PLENÁRNE ZASADNUTIE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽAŠKOVE

ZÁPISNICA
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
dňa 03. marca 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 03. marca 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. Darina Balleková bola ospravedlnená.
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.
8.
9.

Otvorenie
Kontrola uznášaniaschopnosti a schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesenia
Právne služby pre Obec Žaškov
Rôzne
Návrh a schválenie uznesenia
Záver

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Písaním zápisnice poveril starosta pracovníčku obecného úradu Annu Repkovú. Za
overovateľov zápisnice starosta určil pp. Vladimíra Farku a pp. Ivana Dzúrika.
4. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol plenárnemu zasadnutiu OZ členov pre prípravu a návrh na
uznesenie nasledovných poslancov: pp. Anton Nemček - predseda návrhovej komisie, pp.
Emil Kurnota a pp. Milan Mikuš – členovia návrhovej komisie.
Návrh bol jednohlasne schválený všetkými prítomnými poslancami.

5. Kontrola plnenia uznesenia
Správu o plnení uznesenia č. 4, zo dňa 3.02.2011 v bode C predložil zástupca starostu
obce pp. Ivan Dzúrik:
uzn. č. 2:
C2
splnené
uzn. č. 3:
C7
trvá
C8
trvá do 31.3.2011
C9
trvá
C10 trvá
uzn. č. 4:
C1
splnené
C2
splnené
C3
splnené
C4
splnené
C5
trvá
C6
splnené
C7
splnené
C8
splnené
C9
trvá
C10 splnené
C11 splnené
C12 splnené
C13 trvá
C14 splnené
6. Právne služby pre Obec Žaškov
Poslanci OZ boli oboznámení s finančnou analýzou právnych služieb za roky 2007,
2008, 2009, 2010, ktorá bola spracovaná za účelom rozhodnutia, či Obec Žaškov bude
financovať právne služby dohodnutým paušálom alebo za každý úkon osobitne. OZ boli
predložené 3 ponuky právnických kancelárií na uvedené služby. Paušálne poplatky za mesiac
boli neúmerne vyššie ako platby za jednotlivé úkony, z tohto dôvodu uložili poslanci OZ
Obecnému úradu vykonať vyhodnotenie právnych služieb počas roku 2011 – do 30.9.2011,
a na základe tohto vyhodnotenia rozhodnú o spôsobe platby za uvedené služby – buď paušál
alebo platby za jednotlivý úkon.
7. Rôzne
Mgr. Juraj Jonák – riaditeľ ZŠ s MŠ informoval o:
- prebiehajúcom zápise do materskej školy
- monitoringu žiakov 9. triedy
- príprave akcie – 1.4.2011 – Noc s Andersenom
- pláne uzavretia a uzamykania areálu základnej školy
- pripojení p. Surového na žumpu ZŠ (uvedená problematika bude ďalej riešená s
ČOV na IBV)
- webovej stránke školy, ešte nie je spustená, ale je hotová, len sa čaká na akceptáciu
zmluvy, doména: www.zszaskov.sk
- 40. výročie budovy základnej školy – slávnostná akadémia 24.6.2011 o 15,00 hod.
v sále KD v Žaškove, ocenenie pracovníkov, na akadémiu budú pozvaní tí, ktorí
odpracovali minimálne 5 rokov v ZŠ, predpokladá okolo 70 hostí, občerstvenie

bude v ZŠ, na tento deň – t.j. piatok bude žiadať Krajský školský úrad o riaditeľské
voľno.
Pp. Anton Nemček – ako predseda Rady školy pri ZŠ s MŠ v Žaškove poukázal na potrebu
prehodnotiť všetky uzavreté zmluvy a nájomcov, ktoré sa týkajú areálu Základnej školy.
Uvedené zmluvy vyžaduje k nahliadnutiu riaditeľ ZŠ s MŠ, nakoľko chce vedieť o nájomcoch
kvôli možnosti uzavretia areálu školy.
Pp. Anton Nemček predniesol potrebu zvolenia predsedu Komisie pre riešenie situácie
s budovou materskej školy. Riaditeľ ZŠ s MŠ navrhol pp. Emila Kurnotu, s čím súhlasili
všetci prítomní poslanci.
Za 7:
Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1:

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

Pp. Vladimír Farko – spracoval analýzu používania obecných strojov LIAZ a Belorus za
roky 2008, 2009 a 2010, ktorá je súčasťou zápisnice. V analýze boli porovnávané náklady
a príjmy za uvedené stroje. Náklady sa približne rovnajú príjmom z použitia týchto strojov.
Na vozidle Liaz je nutnosť vymeniť pneumatiky, čo bude väčšia investícia. Poslanci navrhli
osloviť ďalších dodávateľov nákladnej dopravy a výkopových prác, aby vedeli posúdiť ďalšiu
prevádzku strojov LIAZ a Belorus.
Pp. Emil Kurnota – informoval o zasadnutí komisie výstavby a rozvoja obce dňa 8.2.2011
ohľadom riešenia problematiky Karlovskej ulice, komisia vykonala aj obhliadku tejto ulice.
Žiadosť obyvateľov ulice Karlovská je opodstatnená a je potrebné vykonať úpravy –
umiestnenie okapových žľabov na dome p. Javorníckeho – ten uviedol, že uvedené žľaby
v budúcnosti plánuje; zabudovať rigoly, ktorými sa zabráni odplavovanie štrku z ulice. Cestu
treba vysypať štrkom s väčšou frakciou. P. starosta informoval, že Správa ciest a Dopravná
polícia nemá výhrady voči zbúraniu časti múru – na základe žiadosti vydajú súhlasné
stanovisko. Občania tejto ulice sú ochotní spolupodieľať sa na prácach. Pp. Kurnota poukázal,
že bude treba riešiť aj ďalšie ulice.
(a) Starosta informoval poslancov OZ a prítomných o:
žiadostiach občanov a organizácií
- žiadosť č. 169/2011 KPŠ v spolupráci s Rodičovskou radou o bezplatné zapožičanie sály
KD počas organizovania fašiangového sprievodu a karnevalu dňa 5.3.2011, čo prítomní
poslanci schválili.
Za 8:
Ivan Dzúrik, Miroslav Záň, Marián Lang, Peter Chmara,
Milan Mikuš, Vladimír Farko, Anton Nemček,
Emil Kurnota
Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1:
Darina Balleková
- list č. 159/2011 Rímsko-katolícky farský úrad Žaškov, poslanci list vzali na vedomie
- žiadosť č. 110/2011 – úprava ulice Roveň – Poslanci schválili vysypanie ulice štrkom

s väčšou frakciou:
Za 8:
Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1:

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

- žiadosť č. 144/2011 Ondreja Faglica, č. 282 o zrušenie daní a poplatkov poslanci neschválili
Za 0:
Proti 8:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1:

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

- žiadosť č. 164/2011 Ľubomír Migo – o odpustenie poplatkov za pripojenie na ČOV,
poslanci zobrali na vedomie a ďalej sa budú touto žiadosťou zaoberať pri riešení ČOV na
IBV. K osvetleniu ulice pri ČOV – pp. Dzúrik navrhol napojiť el. rozvod z čističky
a osvetliť zákrutu.
(b) Starosta informoval poslancov OZ a prítomných o:
- žiadosť č. 139/2011 (Obvodné oddelenie PZ – Dolný Kubín) o poskytnutie súčinnosti pri
znižovaní dopravnej nehodovosti a trestnej činnosti: Uvedenú žiadosť poslanci zobrali na
vedomie a občania budú informovaní formou miestneho rozhlasu.
- oznámenie č. 134/2011 o vyhlásení chráneného vtáčieho územia Chočské vrchy
(zasahuje aj do katastra našej obce )
- ponuka č. 172/2011 na informačnú tabuľu na cintorín: poslanci OZ uložili obecnému úradu
vyzvať dodávateľa programu Cintorín o odstránenie chýb, ktoré v programe pretrvávajú,
a zhodli sa na tom, že treba zistiť možnosť vytlačiť informačnú tabuľu z tohto programu, čo
by bolo finančne oveľa menej nákladné. Pp. Kurnota sa informoval, či by bola možnosť
zverejniť cintorín na web stránku.
- oznámenie č. 157/2011 Bystrička s.r.o., Ružomberok o uzavretí lavice cez rieku Orava do
Dierovej z technických príčin - prítomní poslanci zobrali oznámenie na vedomie a uložili
OcU vyzvať všetkých majiteľov chát v súčinnosti s majiteľom chaty Bystrička a pokúsiť sa
o spoločné vyriešenie vzniknutého problému.
- záznam č. 156/2011 o verejnom prerokovaní rýchlostnej cesty R3 – Diaľnica D1, ktoré sa
uskutočnilo v Oravskej Porube. Na prerokovaní p. starosta dal pripomienku o prepojení obcí
Žaškov – Komjatná.
- možnosti prechodu vodovodu z pod správy Oravskej vodárenskej spoločnosti do správy
obce – p. starosta uviedol, že rezervoár v Tepeli, rezervoár v sedle na IBV a prečerpávačka
sú majetkom OVS. Jedná sa o akciovú spoločnosť a ¾ akcionárov by muselo súhlasiť s
prevodom, čo je prakticky nemožné. OVS bude robiť všetko preto, aby si majetok udržali.
Akcionármi OVS sú všetky obce na Orave + mesto Dolný Kubín.

K príprave kanalizácie p. starosta uviedol, že štát sa zaviazal, že kanalizácia bude urobená
do roku 2015.
- úprava koryta potoka Žaškovec – uskutočnilo sa stretnutie so zástupcami z Povodia Váhu,
p. starosta dostal prísľub, že prídu zmapovať koryto a budú riešiť tento stav. Pp. Farko
konštatoval, že by sa tento stav príp. mohol riešiť formou nejakého projektu a v prípade
povodní treba vyhlásiť mimoriadnu situáciu.
P. starosta informoval ohľadom vyriešenia podmývaných káblov, že tieto sa prevedú
pod potok cez spojky (OVS).
(c)Starosta vyzval poslancov, aby predložili svoje návrhy a pripomienky:
pp. Dzúrik

- oznámil, že p. Turčina sa vzdáva členstva v komisii ŽP, nakoľko bol
v komisii dostatočný počet členov, nie je potrebné nominovať ďalšieho člena

pp. Nemček

- vrátil sa k problematike stočného na IBV, navrhol za občanov, že paušál cca
30-40 eur je pre tých, ktorí míňajú menej vody vysoký a bolo by to neúmerné,
preto navrhli platiť presne podľa spotrebovaných kubíkov, ale sumu 20%
z vodného.
Uvažoval nad možnosťou oddychovej zóny – prijateľnejší by bol areál v Tepeli,
k čomu sa prikláňajú viacerí, treba si dohodnúť stretnutie a pôjdu si to pozrieť.
- predniesol žiadosť opravu zápisnice z ustanovujúceho zastupiteľstva, nakoľko
v nej nebolo uvedené „doterajší starosta“, ale len p. Brodňanský. Z diskusie
vyplynulo, že zápisnica podpísaná overovateľmi sa meniť nesmie, overovatelia
sa vyjadrili, že zápisnica je úplná, navrhované zmeny by nezmenili obsah
zápisnice a meniť ju nebudú.
- informoval sa na zmluvu „Čírenie talentov“ – do 90 dní od vydania je potrebné
vydokladovanie poskytnutej sumy, či bolo splnené.
- informoval sa na osvetlenie pri Chovanovcoch

pp. Mikuš

- informoval, že pri V. Zelinovi smerom na IBV (v závoze) od štvrtej zastávky
je podmytá cesta a je úzky prechod pre 2 autá.

pp. Farko

- sa informoval o záruke na asfalt na hlavnej ceste (z r. 2006), nakoľko sa cesta
rozťahuje (v hornom konci obce) – v strede, kde sa spája asfalt vzniká medzera
4-5 cm. Zistiť možnosť opravy a záruku.

(d) Prítomní
M. Kapinová - poukázala na zasypané jamy v ceste od katolíckeho kostola smerom na dolný
koniec obce – štrk sa odtiaľ vypráši hneď ako tadiaľ prechádzajú autá.
M. Turčina

- k problematike prechodu vodovodu spod správy OVS uviedol, že požiadal
Ministerstvo pôdohospodárstva o pomoc pri riešení tejto situácie. Prečítal
odpoveď, ktorú mu Ministerstvo pôdohospodárstva zaslalo a bolo v nej
povedané to, čo predtým o možnosti prechodu vodovodu uviedol aj p. starosta.

8. Návrh a schválenie uznesenia
UZNESENIE Č. 5
z piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 03. marca 2011
Uznesenie č. 5 bolo jednohlasne schválené.
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1:
Darina Balleková
9. Záver
Nakoľko program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým
prítomným za účasť a plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Overovali:
pp. Vladimír Farko
pp. Ivan Dzúrik

Zapísala: Anna Repková

Milan Pavlovčík
starosta obce

