PLENÁRNE ZASADNUTIE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽAŠKOVE

ZÁPISNICA
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
dňa 24. januára 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 24. januára 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.
2. Kontrola uznášaniaschopnosti, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce potvrdil, že plenárne zasadnutie je uznášaniaschopné, prítomní boli siedmi
poslanci OZ – Ivan Dzúrik, Vladimír Farko, Anton Nemček, Miroslav Záň, Milan Mikuš,
Peter Chmara, Emil Kutnota.
P. Balleková a p. Lang sa ospravedlnili.
Písaním zápisnice poveril starosta pracovníka obecného úradu Jaroslava Bakoša. Za
overovateľov zápisnice starosta určil pp. Milana Mikuša a Vladimíra Farka. Overovatelia
boli následne schválení všetkými prítomnými poslancami.
Starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ a ten bol následne schválený
všetkými prítomnými poslancami OZ v takomto znení:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznášaniaschopnosti, určenie zapisovateľa a návrh na schválenie
overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
5. Úprava rozpočtu z roku 2011 vo výdavkovej časti
6. Návrh na schválenie VZN č. 1/2012 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na
území obce a VZN č. 2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za
poskytované služby.
7. Rôzne (interpelácie poslancov, žiadosti..)
8. Návrh a schválenie uznesenia
9. Záver
3. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol plenárnemu zasadnutiu OZ členov pre prípravu a návrh na
uznesenie nasledovných poslancov: pp. Miroslav Záň - predseda návrhovej komisie, pp. Ivan
Dzúrik a pp. Emil Kurnota – členovia návrhovej komisie.
Návrh bol jednohlasne schválený všetkými prítomnými poslancami.

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev
Správu o plnení uznesení 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 (aj naďalej sa bude sledovať zeleň na cintoríne a priebežne
robiť ďalšia výsadba), kontrolovať pravidelne toto uznesenie
uzn. č. 13:
C3
splnené – občania využívajúci verejné priestranstvá boli v priebehu
januára písomne vyzvaní na odstránenie skládok, niektorí ich
odstránili, časť zaplatila daň za užívanie
C4
trvá – 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
trvá do 30.06.2011
C2
trvá do 30.05.2012
C3
trvá do 30.05.2012
C4
splnené – kontrolórka obce a predseda finančnej komisie predložili
na schválenie Návrh smernice o spôsobe čerpania reprofondu starostu
obce na reprezentačné a propagačné účely obce. Smernica bola
následne schválená so zmenami všetkými prítomnými poslancami
C5
splnené s oneskorením – plnenie rozpočtu bolo predložené až
23.01.2012, čo obhajoval p. riaditeľ ZŠsMŠ dovolenkovým
obdobím, ostatné termíny budú podľa neho dodržané
C6
splnené – starosta informoval, že kúpa pozemku vedeného ako
CKN parc. Č. 1611/3, t.j. časť E-KN parc. Č. 10926/11 je
komplikovaná, nakoľko predmetný pozemok je vedený ako vodná
plocha a samotný proces kúpy by mohol trvať aj niekoľko rokov,
slovenský vodohospodársky podnik je ochotný vydať po predložení
žiadosti súhlas na umiestnenie elektrickej prípojky
C7
splnené – starosta informoval prítomných o jednaní so zástupcom
COOP Jednoty, poslanci udelili predbežné poverenie starostovi na
jednanie s Jednotou v cene minimálne 14,60 € za m² + ostatné náklady.
Časť pozemku si ponechá obec, aby občania okolitých nehnuteľností
(Kytas, Svitko) mali zabezpečený prístup, p. Farko informoval, že pre
určité pozemky sú na liste vlastníctva zriadené blomby – bolo by treba
zistiť z akého dôvodu
C8
splnené - starosta jednal s p. Sokolom a bola mu ponúknutá možnosť
výmeny za susedný pozemok vo vlastníctve obce, v súčasnosti sa čaká
na vyjadrenie p. Sokola
C9
splnené
C10 splnené
C11 trvá - nesplnené pre nepriaznivé počasie
asanovaný zosuv pôdy na IBV, priebežne pripomínať
5. Úprava rozpočtu r roku 2011 vo výdavkovej časti
Zmena rozpočtu obce na rok 2011 – navýšenie položky výdajov: Energie a palivo OcU:
č.: 41 01 116 632001 000 o sumu 1.785,50 €. t. z. po úprave 5.785,50 €
Dôvodom je zvýšenie preddavkových platieb za energie.
Prítomní poslanci schválili zmenu v rozpočte na rok 2011. Hlasovania sa nezúčastnil p.
Dzúrik, ktorý dočasne opustil zasadaciu miestnosť.

6. Návrh na schválenie VZN č. 1/2012 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na
území obce a VZN č. 2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované
služby.
VZN 1/2012
p. Greguš, zástupca prevádzkovateľa výherných automatov uviedol, že 1.500,00 €, ktoré platí
obci za povolenie prevádzkovania tohto zariadenia, je príjmom rozpočtu obce a teda nech
zvážia poslanci schválenie tohto VZN
p.p. Kurnota uviedol, že toto VZN mohlo byť predmetom schvaľovania už na zasadnutí OZ
konanom v septembri 2011
Poslanci schválili VZN č. 1/2012 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce so
zmenou v dátume skončenia prevádzkovania hazardných hier z 31.03.2012 na 31.12.2012.
VZN č. 2/2012
Starosta informoval prítomných, že pôvodné VZN bolo prijaté už v roku 2008 a je potrebné
ho aktualizovať. Obce všeobecne zvyšujú poplatok za sociálne služby a taktiež v zákone
o sociálnych službách nastali v roku 2010 zmeny a doplnky. Tieto sociálne služby boli na
obce prenesené zo štátu, neboli dofinancované a obce si ich musia hradiť z vlastných zdrojov.
Obecný úrad v súčasnosti má vyčlenené v rozpočte na starostlivosť pre jednu osobu 8.040,00
€ / ročne.
Poslanci schválili VZN č. 2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za
poskytované služby tak, ako bol zverejnený návrh VZN.
7. Rôzne (interpelácie poslancov, žiadosti občanov)
(a) Starosta vyzval p. kontrolórku na prednesenie správy z kontroly smerníc
o poplatkoch obce:
p. Kontrolórka informovala prítomných o výsledkoch kontroly. Správa z kontroly tvorí
prílohu zápisnice.
(a) Starosta informoval poslancov OZ a prítomných o:
- dodatku č. 1/2012 k zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb so Spišskou
katolíckou charitou, Jesenského č. 5, Spišská Nová Ves. Poslanci schválili znenie dodatku.
- predložil na schválenie nájomnú zmluvu so spoločnosťou CHARINET, ktorá je nástupcom

spoločnosti TRIGERNET, poskytujúca internetové pripojenie v obci
pp. Nemček podotkol, či by nemala byť ako prenajímateľ uvedená aj Obec Komjatná, keďže
budova vysielača aj stožiar je spoločným vlastníctvom obcí a spolu s ostatnými poslancami sa
zhodli na tom, že do budúcnosti by sa to malo zjednotiť a na zmluvách k vysielaču budú
figurovať obe obce, tiež je potrebné všetky zmluvy týkajúce sa vysielača v tomto zmysle
upraviť
- žiadosť č. 56/2012 – Rímskokatolícky farský úrad Žaškov – o odpredaj pozemkov parc. Č.
10924/20 o výmere 227 m² a pozemku parc. Č. 10894/z o výmere 45 m² z dôvodu ucelenia
pozemku. Jeden z pozemkov je bývalé koryto potoka-jarku v areály RK kostola a druhý je
stará cesta pri ihrisku nad budovou RKF. Poslanci sa touto žiadosťou budú zaoberať až po

vypracovaní geometrického plánu. Poslanci zároveň schválili udelenie predbežného súhlasu
s odpredajom pozemkov v cene 2,50 € za m², prípadne ponúknuť zámenu pozemkov pod
pamätníkom padlých v II. svetovej vojne, čo je približne rovnaká výmera.
- starosta predložil poslancom na schválenie návrh Smernice o poplatkoch DHZ v Žaškove.
Poslanci spoločne prediskutovali niektoré položky, požiadali zástupcov DHZ o vysvetlenie
niektorých zliav a poplatkov a po diskusii sa zhodli na tom že smernicu treba v niektorých
položkách zosúladiť so smernicou o poplatkoch obce Žaškov a uložili DHZ prepracovať ju
a predložiť na schválenie na najbližšom zasadnutí OZ.
o 17.50 hod. sa dostavila pp. Darina Balleková
- o výkaze o plnení rozpočtu ZŠsMŠ, poslanci rozhodli, že tento bod bude presunutý na
najbližšie zasadnutie OZ

- o zakúpení rôzneho materiálu pre DHZ: pneumatiky na aviu – 736,00 €, pracovné odevy
(monterky) – 399,60 €, plávajúce čerpadlo 1.045,00 €, duše do pneumatík 55,88 €
- o stave pohľadávky voči Ing. Milošovi Kramerovi a záujme p. Hrnčiara o jej odkúpenie,
poslanci sa zhodli, že cena predaja pohľadávky musí byť minimálne vo výške istiny a uložili
starostovi v tomto zmysle aj vstúpiť do jednania s p. Hrnčiarom resp. p. Kramerom
- o umýsle umiestniť pred obecným úradom informačnú tabuľu s maľovanou mapou obce
s názvami ulíc, pri tejto príležitosti uviedol, že niektoré ulice stále nie sú pomenované a či by
nebolo dobré porozmýšľať nad ich názvami, zároveň sa rozvírila debata o tom, či by to
nenarobilo obyvateľom dotknutých ulíc problémy, hlavne čo sa dokladov týka, treba osloviť
aj samotných obyvateľov, aký majú na vec názor, pp. Nemček pripomenul, že aktuálny
zoznam ulíc treba zaslať aj do Stredoslovenskej energetiky
-o podujatí Heligonkári žaškovskí, že toto podujatie bude realizované pod hlavičkou obce,
s tým, že p. Ondreja Chovana navrhol ako generálneho manažéra tohto podujatia, čo prítomní
poslanci schválili
-o úspešnom účinkovaní p. Štefana Svitka ml. na pretekoch Realy Dakar v Južnej Amerike,
ktorým robil dobré meno i reklamu obci, poslanci schválili na návrh starostu udelenie ceny
obce Žaškov a finančnú odmenu 500,00 € pre Štefana Svitka.
(b) Starosta vyzval poslancov OZ a ostatných prítomných, aby predložili svoje návrhy
a pripomienky:
Pp. Dzúrik Ivan informoval ostatných o pripravovanom divadelnom
Veličanskeho ochotníckeho divadla s hrou KUBO a všetkých naň pozval

predstavení

Pp. Nemček – upozornil, že by bolo vhodné nainštalovať na prípojku plynu vedúcu po budove
obecného úradu chráničku, aby neprišlo k jej poškodeniu a následne k nejakému nešťastiu. Či
nebude obec refakturovať odhŕňanie snehu na ceste III. triedy Žilinskému samosprávnemu
kraju, pýtal sa, či a ktorej obci platí poplatok za komunálny odpad spoločnosť DREVICOM,
s.r.o. a toto preveriť

Pp. Balleková - poukázala na úpravu miestnych komunikácií, hlavne pri autobusových
zastávkach, aby nedošlo k úrazu. Bolo by treba určiť pravidlá pre návštevníkov školského
areálu – telocvične, hlavne čo sa týka parkovania vozidiel a tiež parkovania občanov, ktorí sa
zúčastňujú služieb božích v ev. kostole hlavne v zimnom období, kedy dochádza
k znemožneniu prechodu do areálu školy, či by nebolo vhodné umiestniť na most dopravnú
značku zákaz státia. Do obecnej knižnice treba namontovať ešte jedno svietidlo.
Pp. Kurnota – informoval sa v akom štádiu je geodetická príprava na vysporiadanie
miestnych komunikácií. Geometrické plány vytipovaných ulíc sú hotové a bude treba stanoviť
kritéria výberu a poradia. Navrhol, že niektoré historické náhrobné kamene na cintoríne,
hlavne tie o ktorých sa hovorí, že sú bývalí farári, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou koloritu
cintorína by bolo treba upraviť a zastabilizovať, možno aj v spolupráci s cirkvami. Poslanci
uviedli, že by bolo vhodné zakomponovať to aj do VZN o cintoríne.
Pp. Mikuš – upozornil, že zamestnanci obce poodvážali sneh z chodníka pred RK kostolom a
ten bol následne zasypaný snehom z chodníka vedúceho do kostola, pp. Kurnota povedal, že
treba o tom upovedomiť RK-hospodára, aby upozornil občanov, ktorí prídu sneh odpratávať,
nech ho umiestňujú na druhú stranu do farskej záhrady
Pp. Chmara - informoval sa ako pokračuje znovuspriechodnenie lavice do Dierovej. Žiadne
nové informácie nemáme, chatári mali založiť združenie, ktoré by spravovalo lavicu. Ďalej sa
informoval o podanom projekte na odpadové hospodárstv. Projekt, sa dopĺňal o niektoré
originály príloh a momentálne sa čaká na jeho posúdenie a schválenie
p. Mgr. Juraj Jonák- informoval o zápise žiakov do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční 08.02.2012
o 15.00 hod. v 1. triede ZŠ
p. Ján Jančík – upozorňoval na výčiny vandalov vracajúcich sa zo zábav alebo z baru,
apeloval na poslancov nejako riešiť túto situáciu
p. Ing. Ľudovít Nemček – nadviazal na príspevok p. Jančíka a navrhol zriadiť tabuľu hanby, na
ktorej by boli umiestnení prichytení páchatelia
p. Jozef Vrábeľ – informoval sa, či bude v obci prebiehať realizovanie protipovodňových
opatrení aj v iných lokalitách, nakoľko v časti obce, kde býva on, je už pravidlom, že pri
jesenných a jarných dažďoch dochádza k zatápaniu pozemkov a aj stavieb vodou, ktorá steká
zo Šípikov cez Pusté. Majitelia dotknutých pozemkov by boli najradšej, aby sa táto lokalita
odvodnila rúrou najlepšie aspoň s priemerom 100 cm a sú ochotní poskytnúť na tento účel aj
svoje pozemky. Poslanci stanovili stavebnej komisii preveriť dotknutú lokalitu a pozemky.
Ďalej sa p. Vrábeľ informoval v akom štádiu je projekt kanalizácie v obci.

8. Návrh a schválenie uznesenia
UZNESENIE Č. 1
Z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 24. januára 2012.
Obecné zastupiteľstvo v Žaškove

A. BERIE NA VEDOMIE
A1

správu o kontrole plnenia uznesenia OZ

A2

správu k odkúpeniu pozemku obcou pri rieke Orava

A3

správu o situácii pri vysporiadaní pozemku okolo predajne COOP Jednoty

A4

správu kontrolórky obce z kontroly smerníc o poplatkoch obce

A5

správu o dokúpení materiálu do DHZ

B. SCHVAĽUJE
B1

overovateľov zápisnice:
Za 7 :

pp. Milan Mikuš
pp. Vladimír Farko

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 2: Darina Balleková, Marián Lang
B2

návrhovú komisiu:
Za 7 :

pp. Miroslav Záň – predseda komisie
pp. Emil Kurnota a pp. Ivan Dzúrik – členovia komisie

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Darina Balleková, Marián Lang
B3

smernicu o spôsobe čerpania reprofondu starostu obce na reprezentačné a propagačné
účely obce Žaškov
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Darina Balleková, Marián Lang
B4

súhlas pre starostu na odpredaj obecného pozemku Jednote v predbežnej cene
14,60 €/ m²
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Darina Balleková, Marián Lang

B5

Zmenu rozpočtu obce na rok 2011 – navýšenie položky výdajov
Položka č.: 41 01 116 632001 000 - energie a palivo OcU:
o sumu 1.785,50 €. t. z. po úprave 5.785,50 €
Za 6 :

Miroslav Záň, Emil Kurnota, Peter Chmara,
Vladimír Farko, Anton Nemček, Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Marián Lang
B6

Všeobecne záväzné nariadenie obce Žaškov č. 1/2012 o zákaze prevádzkovania
hazardných hier na území obce
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Darina Balleková, Marián Lang
B7

Všeobecne záväzné nariadenie obce Žaškov č. 2/2012 o poskytovaní sociálnych
služieb a úhradách za poskytované služby
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Darina Balleková, Marián Lang
B8

dodatok č. 1/2012 k zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb so
Spišskou katolíckou charitou, Jesenského č. 5, Spišská Nová Ves
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 2: Darina Balleková, Marián Lang
B9

udelenie predbežného súhlasu na odpredaj pozemku podľa žiadosti č. 56/2012 RKF
úradu po vypracovaní a dodaní geometrického plánu
Za 7 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 2: Darina Balleková, Marián Lang

B10

p. Ondreja Chovana za generálneho manažéra pre podujatie Heligonkári
Žaškovskí na rok 2011
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Marián Lang
B11

udelenie Ceny obce Žaškov p. Štefanovi Svitkovi ml. s finančnou odmenou vo
výške 500,00 €
Za 8 :

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 1: Marián Lang

C. UKLADÁ
C1

požiadať o vypracovanie cenových ponúk pre vybudovanie elektrickej prípojky na
pozemku pri rieke Orava
Zodpovedný: OcÚ

C2

upraviť smernicu o poplatkoch DHZ v Žaškove
Zodpovedný: veliteľ DHZ

C3

termín: OZ február 2012

zhodnotiť stav možných protipovodňových úprav v lokalite „Pusté“
Zodpovedný: Stavebná komisia

C5

termín: OZ február 2012

prejednať splatenie pohľadávky p. Kramera vo výške istiny
Zodpovedný: OcÚ

C4

termín: OZ február 2012

termín: 30.05.2012

prepracovať nájomné zmluvy uzavreté na prenájom na vysielači MMDS, aby ako
prenajímateľ vystupovali obe obce - Žaškov aj Komjatná
Zodpovedný: Ocu

termín:15.03.2012

9. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým prítomným
za účasť a plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o 20,00 hod.

Overovali:
pp. Milan Mikuš
pp. Vladimír Farko

Zapísal: Jaroslav Bakoš

Milan Pavlovčík
starosta obce

