zníženou pracovnou schopnosťou. Na
obci je zriadené jedno chránené pracovisko, dve chránené dielne, traja zamestnanci majú
znížený pracovný úväzok. Obec dostáva z ÚPSVaR dotáciu, ktorá čiastočne pokryje mzdové
náklady na zamestnancov (odvody).
Založenie sociálneho podniku je pre obec výhodnejšie. Z ÚPSVaR by obec dostala pre
zamestnancov ZŤP až 75% nákladov na mzdy. Taktiež by získala 100% plnenie na ochranné
pomôcky. Sociálny podnik môže vykonávať služby pre občanov.
Príspevky z ÚPSVaR by neboli viazané niekoľkomesačnou dobou trvania pracovného
pomeru, boli by poskytované počas celej doby trvania prac.pomeru zamestnancov so ZŤP.
Je potrebné založiť spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlo na obecnom úrade.
P. starosta navrhuje založiť sociálny podnik s platnosťou od 1.1.2021.
pp. Nemček sa informoval na odplatné alebo bezplatné poskytovanie služieb pre občanov.
Služby budú poskytované odplatne, služby budú fakturované.
pp. Lang sa informoval či môžu poslanci pripomienkovať podnikateľský, finančný plán.
O vypracovaných dokumentoch budú poslanci informovaní a môžu sa k nim vyjadriť.
Uznesenie č. 71/04/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

1. schvaľuje
a) založenie sociálneho podniku obce Žaškov s názvom Sociálne služby Žaškov, s. r. o.,
ktorého jediným zriaďovateľom a 100 %-ným vlastníkom je Obec Žaškov na
verejnoprospešný účel s merateľným pozitívnym sociálnym vplyvom: Poskytovanie
tovarov a služieb prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených alebo zraniteľných
osôb v rámci predmetu hospodárskej činnosti.
b) Obec Žaškov zrealizuje vklad základného imania sociálneho podniku Obce Žaškov vo
výške 5 000 eur, čím sa stane jeho jediným vlastníkom.
c) prvého konateľa sociálneho podniku Obce Žaškov, Sociálne služby Žaškov, s, r. o.
p. Milana Pavlovčíka, starostu obce.
2. poveruje starostu obce, aby zabezpečil založenie spoločnosti po organizačnej,
ekonomickej a právnej stránke
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Anton Nemček, Darina Balleková,
Marian Lang, Milan Mikuš, Martin Svitko

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Denisa Záňová, Ivan Javornický, Peter Farko
Nehlasovali 0:
Rozpočtové opatrenie č. 4/2020
Uznesenie č. 72/04/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2020 v súlade s
ustanovením §14 ods. 2 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) nasledovne (podľa prílohy – Návrh na zmenu
rozpočtu obce Žaškov RO č.4/2020):
Bežné výdavky:
Výdavkové finančné operácie:
Za 6 :

-5 000,00 EUR
+5 000,00 EUR

Ivan Dzúrik, Anton Nemček, Darina Balleková,
Marian Lang, Milan Mikuš, Martin Svitko

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Denisa Záňová, Ivan Javornický, Peter Farko
Nehlasovali 0:
9.Rôzne
a) Žiadosť p. Tibora Komu o odkúpenie časti obecného pozemku
p. Tibor Koma žiada o dokúpenie pozemkov vo vlastníctve obce. Ide o pozemky medzi
penziónom a potokom. P. starosta navrhol obhliadku miesta stavebnou komisiou.
Uznesenie č. 73/04/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov berie na vedomie žiadosť p. Tibora Komu o odkúpenie
časti obecného pozemku

Za 6 :

Ivan Dzúrik, Anton Nemček, Darina Balleková,
Marian Lang, Milan Mikuš, Martin Svitko

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Denisa Záňová, Ivan Javornický, Peter Farko
Nehlasovali 0:
Uznesenie č. 74/04/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov ukladá stavebnej komisii obhliadku miesta a posúdenie
žiadosti p. Tibora Komu, sp.č. 674/2020.
Zodpovedný: predseda stavebnej komisie
Za 6 :

termín: do 31.10.2020

Ivan Dzúrik, Anton Nemček, Darina Balleková,
Marian Lang, Milan Mikuš, Martin Svitko

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Denisa Záňová, Ivan Javornický, Peter Farko
Nehlasovali 0:
b) Žiadosť p. Jozefa Láštica o preriešenie veľkých vôd z údolia Kamenec
p. Lášic žiada o preriešenie veľkých vôd, ktoré poškodzujú cestu a svah Pále jarku.
Uznesenie č. 75/04/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov berie na vedomie žiadosť p. Jozefa Láštica o preriešenie
veľkých vôd z údolia Kamenec
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Anton Nemček, Darina Balleková,
Marian Lang, Milan Mikuš, Martin Svitko

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Denisa Záňová, Ivan Javornický, Peter Farko
Nehlasovali 0:
Uznesenie č. 76/04/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov ukladá stavebnej komisii obhliadku miesta a posúdenie
žiadosti p. Jozefa Láštica, sp.č. 766/2020.
Zodpovedný: predseda stavebnej komisie
Za 6 :

termín: do 31.10.2020

Ivan Dzúrik, Anton Nemček, Darina Balleková,
Marian Lang, Milan Mikuš, Martin Svitko

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Denisa Záňová, Ivan Javornický, Peter Farko
Nehlasovali 0:

Starosta informoval :
- zrealizovala sa rekonštrukcia soc.zariadení v jednej triede MŠ

- prebehla rekonštrukcia strechy na budove telocvične a na budove školy, práce boli ukončené
do konca prázdnin
- na hasičskej zbrojnici boli vymenené dvere, okná a zateplená fasáda, pokračuje sa so
zateplením podkrovia
- uskutočnil sa 49. ročník ŽMM. Bežci poďakovali usporiadateľom za zorganizovanie
pretekov, keďže veľa pretekov bolo zrušených z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19.
10. Interpelácie poslancov
pp. Nemček
– upozornil na retardér pri MŠ, ku ktorému navrhol dokúpiť 1meter
pp. Balleková
– upozornila na potrebu natrieť strechu murovanej obecnej garáže v areáli školy
– informovala sa riaditeľky školy na oplotenie ihriska s umelou trávou,
p. riaditeľka informovala o príprave zabudovania bráničky.
– informovala o prácach na príprave monografie obce, navrhuje posunúť termín
ukončenia
pp. Dzúrik
– informoval o pomoci obce zorganizovať súťaž v pretláčaní rukou dňa 3.10. 2020.
Z dôvodu nových opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 sa športové
podujatie nebude konať v danom termíne.
– upozornil na roztrhaný plot na ihrisku pri materskej škôlke.
13. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za
účasť na zasadnutí a ukončil plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva o 17:35 hod.

Overovali:
pp. Darina Balleková
pp. Ivan Dzúrik

Milan Pavlovčík
starosta obce

Zapísal:
Slavka Jancková

