PLENÁRNE ZASADNUTIE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽAŠKOVE

ZÁPISNICA
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
dňa 11. mája 2012 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 11. mája 2012 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. So súhlasom všetkým poslancov
OZ bolo v dôsledku starostovej pracovnej zaneprázdnenosti zasadnutie preložené zo dňa
10.5.2012 na deň 11.5.2012.
Starosta obce potvrdil, že plenárne zasadnutie je uznášaniaschopné, prítomní boli siedmi
poslanci OZ – podľa priloženej prezenčnej listiny, pp. Balleková sa ospravedlnila aj pp.
Nemček sa ospravedlnil.
Písaním zápisnice poveril starosta pracovníčku obecného úradu Annu Repkovú. Za
overovateľov zápisnice starosta určil pp. Milana Mikuša a Ivana Dzúrika. Overovatelia boli
následne schválení všetkými prítomnými poslancami.
Starosta obce navrhol plenárnemu zasadnutiu OZ členov pre prípravu a návrh na
uznesenie nasledovných poslancov:
pp. Miroslav Záň – predseda návrhovej komisie; pp. Peter Chmara 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 uznášania schopnosti
b. určenie zapisovateľa
c. návrh na schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
3. Správa kontrolórky obce o kontrole plnení uznesení za II. polrok 2011
4. Schválenie odpredaja pozemku manželom Sobekovcom
5. Schválenie zmlúv s OVS a AQUA Kubín
6. Prejednanie platu starostu obce
7. Rôzne (interpelácie poslancov, žiadosti, pripomienky, návrhy občanov, ...)
8. Návrh a schválenie uznesení
9. Záver
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev

Správu o plnení uznesení č. 2/2012 zo dňa 15.3.2012, uzn. č. 1/2012 zo dňa 24.1.2012; č. 14
zo dňa 15.12.2011, č. 13 zo dňa 13.10.2011; č. 4 zo dňa 3.2.2011 v bode C predložil zástupca
starostu obce pp. Ivan Dzúrik:
uzn. č. 4:
C5
splnené (uznesenie sa priebežne kontroluje) – zeleň na cintoríne
uzn. č. 13:

C4

splnené – p. Kačírek ešte spláca dlh Stredoslovenskej energetike, po
splatení tejto pohľadávky príde na rad obec Žaškov a dohodne s ním
splátkový kalendár

uzn. č. 14:

C1
C2
C3

trvá do 30.06.2011
trvá do 30.05.2012
trvá do 30.05.2012 (uzn. č. C1, C2 a C3 sa týkajú majetku ZŠ)

uzn. č. 1/2012 C1

splnené – bližšie k tomu konštatoval p. starosta:
je možné napájať prenosný rozvádzač zo stĺpu medzi rod. domami–
súp. č. 1 a 2, na stĺpe by bola elektromerová skriňa, náklady na
zriadenie by činili cca 270,- € (na odberné miesto); pp. Chmara sa
informoval, či sa bude platiť aj prenájom hodín, p. starosta odpovedal,
že sa platí zálohovo za všetky odberné miesta, podľa kagegórií,
paušálne poplatky sa nezvýšia

C3

splnené
p. starosta vyzval p. Kramera, ale do dňa zasadnutia OZ ani v marci ani
k dnešnému zasadnutiu OZ sa nevyjadrili

uzn. č. 2/2012 C1

splnené – OcU odpovedal p. Svorenčíkovej, aký je postup pri odpredaji
pozemku, starosta prečítal názor p. Svorenčíkovej, ktorý zaslala OcU
k postupu odpredaja, list zaslaný poštou si neprevzala

C2

splnené – zaslaná odpoveď ku žiadosti o zmenu otváracích hodín

C3

splnené – zámer odpredaja nákl. automobilu LIAZ – zverejnené na
úradnej tabuli, na webovej stránke obce aj v miestnom rozhlase

3. Správa kontrolórky obce o plnení uznesení za II. polrok 2011
- kontrolórka obce prečítala správu o plnení uznesení za II. polrok – je v prílohe zápisnice
4. Schválenie odpredaja pozemku manželom Sobekovcom
- starosta obce pripomenul prítomným poslancom zámer odpredaja obecného majetku –
pozemku parc. č. 10875/2 vo výmere 21 m2 evidovanú na LV č. 2729, ktorý bol schválený
OZ dňa 15.3.2012 a následne zverejnený na úradnej tabuli obce a na obecnej webovej stránke
Prítomní poslanci jednohlasne schválili odpredaj pozemku parc. č. 10875/2 vo výmere 21 m2
v sume 4,15 €/1m2.
5. Schválenie zmlúv s OVS a.s., a AQUA KUBIN
a) zmluva č. 108/2012 o prevádzkovaní vodohospodárskeho zariadenia:

-

zmluva bola schválená so zapracovanými zmenami, na základe pripomienok
z OZ dňa 15.3.2012, s tým že stočné bude vyberať vlastník verejnej
kanalizácie a ČOV (t.j.
Obec Žaškov), a budú zachované podmienky
fakturovania (20% sumy vodného – výnimka schválená Regulačným úradom )

b) zmluva o spolupráci – s AQUA KUBÍN s.r.o.
-

v zmluve sú uvedené také isté podmienky ako minulý rok, len sa zvýšila cena
za vstup. Pp. Kurnota navrhol uzatvoriť túto zmluvu na dobu neurčitú, pri
dodržaní tých istých podmienok, aby sa nemusela každoročne schvaľovať.
Prítomní poslanci Zmluvu o spolupráci schválili so zapracovanými zmenami:
Čl. VI. Fakturácia: bod 17 Zmluvné strany sa dohodli, že si predmet tejto
zmluvy vzájomne vyfakturujú, podľa platného cenníku k poslednému dňu
v mesiaci; bod 18 ods. a) AquaRelax k poslednému dňu zdaniteľného plnenia
v danom mesiaci vystaví faktúru .....
Zmluva platí odo dňa podpisu na dobu neurčitú.

Poslanci OZ zároveň poverili obecný úrad k podpisu týchto zmlúv.
6. Schválenie platu starostu obce
Podľa § 4 ods. 4 zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo
opätovne raz ročne prerokuje plat starostu. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že obecné
zastupiteľstvo je povinné prerokovať raz ročne plat starostu, a to z dôvodu prehodnotenia
náročnosti výkonu práce starostu a jeho výsledkov. Vzhľadom na to, že Štatistický úrad SR
dňa 6.3.2012 oznámil priemernú mesačnú mzdu v národnom hospodárstve SR za rok 2011 –
786 €, finančná komisia prerokovala výšku platu starostu dňa 12.4.2012 na svojom zasadnutí.
Predseda finančnej komisie predniesol zápisnicu zo zasadnutia komisie- je prílohou zápisnice.
Poslanci jednohlasne schválili plat starostovi obce v zmysle § 4 ods. 9 zákona č. 253/1994
Z.z. vo výške 1868,- eur (slovom jedentisícosemstošesťdesiatosem eur) s účinnosťou od
1.1.2012.
7. Rôzne (interpelácie poslancov, žiadosti, pripomienky, návrhy občanov,...)
a) Starosta obce informoval ďalej prítomných o:
- zasadnutí finančnej komisie a vyzval pp. Farku, aby predložil návrhy, na ktorých sa komisia
zhodla na svojom zasadnutí dňa 12.4.2012:
- nákup staršieho automobilu úžitkového resp. typu Pick-up na obecné účely, poslanci
schválili nákup takéhoto vozidla do sumy 1500,- €. Pri tomto p. starosta konštatoval,
že boli podané aj žiadosti na Ministerstvo vnútra a Krajský úrad policajného zboru
o preradenie ich nepotrebného vozidla na obec.
- komisia navrhla schváliť jednorázovú odmenu zástupcovi starostu obce za prácu
v minulom období vo výške 600,- €, čo poslanci svojim uznesením schválili
- k ŽMM : p. starosta uviedol, že prebehlo stretnutie s p. Jaroslavom Chmarom
ohľadom organizácie ďalšieho ročníka ŽMM, ktorý je naplánovaný na 1.7.2012. P.
Chmara je ochotný pomôcť; je pravdepodobné že počas ŽMM bude už aj lavica
v Dierovej spriechodnená, a je potrebné rozhodnúť, čo by bolo lepšie – či beh cez

Dierovú, alebo cez Obec Žaškov, ako to bolo minulý rok. Viacerí prítomní
podotkli, že keď sa bežal maratón cez obec, bolo to atraktívnejšie aj pre občanov.
- k VZN o sociálnych službách poznamenal p. starosta, že ešte predloží materiály týkajúce
sa tohto VZN komisii sociálnych vecí do konca mája a túto problematiku spolu prekonzultujú,
je tam viac možností, potom sa pripraví Dodatok č. 1 k uvedenému VZN, aby bol predložený
na zasadnutie OZ v júni 2012 a platný od 1.7.2012.
- oznámení riaditeľa ZŠ s MŠ v Žaškove č. 299/2012 – o počte žiakov na povinne voliteľných
predmetoch v šk. roku 2012/2013
- žiadosti č.311/2012 p. Dariny Slovíkovej o výrub tuje na cintoríne, aj keď je to
v prenesenej kompetencii obce, starosta s týmto oboznámil poslancov, nakoľko v starom
cintoríne bolo už viac tují vypílených a nič sa tam nevysádzalo. Pp. Farko poznamenal, že je
ťažké o tom rozhodovať, najprv sa začali vypilovať len tie stromy, ktoré ohrozovali život
alebo majetok. Pp. Chmara konštatoval, či by nestačilo ich nejako opíliť. Poslanci uložili
svojim uznesením komisii životného prostredia posúdiť tento stav stromov na cintoríne
a podľa ich stanoviska sa tým bude zaoberať OZ na najbližšom zasadnutí
- žiadosti č. 347/2012 o finančnú podporu benefičného koncertu na nákup vysokoúčinného
lasera na Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie v NsP v Dolnom Kubíne: všetci prítomní
poslanci sú toho názoru, že takéto žiadosti patria do podnikateľskej sféry a navrhli uvedenú
akciu len spropagovať (vyhlásiť v MR).
- žiadosti č. 350/2012 o zakázanie pasenia dobytka nad ulicou Haľamovská (v oblasti zosuvu
pôdy): oplotok, ktorý tam bol už je zrušený, p. starosta o tom rozprával aj s predsedom PD –
p. Danielom Brodňanským – na PD zatiaľ neobdržali žiadne sťažnosti; 9.5.2012 boli odborní
pracovníci z fy INGEO vykonať obhliadku, zašlú k tomuto stavu posudok. Nie je možné tam
chodiť s ťažkou technikou, ani vykonávať orbu, ale pár kusov dobytka tento stav neohrozí.
Poslanci sa zhodli, že túto situáciu budú ďalej riešiť, keď obec obdrží odborný posudok.
- zmene cestovného poriadku – oznámenie č. 358/2012 od SAD LIORBUS
Pri tomto bode p. starosta uviedol, že pp. Nemček zaslal pripomienku – spoj č. 50341341
nemá v cestovnom poriadku zaznačenú zastávku v Párnicu u Hricku o 17,30 hod. a vodiči tam
ani nestoja - jedná sa o zrýchlený spoj.
Odišiel pp. Marián Lang o 17,50 hod.
- žiadosti č. 351/2012 p. Podbrežného o vyriešenie susedského sporu: p. starosta bol pozrieť
skutočný stav, bolo by potrebné, aby si obidvaja susedia dali namontovať lapače snehu, ak sa
nedohodnú – takýto stav rieši súd v občiansko-právnom konaní.
- konaní akcie Deň Zeme, ktorý pripadá na 22.4. Akcie sa zúčastnili väčšinou deti zo ZŠ,
v sobotu 21.4.2012 sa vykonala „očista“ pri vstupe do obce – od začiatku po most. P. starosta
poďakoval poslancom p. Langovi a p. Záňovi za ich účasť na tejto akcii. Vyzbieralo sa veľmi
veľa odpadu, aj takého ktorý bol zabalený vo vreciach určených na likvidáciu plastov.
Pri tomto bode poznamenal pp. Farko, že by bolo potrebné viac spropagovať triedenie
odpadu (na webovej stránke a v miestnom rozhlase) a hlavne zdôvodniť, že keď občania
triedia komunálny odpad – obec uhrádza za jeho likvidáciu menej finančných prostriedkov
a takto ušetrené peniaze obec môže využiť na iný účel.

- návrhoch a pripomienkach pp. Ballekovej (ospravedlnená), boli zaslané elektronickou
poštou: natretie strechy na garáži v priestoroch ZŠ – vedľa telocvične; rozmiestnenie 3
kontajnerov na dolný, stredný a horný koniec obce – tieto boli rozmiestňované vždy na jar
a na jeseň – pokiaľ občania majú komunálny odpad vo veľmi veľkom množstve (napr. pri
prerábaní domu a pod.) – tento veľkoobjemový kontajner by si mali objednať na vlastné
náklady – je to navyše. Obec by tam doplácala nemalé finančné prostriedky za vývoz;
odstrániť z priestorov bývalej MŠ nepotrebné predmety; a informovala sa prečo sa sklá zo
starých rámov nevyužili na zasklenie okien na budove starej MŠ – všetci podotkli, že je to
nezrealizovateľné z technického hľadiska – pri vyberaní sa všetky sklá lámali.
- návrhoch a pripomienkach pp. Nemčeka (ospravedlnený): Obecná knižnica – je potrebné
rozšíriť osvetlenie v knižnici na bočný regál (svietidlá sú už zakúpené), bolo by dobré osadiť
madlo na schodišti do knižnice a vymeniť zadné okno – je v dezolátnom stave (fučí a preteká
voda) a tým by sa znížila spotreba elektrickej energie na vykurovanie; v budove materskej
školy – potrebné vymeniť okná na prízemí – určite ešte niekoľko rokov bude MŠ v tejto
budove, zlepší sa klíma v triedach a vymenené okná budú slúžiť aj pre iný spôsob využitia
tejto budovy.
K tomuto uviedol p. starosta, že kotolňa v MŠ tiež už nie je v najlepšom stave a bolo by
možno vhodné zriadiť plynovú prípojku, následne plynové kúrenie a zvlášť kotly na hasičku,
na 1. poschodie v budove MŠ, zvlášť 2. poschodie a zvlášť kotol na vykurovanie prístavby
v MŠ. Toto by bolo ideálne riešenie, s čím súhlasili všetci poslanci a bolo by to efektívne aj
z hľadiska pracovnej sily aj vykurovania. Okná a zateplenie by sa doriešili postupne.
- drevách v areáli starej MŠ – na kaskády do potoka pri oporných múroch (poskytol urbár)
Od 1.5.2012 znovu nastúpili 5 pracovníci z ÚPSVaR na §50j (čistenie prítokov potoka)
- zámere uskutočniť verejný hovor – po vzájomnej diskusii na deň 2.6.2012 o 18,00 hod.
- pozvaní na folklórne slávnosti do partnerskej obce v ČR - Moravský Žiškov, Trnkárik
nemôže nakoľko je na vystúpení v Poľsku, tak by mohli ísť 3-4 heligonkári, a pozvali aj
zástupcov obce.
b) Starosta obce vyzval poslancov, aby predložili svoje pripomienky a návrhy:
Pp. Emil Kurnota – predložil zápisnicu č. 2/2012 zo zasadnutia komisie výstavby a rozvoja
obce, ktorá mala posúdiť zámenu pozemkov medzi Obcou Žaškov a Rímsko-katolíckou
cirkvou a tiež žiadosť č. 309/2012 Radoslavy Porubčanovej o odkúpenie časti obecného
pozemku. K zámene pozemkov s RkFÚ v Žaškove : ide o zámenu ako bola navrhnutá s tým,
že pozemok pod pamätníkom zostane vo vlastníctve cirkvi, a cirkev sa chce starať aj
o pamätník (ten zostane na tom istom mieste a jeho vzhľad zostane nezmenený, pokiaľ OZ
nerozhodne inak). Poslanci chcú tento návrh zakotviť aj do zámennej zmluvy. Ing. Ľudovít
Nemček predložil farebné vyobrazenie spracované geodetom, o aké pozemky sa jedná a ich
výmery. Tie sú približne rovnaké cca 700 m2. Zároveň poukázal aj na posúdenie stavu
stromov okolo pamätníka –posúdi komisia životného prostredia.
Starosta vyzval poslancov vyjadriť sa k danej tému, súhlasili a schválili jednohlasne
vypracovanie geometrického plánu na zámenu pozemkov s 50% účasťou obce.
K žiadosti p. Porubčanovej – namiesto odkúpenia súhlasia s prenájmom, o uvedený pozemok
sa starajú, udržiavajú ho.
Pp. Kurnota ešte predniesol potrebu v oblasti sociálnych vecí – vyzvať obv. lekárku MUDr.
Butvinovú z Párnice, aby navštívili p. Kacku – a vykonávali tam pravidelné návštevy, je vo
veľmi zlom stave. P. starosta už bol aj u Kackov, Mudr. Butvinovú už vyzvali o návštevu.

Tiež poukázal nato, že potok poza Piešovcov treba prekopať, p. starosta o tom vie, stále
apeluje na Povodie Váhu, ale stretnutie sa do dnešného dňa aj po prisľúbení nepodarilo;
zasadnutie OZ – mesačne; informoval sa o vlastníkov pozemkov pod MK – či už boli nejako
vyzývaní.
Pp. Peter Chmara – informoval sa ako pokračuje príprava Klubu dôchodcov, ďalej o oporný
múr oproti evanjelickej budove
Pp. Miroslav Záň – asfaltová drť z komunikácie v Párnici, čo sa s tým bude upravovať, či by
nebolo vhodné aj na cestu do Tepeľa, p. starosta odpovedal, že prednostne budú riešené
miestne komunikácie a následne zavalcované. P. starostovi bola prisľúbená aj ďalšia asfaltová
drť – keď sa začnú robiť ďalšie etapy. Tiež sa informoval na zriadenie požiarnej skrine do
dvora – súp. č. 281 (cca 700,- €), použijú sa veci z auta, a následne z budúceho rozpočtu sa
dokúpia potrebné súčasti.
Pp. Vladimír Farko – informačná tabuľa na cintoríne- treba vyzvať Hampela znovu, v akom
štádiu je program, čo sa s tým dá ešte urobiť.
Pp. Ivan Dzúrik – vyasfaltovanie prístupu k Domu smútku – vykoná sa keď sa začnú
asfaltovať začiatkom jesene určené miestne komunikácie.
8. Návrh a schválenie uznesenia
UZNESENIE Č. 3/2012
Z tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2012, ktoré sa konalo dňa
11. mája 2012.
Obecné zastupiteľstvo v Žaškove
A. BERIE NA VEDOMIE
A1

kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí OZ

A2

správu kontrolórky obce o kontrole plnení uznesení za II. polrok 2011

A3

zápisnicu zo zasadnutia finančnej komisie a správy majetku – zo dňa 12.4.2012

A4

informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ v Žaškove – Mgr. Jonáka o počte žiakov na povinne
voliteľných predmetoch v šk. roku 2012/2013

A5

žiadosť o finančnú podporu – benefičný koncert (na nákup vysokoúčinného lasera na
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie v NsP v Dolnom Kubíne)

A6

žiadosť o zakázanie pasenia dobytka nad ulicou Haľamovská, v oblasti zosuvu pôdy

A7

informáciu o zmene autobusových spojov SAD Liorbus

A8

žiadosť o vyriešenie susedského sporu p. Podbrežný, 46

A9

pripomienky pp. Nemčeka a pp. Ballekovej
zaslané elektronickou poštou

(ospravedlnení zo zasadnutia OZ),

A10

zápisnicu č. 2/2012 predsedu komisie výstavby a rozvoja obce zo dňa 30.4.2012

A11

ponuku informačnej tabule na cintorín

B. SCHVAĽUJE NÁVRHY
B1

návrhovú komisiu:
Za 7 :

pp. Miroslav Záň – predseda komisie
pp. Peter Chmara a pp. Emil Kurnota – členovia komisie

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Darina Balleková, Anton Nemček
Návrh bol jednohlasne schválený
B2

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. 2/2012 zo dňa 15.3.2012 predaj majetku obce – pozemok parc. č. 10875/2 vo
výmere 21 m2 evidovanú na LV č. 2729, a to: parc. č. 306/2 ostatné plochy, diel
č. 6 o výmere 21 m2 , vytvorenú geometrickým plánom č. 32271093-1/2012, ktorý
vyhotovil Ing. Lev Švárny, Obrancov mieru 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO:
32271093, ktorý bol úradne overený Správou katastra Dolný Kubín dňa 20.2.2012
pod č. 72/2012, priamym odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa (žiadateľ
dlhodobo pozemok užíval a zhodnocoval a je súčasťou jeho záhrady) pre Vladimír
Sobek, rod. Sobek, nar.
, r.č.:
, bytom Haľamovská 481, Žaškov
a manž. Margita Sobeková, rod. Škutová, nar.
, r.č.
, bytom
Haľamovská 481, Žaškov v cene 4,15 €/1 m2
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Darina Balleková, Anton Nemček
Návrh bol jednohlasne schválený
B3

Zmluvu
č.
108/2012
o prevádzkovaní
vodohospodárskeho
zariadenia
s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný
Kubín
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Darina Balleková, Anton Nemček
Návrh bol jednohlasne schválený

B4

Zmluvu o spolupráci s fy AQUA KUBÍN s.r.o. s navrhnutými pripomienkami
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Darina Balleková, Anton Nemček
Návrh bol jednohlasne schválený
B5

plat starostu obce vo výške 1868,- € mesačne, s platnosťou od 1.1.2012
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Darina Balleková, Anton Nemček
Návrh bol jednohlasne schválený
B6

nákup úžitkového automobilu pre obecné účely do ceny 1500,- €
Za 7 :
Ivan Dzúrik, Miroslav Záň, Emil Kurnota, Peter Chmara,
Vladimír Farko, Milan Mikuš, Marián Lang
Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Darina Balleková, Anton Nemček
Návrh bol jednohlasne schválený

B7

schválenie odmeny zástupcovi starostu obce za minulé obdobie vo výške 600,- €
Za 6 :

Miroslav Záň, Emil Kurnota, Peter Chmara,
Vladimír Farko, Milan Mikuš, Marián Lang

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 1: Ivan Dzúrik
Neprítomní 2: Darina Balleková, Anton Nemček
Návrh bol schválený
B8

návrh na vypracovanie geometrického plánu na zámenu pozemkov medzi Obcou
Žaškov a Rímsko-katolíckou cirkvou v Žaškove s 50% účasťou na nákladoch
spojených s vypracovaním geometrického plánu
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Miroslav Záň, Emil Kurnota, Peter Chmara,
Vladimír Farko, Milan Mikuš,

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Darina Balleková, Anton Nemček, Marián Lang
Návrh bol jednohlasne schválený

C. UKLADÁ
C1

komisii životného prostredia posúdiť stav znečistenia cintorína tujami, ktoré tam rastú
a tiež posúdiť stromy a dreviny, ktoré rastú pri pamätníku padlých
Zodpovedný: predseda komisie ŽP

termín: nasledujúce OZ

D. POVERUJE
D1

Obecný úrad podpísaním schválených zmlúv s Oravskou vodárenskou spoločnosťou,
a.s., s AQUA KUBÍN s.r.o., a zmluvu na predaj pozemku manželom Sobekovcom

9. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým prítomným
za účasť a plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o 19,50 hod.

Overovali:
pp. Milan Mikuš
pp. Ivan Dzúrik

Zapísala: Anna Repková

Milan Pavlovčík
starosta obce

