ZÁPISNICA
zo štvrtého plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žaškov v roku 2018,
konaného dňa 16. augusta 2018 o 16,00 hod. v klube kultúrneho domu v Žaškove

Prítomní:
alší prítomní:

poslanci OZ podľa priloženej prezenčnej listiny
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 siedmi
poslanci OZ (podľa prezenčnej listiny). Ospravedlnil sa pp. Javornický, pp. Kršková.
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. Emil Kurnota a pp. Pavol Pikla –
členovia návrhovej komisie. Za overovateľov zápisnice navrhol pp. Milan Mikuš a pp.
Marian Lang.
Uznesenie č. 63/4/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e návrhovú komisiu v zložení
pp. Anton Nemček – predseda návrhovej komisie; pp. Emil Kurnota a pp. Pavol Pikla –
členovia návrhovej komisie.
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Pavol Pikla, Emil Kurnota, Anton Nemček
Darina Balleková, Marian Lang, Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Ivan Javornický, Vladimíra Kršková

Uznesenie č. 64/4/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e :
overovateľov zápisnice – pp. Milan Mikuš a pp. Marian Lang.
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Pavol Pikla, Emil Kurnota, Anton Nemček
Darina Balleková, Marian Lang, Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Ivan Javornický, Vladimíra Kršková

2. Schválenie programu rokovania
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ:
1. Otvorenie
a) kontrola uznášaniaschopnosti
b) určenie zapisovateľa
c) návrh na schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
4. Správy hl.kontrolóra obce z vykonaných kontrol
5. Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2018 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v obci
6. Prerokovanie dodatku č. 2 k VZN č. 3/2016
7. Rôzne:
- Žiadosť p. Jozefa Láštica
- Návrh možnosti odkúpenia pozemkov pri zbernom dvore v obci Žaškov pod
kompostovisko
8. Interpelácie poslancov
9. Záver
Starosta navrhol doplniť program rokovania v bode Rôzne
- Žiadosť p. Tibora Hada o vyasfaltovanie cesty
- Rozpočtové opatrenie č. 4/2018
Uznesenie č. 65/4/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e navrhnutý program zasadnutia obecného
zastupiteľstva s doplnením bodu Rôzne
- Žiadosť p. Tibora Hada o vyasfaltovanie cesty
- Rozpočtové opatrenie č. 4/2018
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Pavol Pikla, Emil Kurnota, Anton Nemček
Darina Balleková, Marian Lang, Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Ivan Javornický, Vladimíra Kršková
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ

Kontrolou plnenie uznesení z prechádzajúcich OZ previedol pp. Ivan Dzúrik
Uznesenie č. 136/6/2017
uznesením bol poverený starosta obce vstúpiť do jednania s majiteľmi pozemkov priľahlých
k zbernému dvoru na vytvorenie obecného kompostoviska
– trvá: rok 2018
Uznesenie č. 66/4/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí OZ

Za 7 :

Ivan Dzúrik, Pavol Pikla, Emil Kurnota, Anton Nemček
Darina Balleková, Marian Lang, Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Ivan Javornický, Vladimíra Kršková

4. Správy hl. kontrolóra obce z vykonaných kontrol
Správy hl. kontrolórky o výsledku kontroly č. 2018/1 a č. 2018/5 boli rozposlané poslancom
OZ a tvoria prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 67/4/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e správy hlavného kontrolóra
obce o výsledku kontroly č. 2018/1 a č. 2018/5
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Pavol Pikla, Emil Kurnota, Anton Nemček
Darina Balleková, Marian Lang, Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Ivan Javornický, Vladimíra Kršková

5. Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2018 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v obci
Návrh VZN č. 1/2018 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v obci bol zverejnený na úradnej tabule obce a web stránke obce po dobu 15 dní. Pp.
Nemček navrhol doplniť § 2 bod č. 4 o ostatné služby poskytované občanom.
Uznesenie č. 68/4/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Žaškov č.
č. 1/2018 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v obci s doplnením § 2 bod 4 o písm. h/ ostatné služby s účinnosťou od 1.9.2018
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Pavol Pikla, Emil Kurnota, Anton Nemček
Darina Balleková, Marian Lang, Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Ivan Javornický, Vladimíra Kršková

6. Prerokovanie dodatku č. 2 k VZN č. 3/2016
Návrh dodatku č. 2 VZN č. 3/2016 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí v materskej škole a na
činnosť školských zariadení v zria ovateľskej pôsobnosti obce bol zverejnený na úradnej
tabuli obce a web stránke obce po dobu 15 dní.
Uznesenie č. 69/4/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov schvaľuje dodatok č. 2 k VZN č. 3/2016 o určení výšky
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie
detí v materskej škole a na činnosť školských zariadení v zria ovateľskej pôsobnosti obce
Žaškov s účinnosťou od 1.9.2018
Za 7 :
Proti 0:

Ivan Dzúrik, Pavol Pikla, Emil Kurnota, Anton Nemček
Darina Balleková, Marian Lang, Milan Mikuš

Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Ivan Javornický, Vladimíra Kršková
7. Rôzne:
- Žiadosť p. Jozefa Láštica
Na obecný úrad bola dňa 17.7.2018 doručená žiadosť p. Jozefa Láštica o zámenu pozemku. P.
starosta informoval poslancov o ponuke zámeny pozemku, ktorú p. Láštic neprijal.
Momentálne je obec v súdnom spore s p. Lášticom. Dátum pojednávanie je stanovený na
september. V uvedenej veci sa bude čakať na výrok súdu.
Uznesenie č. 70/4/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov
o zámenu pozemkov
Za 7 :

b e r i e n a v e d o m i e žiadosť p. Jozefa Láštica

Ivan Dzúrik, Pavol Pikla, Emil Kurnota, Anton Nemček
Darina Balleková, Marian Lang, Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Ivan Javornický, Vladimíra Kršková

- Prerokovanie možnosti odkúpenia pozemkov pri zbernom dvore v obci Žaškov
Starosta informoval o podieloch pozemkov potenciálnych záujemcov o predaj týchto
podielov. Ide o pozemky v blízkosti zberného dvora, na ktorých má obec záujem vybudovať
kompostovisko.
Pp. Kurnota navrhol odkúpiť pozemok na ulici Nová Chudovská, pri novostavbe p. Žúbora,
čím by sa rozšírila miestna komunikácia a vznikol by priestor či už pre verejné priestranstvo
alebo detské ihrisko do budúcnosti.
Uznesenie č. 71/4/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov
1. schvaľuje odkúpenie podielov pozemkov v blízkosti zberného dvora v obci Žaškov za
účelom vybudovania kompostoviska
– podiel vlastníka Lenka Dúšková, rod. Dúšková, nar. 13.9.1985, bytom Káčerovská
516/20, 027 21 Žaškov, zapísaný na LV č. 5703 pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“
parc.číslo 4221, trvale trávnaté plochy, zapísaný pod por.číslom 2, podiel 398/732 t.j.
398 m², za kúpnu cenu vo výške 10,– €/1 m², spolu 3980,– €.
– podiel vlastníka Vladimír Hanko, rod. Hanko, nar. 28.8.1966, bytom Hlavná 22/5,
027 21 Žaškov, zapísaný na LV č. 4252 pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“
parc.číslo 4248/1, trvale trávnaté plochy, zapísaný pod por. číslom 1, podiel 1/3, t.j.
180,33 m², za kúpnu cenu vo výške 10,– €/1 m², spolu 1833,– €.
– podiel vlastníka Milan Kajko, rod. Kajko, nar. 17.2.1933, bytom Hlavná 223/166,
027 21 Žaškov, zapísaný na LV č. 4252 pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“
parc.číslo 4248/1, trvale trávnaté plochy, zapísaný pod por. číslom 3, podiel 1/3, t.j.
180,33 m², za kúpnu cenu vo výške 10,– €/1 m², spolu 1833,– €.
– podiel vlastníka Ján Mikuš, rod. Mikuš, nar. 18.5.1961, bytom Haľamovská 508/29,
027 21 Žaškov, zapísaný na LV č. 3800 pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“

parc.číslo 4249/1 a parc.číslo 4249/2, trvale trávnaté plochy, zapísaný pod por. číslom
5, podiel 68/491, t.j. 68 m², za kúpnu cenu vo výške 10,– €/1 m², spolu 680,– €.
– podiel vlastníka Dušan Štítik, rod. Štítik, nar. 14.10.1979, bytom Dymácka I. 430/3,
027 21 Žaškov, zapísaný na LV č. 3800 pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“
parc.číslo 4249/1 a parc.číslo 4249/2, trvale trávnaté plochy, zapísaný pod por. číslom
9, podiel 60/491, t.j. 60 m², za kúpnu cenu vo výške 10,– €/1 m², spolu 600,– €.
– podiel vlastníka Ján Svitko, rod. Svitko, nar. 24.6.1951, bytom Hlavná 318/218,
027 21 Žaškov, zapísaný na LV č. 3828 pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“
parc.číslo 4220, trvale trávnaté plochy, zapísaný pod por. číslom 1, podiel 241/746, t.j.
241 m², za kúpnu cenu vo výške 10,– €/1 m², spolu 2410,– €.
2. poveruje obecný úrad, aby zabezpečil kúpu uvedených podielov pozemkov po stránke
organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke
obce.
Za 7 :
Ivan Dzúrik, Pavol Pikla, Emil Kurnota, Anton Nemček
Darina Balleková, Marian Lang, Milan Mikuš
Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Ivan Javornický, Vladimíra Kršková
Uznesenie č. 72/4/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov schvaľuje odkúpenie podielov pozemkov
– podiel vlastníka Ján Obrin, rod. Obrin, nar. 03.04.1974, bytom Párnica 410, 026 01
Párnica, zapísaný na LV č. 5561 pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc.číslo 3197,
trvale trávnaté plochy, zapísaný pod por.číslom 9, podiel 1080/4400 t.j. 108 m², za
kúpnu cenu vo výške 10,– €/1 m², spolu 1080,– €.
– podiel vlastníka František Javorek, rod. Javorek, nar. 24.8.1962, bytom Hlavná
150/118, 027 21 Žaškov, zapísaný na LV č. 5561 pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg.
„C“ parc.číslo 3197, trvale trávnaté plochy, zapísaný pod por.číslom 10, podiel
2195/4400 t.j. 219,5 m², za kúpnu cenu vo výške 10,– €/1 m², spolu 2195,– €.
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Pavol Pikla, Emil Kurnota, Anton Nemček
Darina Balleková, Marian Lang, Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Ivan Javornický, Vladimíra Kršková

- Žiadosť p. Tibora Hada o vyasfaltovanie cesty
Na obecný úrad, pred zasadnutím OZ, bola doručená žiadosť pána Hada, v ktorej opätovne
žiada o vyasfaltovanie cesty pred Pizzeriou Daniela
Uznesenie č. 73/4/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov schvaľuje žiadosť p. Tibora Hada o vyasfaltovanie
úseku pred Pizzeriou Daniela

Za 7 :

Ivan Dzúrik, Pavol Pikla, Emil Kurnota, Anton Nemček
Darina Balleková, Marian Lang, Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Ivan Javornický, Vladimíra Kršková
– Prijatie rozpočtového opatrenia č. 4/2018

Uznesenie č. 74/4/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 4/2018 v súlade
s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) povolené prekročenie
výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov (príloha zmeny rozpočtu)
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Pavol Pikla, Emil Kurnota, Anton Nemček
Darina Balleková, Marian Lang, Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Ivan Javornický, Vladimíra Kršková
13. Interpelácie poslancov

Starosta informoval
– parkovisko je hotové, pripravujú sa podklady ku kolaudácii
– zberný dvor – prebehla kontrola, verejné obstarávanie je schválené , predpokladaný
termín otvorenia zberného dvora je v priebehu mesiaca október
pp. Marian Lang
– nakoľko sa od budúceho roka zvyšuje poplatok za uloženie odpadu na skládkach,
ktorý platí obec, navrhol počítať pri tvorbe rozpočtu na budúci rok so zvýšením
poplatku za odpad pre domácnosti
pp. Anton Nemček
- informoval sa na retardér na ul. Matúšovská. Do začiatku školského roka bude osadný
- informoval sa na rozsah snímania priestoru na detskom ihrisku kamerou zabudovanou
na MŠ
- navrhol umiestniť lavičku ku pieskovisku na detskom ihrisku pri škôlke
pp. Emil Kurnota
- informoval sa na schvaľovanie územného plánu
Verejné prerokovanie územného plánu je zvolané na deň 30.8.2018. Čaká sa na
vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy. Predpokladaný termín
schvaľovania ÚP je v priebehu mesiaca november.
– navrhol „zokruhovať“ ulicu Babicovskú a Hruškovú

pp. Pavol Pikla
– informoval o stretnutí mládeže s dospelými, s poslancami OZ a organizáciami v obci,
– opomenul dilatácie na moste a tiež jamu pred mostom a na hlavnej ceste pri
novostavbe p. Kováčika
– informoval sa na chodník ku vchodu do klubovne OZ Pravý uhol od hasičskej
zbrojnice, mal sa urobiť chodník a potom altánok
pp. Darina Balleková
– upozornila na neporiadok v altánku na ihrisku KPŠ a navrhla vysadenie stromov na
ihrisku z dôvodu zabezpečenia tieňa počas dňa.
– informovala sa na rozsah snímania priestoru kamerou umiestnenou na budove starej
MŠ
– upozornila na stále sa voľne pohybujúce psi po obci
p.riaditeľka Punová
– informovala o opravách a prácach, ktoré sa vykonali v škole a v materskej škole počas
prázdnin. Upravili sa vstupy do jedálne, vytvorili sa dve špeciálne učebne, zakúpili sa
nové lavice, je objednaná smažiaca panvica do kuchyne. V materskej škole sa urobila
rekonštrukcia vstupu do triedy zo šatne, vymaľovali sa spálne, zakúpili sa nové koberce.
14. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce po akoval všetkým prítomným za
účasť na zasadnutí. Starosta ukončil plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva o 18,00 hod.

Overovali:
pp. Milan Mikuš
pp. Marian Lang
Milan Pavlovčík
starosta obce

Zapísal:
Slavka Jancková

