ZÁPISNICA
z druhého plenárneho zasadnutia Obecného zastupite stva Obce Žaškov v roku 2017,
konaného dňa 25. apríla 2017 o 16,00 hod. v klube kultúrneho domu v Žaškove

Prítomní:
alší prítomní:

poslanci OZ pod a priloženej prezenčnej listiny
pod a priloženej prezenčnej listiny

1. Otvorenie
Starosta obce Milan Pavlovčík otvoril plenárne zasadnutie obecného zastupite stva,
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 šiesti
poslanci OZ (pod a prezenčnej listiny), pp. Lang sa ospravedlnil, pp. Kršková oznámila
krátke meškanie, pp. Mikuš je PN.
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. Emil Kurnota – predseda návrhovej komisie; pp. Anton Nemček a pp. Pavol Pikla –
členovia návrhovej komisie. Za overovate ov zápisnice navrhol pp. Ivana Javornického a pp.
Darinu Ballekovú.
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ:
1. Otvorenie
a) kontrola uznášaniaschopnosti
b) určenie zapisovate a
c) návrh na schválenie návrhovej komisie a overovate ov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
4. Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2016
a) stanovisko hl. kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce
5. Správy hl. kontrolóra z vykonaných kontrol
6. Správa velite a DHZO
7. Schválenie spolufinancovania projektu
1. Výstavba zberného dvora v obci
2. Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu
8. Zmena uznesenia č. 33/2/2016 o odpredaji pozemku p. Sýkorovej Márii, č.d.492
9. Žiadosť p. Svorenčíkovej Eleny, č.d.452
10. Žiadosť o zámenu pozemkov medzi obcou Žaškov a p.Vierou Nemčíkovou a Dušanom
Mikušom č. d. 135

11. Žiadosť p. Jána Štítika o odkúpenie pozemku pri ahlom k rod.domu č. 177
12. Rôzne:
a) Žiadosť p. ubomíra Čierneho s manželkou o vybudovanie prístupovej cesty k rod.
domu č. 310
b)Žiadosť p.Vlasty Súnokovej o zníženie poplatku za pobyt v MŠ pre jej syna Martina
c) Schválenie vstupu obce Žaškov do združenia Ekocentrum Dolná Orava so sídlom
v Oravskom Podzámku.
13. Interpelácie poslancov
14. Záver
Do programu, bod č. 12, starosta navrhol zaradiť
d) Žiadosť o navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ
e) Žiadosť o delegovanie členov do Rady školy
f) Schválenie formy zabezpečenia prípadnej budúcej poh adávky Poskytovate a zo
Zmluvy o poskytnutí NFP, projekt „Výstavba zberného dvora v obci Žaškov“
g) Schválenie bezodplatného nadobudnutia pozemkov od majite ov pozemkov na
výstavbu inžinierskych sietí pre rod.domy v lokalite Tepe
Uznesenie č. 19/2/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a u j e navrhnutý program zasadnutia obecného
zastupite stva s doplnením bodu 12. o body d) – g)
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Ivan Javornický,
Anton Nemček, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Vladimíra Kršková, Marian Lang, Milan Mikuš

Uznesenie č. 20/2/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a u j e :
a) Návrhovú komisiu v zložení pp. Emil Kurnota– predseda návrhovej komisie; pp. Anton
Nemček a pp. Pavol Pikla – členovia návrhovej komisie.
b) overovate ov zápisnice – pp. Ivan Javornický a pp. Darina Balleková.
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Ivan Javornický,
Anton Nemček, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Vladimíra Kršková, Marian Lang, Milan Mikuš
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ

Kontrolou plnenie uznesení z prechádzajúcich OZ previedol pp. Ivan Dzúrik
Uznesenie č. 11/1/2017 - Odpovedať Slavke Podušelovej Chovanovej
- SPLNENÉ
Uznesenie č. 18/1/2017 – vyhlásenie volieb riadite a ZŠ
- SPLNENÉ

Výberové konanie riaditeľa školy bolo vyhlásené 13.3.2017, v termíne bolo doručené 5
obálok od piatich záujemcov. Dnes je potrebné zvoliť zástupcov obce do Rady školy, ktorá
zajtra zasadne a zvolí predsedu Rady školy, otváranie obálok sa uskutoční 2.5.2017. O novom
riaditeľovi rozhodne nová Rada školy.
Uznesenie č. 17/1/2017 – kontrola miestnych komunikácií a uplatnenie si záruky
- TRVÁ do 31.5.2017
Uznesenie č. 121/7/2016 - nápravné opatrenia vyplývajúce zo zápisu Ústrednej
inventarizačnej komisie
– TRVÁ do 30.9.2017
Uznesenie č. 131/7/2016 - vypracovanie návrhu na obmedzenie dopravy na účelovej
komunikácii z Oravskej Poruby
Starosta podotkol, že cesta nie je miestnou komunikáciou a obmedzenia nie sú riešení,.
Problémom je hlavne udržiavanie čistoty na moste. Taktiež informoval, že
oprava dilatačných škár na konštrukcii mosta sa oddialia pre nepriaznivé počasie.
Uznesenie č. 16/1/2017- pripraviť zmluvy na prenájom priestorov v MŠ pre JDS Žaškov
a OZ Pravý uhol
Priestory materskej školy určené na prenájom má v správe Základná škola, ktorá
priestory prenajme so súhlasom obce
Uznesenie č. 13/1/2017 – preveriť žiadosť Michala Sokola o zámenu pozemkov
Predseda Komisie výstavby a rozvoja obce informoval o obhliadke pozemku pri
rod.dome Michala Sokola a konštatoval, že pozemok je potrebný, využíva sa na uloženie
posypového materiálu a pri odhŕňaní snehu na jeho hromadenie.
Uznesenie č. 21/2/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
uznesení z predchádzajúcich OZ

správu z kontroly plnenia

Uznesenie č. 22/2/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a u j e súhlas pre riadite a ZŠ s MŠ Žaškov na
poskytnutie priestorov MŠ pre JDS Žaškov a OZ Pravý uhol za podmienok určených
Komisiou výstavby a rozvoja obce a schválených obecným zastupite stvom
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Ivan Javornický,
Anton Nemček, Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Vladimíra Kršková, Marian Lang, Milan Mikuš
Na zasadnutie sa dostavila o 16.25 hod. pp. Vladimíra Kršková

4. Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2016
Rozpočtové hospodárenie obce za rok 2016 bolo prebytkové, v sume 47389,22 €,
starosta obce navrhol prerozdeliť prebytok a to 10% t.j.4738,92 € do rezervného fondu
a 90% t.j. 42650,30 €.
Uznesenie č. 23/2/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a u j e záverečný účet a celoročné hospodárenie
obce Žaškov za rok 2016 bez výhrad
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Ivan Javornický,
Anton Nemček, Darina Balleková, Vladimíra Kršková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Marian Lang, Milan Mikuš

Uznesenie č. 24/2/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a u j e prerozdelenie prebytku rozpočtového
hospodárenia obce za rok 2016 a to 10% v sume 4738,92 € do rezervného fondu a 90%
v sume 42650,30 € do fondu rozvoja obce.
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Ivan Javornický,
Anton Nemček, Darina Balleková, Vladimíra Kršková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Marian Lang, Milan Mikuš

Uznesenie č. 25/2/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Žaškov za rok 2016

stanovisko hlavného

5. Správy hlavného kontrolóra z vykonaných kontrol
Správy hlavnej kontrolórky obce boli rozposlané všetkým poslancom.
Uznesenie č. 26/2/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e správu hlavného kontrolóra
obce o výsledku následnej kontroly č. 2017/1 – kontrola dotácie MŠ
Uznesenie č. 27/2/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e správu hlavného kontrolóra
obce o následnej finančnej kontrole č. 2017/2 – kontrola platných smerníc ZŠ s MŠ
Uznesenie č. 28/2/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e správu hlavného kontrolóra
obce o výsledku finančnej kontroly č. 2017/3 – kontrola Dohôd o prac.činnosti a Dohôd
o vykonaní práce v ZŠ s MŠ

6. Správa velite a DHZO
Správa velite a DHZO p. Miroslava Záňa bola rozposlaná všetkým poslancom.
Uznesenie č. 29/2/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov b e r i e
o činnosti v roku 2016

na

ve d om ie

správu velite a DHZO

7. Schválenie spolufinancovania projektu
- Výstavba zberného dvora v obci
- Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu
Uznesenie č. 30/2/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a
zberného dvora v obci“ vo výške 18306,09 €.
Za 7 :

uj e

spolufinancovanie projektu „Výstavba

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Ivan Javornický,
Anton Nemček, Darina Balleková, Vladimíra Kršková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Marian Lang, Milan Mikuš

Uznesenie č. 31/2/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a u j e spolufinancovanie projektu „Zvýšenie
energetickej efektívnosti kultúrneho domu“ vo výške 11841,56 €.
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Ivan Javornický,
Anton Nemček, Darina Balleková, Vladimíra Kršková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Marian Lang, Milan Mikuš

Uznesenie č. 32/2/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a u j e rozpočtové opatrenie č. 1/2017 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, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Ivan Javornický,
Anton Nemček, Darina Balleková, Vladimíra Kršková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Marian Lang, Milan Mikuš

8. Zmena uznesenia č. 33/2/2016 o odpredaji pozemku p. Márii Sýkorovej
Uznesenie č. 33/2/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a u j e
zrušenie uznesenia č. 33/2/2016
o odpredaji pozemku p. Márii Sýkorovej, rod. Škutovej, bytom Ha amovská 492, Žaškov

Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Ivan Javornický,
Anton Nemček, Darina Balleková, Vladimíra Kršková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Marian Lang, Milan Mikuš
Uznesenie č. 34/2/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov

1. s c h v a u j e predaj majetku obce ŽAŠKOV v súlade s §9a ods. 8 písm. b) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:
pozemok reg. C-KN parc. č. 1533/3 zast. pl. a nádvoria vo výmere 14 m2, pozemok
reg. C-KN parc. č. 1533/4 zast. pl. a nádvoria vo výmere 8 m2 vytvorené
geometrickým plánom č. 32271093-14/2016 zo dňa 26.02.2016, ktorý vyhotovil Ing.
Švárny Lev, Obrancov mieru 12, Dolný Kubín, IČO: 32271093, z pozemku reg. C-KN
parc. č. 1533/1 zastavané plochy a nádvoria zapísaného na LV č. 979 v katastrálnom
území Žaškov, pre:
Mária Sýkorová, rod. Škutová, nar. 26.10.1951, trvale bytom Ha amovská 492,
Žaškov, spoluvlastnícky podiel 1/2
Iveta Kamenická, rod. Sýkorová, nar. 24.4.1974, bytom Sklabiňa 45, Sklabiňa,
spoluvlastnícky podiel 1/10
Anna Jurincová, rod. Sýkorová, nar. 23.5.1977, bytom Ha amovská 492, Žaškov,
spoluvlastnícky podiel 2/10
Katarína Janeková, rod. Sýkorová, nar. 8.3.1985, bytom ul. Mateja Bela 8844/1D,
Žilina, spoluvlastnícky podiel 1/10
Zuzana Rusnáková, rod. Sýkorová, nar. 8.3.1985, bytom Drotárska 66, Bratislava,
spoluvlastnícky podiel 1/10
za predajnú cenu vo výške 4,15 €/1 m2.
2. k o n š t a t u j e
a) že v prípade predaja tohto majetku obce, obec nepostupuje pod a ust. § 9a ods. 1
až 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych
predpisov, pretože ide o majetok obce vymedzený v ust. § 9a ods. 8 písm. b) cit.
Zákona, ktorý tvorí pri ahlú plochu k pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdate a a svojím umiestnením a využitím tvorí neoddelite ný celok so
stavbou
b) na tento majetok obce nie je potrebné spracovať znalecký posudok, pretože na
tento majetok sa znalecký posudok nevyhotovuje v zmysle zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov
c) že cena za majetok obce bola stanovená vo výške 4,15 eur/1 m2 , a to na základe
zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov.
d) kupujúci spĺňa podmienku stanovenú v ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov na základe
ním predloženého : geometrického plánu.
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Ivan Javornický,

Anton Nemček, Darina Balleková, Vladimíra Kršková
Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Marian Lang, Milan Mikuš
Návrh schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
3. p o v e r u j e obecný úrad, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po stránke
organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň zverejnil kúpnu zmluvu na webovej
stránke obce
9. Žiadosť p. Eleny Svorenčíkovej
p. Svorenčíková žiada o odkúpenie obecného pozemku pri jej rodinnom dome, parc E-KN
č. 93742/80 zast. pl. a nádvoria, vcelku vo výmere 214 m2
Uznesenie č. 35/2/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov
1. s c h v a u j e predaj majetku obce ŽAŠKOV v súlade s §9a ods. 8 písm. b) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:
pozemok reg. E-KN parc. č. 93742/80 zast. pl. a nádvoria, vcelku vo výmere 214 m2,
pre:
Elena Svorenčíková, rod. Krajčovičová, nar. 6.1.1961, bytom Matúšovská 452,
Žaškov
za predajnú cenu vo výške 4,15 €/1 m2.
2.

konštatuje
a) že v prípade predaja tohto majetku obce, obec nepostupuje pod a ust. § 9a ods. 1 až
7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov,
pretože ide o majetok obce vymedzený v ust. § 9a ods. 8 písm. b) cit. Zákona, ktorý
tvorí pri ahlú plochu k pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdate a a
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddelite ný celok so stavbou
b) na tento majetok obce nie je potrebné spracovať znalecký posudok, pretože na
tento majetok sa znalecký posudok nevyhotovuje v zmysle zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov
c) že cena za majetok obce bola stanovená vo výške 4,15 eur/1 m2 , a to na základe
zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov.
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Ivan Javornický,
Anton Nemček, Darina Balleková, Vladimíra Kršková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Marian Lang, Milan Mikuš

Návrh schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
2. p o v e r u j e obecný úrad, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po stránke
organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň zverejnil kúpnu zmluvu na webovej
stránke obce

10. Žiadosť o zámenu pozemkov medzi obcou Žaškov a p.Vierou Nemčíkovou
a Dušanom Mikušom č. d. 135
Žiadosťou p. Viery Nemčíkovej sa zaoberala Komisia výstavby a rozvoja obce.
Zápisnia zo zasadnutia komisie tvorí prílohu zápisnice. Komisia vrámci posúdenia
žiadosti urobila obhliadku na mieste a odporúča obecnému zastupite stvu schváliť
zámenu pozemkov pri dodržaní určených podmienok.
Uznesenie č. 36/2/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov
1. s c h v a u j e zámenu pozemkov obce ŽAŠKOV medzi obcou Žaškov a p. Vierou
Nemčíkovou, rod. Mikušovou, nar. 29.5.1962, bytom Chudovská 135, Žaškov
a Dušanom Mikušom, rod. Mikuš, nar. 23.2.1961, bytom Chudovská 135, Žaškov
Zámena sa týka pozemkov pod a Geometrického plánu č. 32271093-42/2017 zo dňa
7.4.2017, ktorý vyhotovil Ing. Lev Švárny, Obrancov mieru 12, 026 01 Dolný Kubín,
IČO: 32271093 a to
dielu č. 3 o výmere 30 m², priradený k pozemku C-KN parc.č. 1299 vedeného
ako ostatné plochy, kat. územie Žaškov,
vo vlastníctve Obce Žaškov, 02721 Žaškov č. 112, IČO: 003155052,
v prospech
Viery Nemčíkovej, rod.Mikušová, nar. 29.5.1962, bytom Chudovská 135, Žaškov
a Dušana Mikuša, rod. Mikuš, nar. 23.2.1961, bytom Chudovská 135, Žaškov
Tento pozemok tvorí pri ahlú plochu k pozemku zastavaného stavbou č. C-KN 1300/1
vo vlastníctve nadobúdate ov a svojim umiestnením a využitím tvorí neoddelite ný
celok so stavbou.
Ako protihodnota sa zamieňa
- parcela C-KN č.1300/5 o výmere 4 m² vo vlastníctve
Viery Nemčíkovej, rod. Mikušovej, nar. 29.5.1962, bytom Chudovská 135,
Žaškov a Dušana Mikuša, rod. Mikuš, nar. 23.2.1961, bytom Chudovská 135,
Žaškov
v podiele ½, vedená ako zastavané plochy a nádvoria v kat. území Žaškov,
- parcely C-KN č. 1500/2 o výmere 2 m² a C-KN č. 1515/8 o výmere 95 m²,
vo vlastníctve p. Viery Nemčíkovej, rod. Mikušovej, nar. 29.5.1962, bytom
Chudovská 135, Žaškov v celosti, vedenej ako zast. plochy a nádvoria kat. územie
Žaškov
Dohodnutá zámenná cena pozemkov bola stanovená na 3,– €/1m².
Rozdiel medzi zamieňanými pozemkami je 71 m² v neprospech p. Viery
Nemčíkovej, rod. Mikušovej, nar. 29.5.1962, bytom Chudovská 135, Žaškov
bude finančne dorovnaný v celkovej sume 213,– €.
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Ivan Javornický,
Anton Nemček, Darina Balleková, Vladimíra Kršková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Marian Lang, Milan Mikuš

Toto uznesenie Obecného zastupite stva obce Žaškov bolo schválené dňa 25.4.2017 pod
číslom 36/2/2017 v súlade s §9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
2. p o v e r u j e obecný úrad, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po stránke
organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň zverejnil kúpnu zmluvu na webovej
stránke obce

p. Dzúrik navrhol prestávku v trvaní 10 min.
Uznesenie č. 37/2/2017
Obecné zastupite sto obce Žaškova s ch v a u j e prestávku v trvaní 10 min.
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Ivan Javornický,
Anton Nemček, Darina Balleková, Vladimíra Kršková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Marian Lang, Milan Mikuš

11.Žiadosť p. Jána Štítika o odkúpenie pozemku pri ahlom k rod. domu č. 177
p. Štítik žiada o odkúpenie pozemku z dôvodu, že sa jedná o pozemky v časti pod rodinným
domom č.177 a v časti ako prístupová cesta k rod.domu č. 177. Uvedené pozemky dlhé roky
užívali jeho rodičia a následne on.
Uznesenie č. 38/2/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov
1. s c h v a u j e predaj majetku obce ŽAŠKOV v súlade s §9a ods. 8 písm. b) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:
pozemok reg. C-KN parc. č. 1283/1 zast. pl. a nádvoria vo výmere 1 m2, pozemok reg.
C-KN parc. č. 1283/5 zast. pl. a nádvoria vo výmere 31 m2 vytvorené geometrickým
plánom č. 30216621-026/2008 zo dňa 28.03.2008, ktorý vyhotovil Ing. Tibor Preťo,
GEODET Dolný Kubín, Obrancov mieru 1774/12, Dolný Kubín, IČO: 30216621,
z pozemku reg. E-KN parc. č. 10843/2 ostatné plochy zapísaného na LV č. 2729
v katastrálnom území Žaškov, pre:
Ján Štítik, rod. Štítik, nar. 2.5.1969, bytom Jasenová č. 74
za predajnú cenu vo výške 4,15 €/1 m2.
2. k o n š t a t u j e
a) že v prípade predaja tohto majetku obce, obec nepostupuje pod a ust. § 9a ods. 1
až 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov,
pretože ide o majetok obce vymedzený v ust. § 9a ods. 8 písm. b) cit. Zákona, ktorý
tvorí pri ahlú plochu k pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdate a a
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddelite ný celok so stavbou
b) na tento majetok obce nie je potrebné spracovať znalecký posudok, pretože na
tento majetok sa znalecký posudok nevyhotovuje v zmysle zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov

c) že cena za majetok obce bola stanovená vo výške 4,15 eur/1 m2 , a to na základe
zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov.
d)
kupujúci spĺňa podmienku stanovenú v ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov na základe ním
predloženého : geometrického plánu.
Za 4 :
Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Ivan Javornický,
Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 3: Vladimíra Kršková, Anton Nemček, Darina Balleková,
Neprítomní 2: Marian Lang, Milan Mikuš
3. p o v e r u j e obecný úrad, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po stránke
organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň zverejnil kúpnu zmluvu na webovej
stránke
12. Rôzne:
a) žiadosť p. ubomíra Čierneho s manželkou o vybudovanie prístupovej cesty
k rod.domu č.310
Žiadosťou sa obecné zastupite stvo zaoberalo už v r.2015. Na dnešnom zasadnutí boli
prítomní aj manželia Čierny, opätovne žiadajú o vybudovanie cesty, pretože aj napriek tomu
že súhlasili s podmienkami stanovenými OZ už v r. 2015 k vybudovaniu alebo aspoň
spevneniu prístupovej cesty nedošlo. Pp. Kurnota podotkol, že komisia výstavby a rozvoja
obce urobila obhliadku prístupovej cesty a odporúča spevniť breh potoka, vybudovať oporný
múr a spevniť prístup k rod.domu
Uznesenie č. 39/2/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e žiadosť p. ubomíra
Čierneho s manželkou o vybudovanie prístupovej cesty k rod.domu č.310
Uznesenie č. 40/2/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov
p o v e r u j e komisiu výstavby a rozvoja obce
vykonaním obhliadky a určenia predbežného rozpočtu na vybudovanie oporného múru na
prístup k rod. domu č.310 v zmysle žiadosti sp.č. 241/2017
Zodpovedný: predseda komisie výstavby a rozvoja obce
Termín: 30.5.2017

b) žiadosť p. Vlasty Súnokovej o zníženie poplatku za pobyt v MŠ
p. Vlasta Súnoková žiada o zníženie poplatku za pobyt jej syna Martina, ktorého má
v starostlivosti každý druhý týždeň v mesiaci, preto žiada o zníženie poplatku na polovicu.
Obec poplatok nemôže krátiť, mesačný poplatok MŠ je pevne stanovený vo VZN na celý
mesiac.

Uznesenie č. 41/2/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e žiadosť p. Vlasty Súnokovej
o zníženie poplatku za pobyt v MŠ
Uznesenie č.42/2/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov
p o v e r u j e obecný úrad písomne odpovedať p.
Vlaste Súnokovej na jej žiadosť o zníženie poplatku za pobyt v MŠ
Zodpovedný: obecný úrad
Termín: 15.5.2017
c) Schválenie vstupu obce Žaškov do združenia Ekocentrum Dolná Orava so sídlom
v Oravskom Podzámku
Starosta informoval o činnosti združenia, odporúča schváliť členstvo v združení, pomôžeme si
tým pri získavaní finančných zdrojov na niektoré činnosti, napr. nákup kompostérov (z
dôvodu potreby likvidovania zeleného odpadu)
Na zasadnutie sa dostavil pp. Marian Lang o 18.20 hod.
Uznesenie č. 43/2/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a u j e vstup obce Žaškov do združenia
Ekocentrum Dolná Orava so sídlam v Oravskom Podzámku
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Ivan Javornický,
Anton Nemček, Darina Balleková, Vladimíra Kršková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 1: Marian Lang
Neprítomní 1: Milan Mikuš

d) Žiadosť o navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ
Na zasadnutí bola prítomná p. Danihelová, ktorá predniesla žiadosť o navýšenie rozpočtu
z dôvodu ukončenia pracovného pomeru zamestankyne MŠ a vyplatenia odchodného.
Žiada o navýšenie rozpočtu v sume 1883,--€
Uznesenie č. 44/2/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a
1883,-- € na vyplatenie odchodného
Za 8:

uj e

navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ o sumu

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Ivan Javornický,
Anton Nemček, Darina Balleková, Vladimíra Kršková, Marian Lang

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1: Milan Mikuš

e) Žiadosť o delegovanie členov do Rady školy
Pri zmene funkčného obdobia Rady školy je potrebné schváliť zástupcov obce do Rady školy.
Pp. Kurnota navrhol, aby doterajší členovia Mgr. Balleková, Ing. Kršková, Bc. Pikla a Ing.
Nemček ostali vo funkcii členov RŠ za zria ovate a
Uznesenie č. 45/2/2017

Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a u j e členov Rady školy za zria ovate a
v zložení Mgr. Darina Balleková, Ing. Vladimíra Kršková, Ing. Anton Nemček, Bc. Pavol
Pikla
Za 7:

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

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 1: Vladimíra Kršková
Neprítomní 1: Milan Mikuš

f) Schválenie formy zabezpečenia prípadnej budúcej poh adávky Poskytovate a zo
Zmluvy o poskytnutí NFP, projekt „Výstavba zberného dvora v obci Žaškov“
Na základe výzvy na určenie formy zabezpečnia poh adávky je potrebné schváliť formu
zabezpečenia, k projektu „Výstavba zberného dvora v obci Žaškov“, ktorou môže byť
blankozmenka alebo zaručenie nehnute nosťou. Poslanci sa zhodli na blankozmenke ako
forme zabezpečenia prípadnej poh adávky.
Uznesenie č. 46/2/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a u j e zriadenie blankozmenky na zabezpečenie
prípadnej budúcej poh adávky k projektu „Výstavba zberného dvora v obci Žaškov“
Za 8:

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Ivan Javornický,
Anton Nemček, Darina Balleková, Marian Lang, Vladimíra Kršková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1: Milan Mikuš

Uznesenie č. 47/2/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov p o v e r u j e starostu obce podpisom blankozmenky
a súvisiacej zmluvy na zabezpečenie prípadnej poh adávky k projektu „Výstavba zberného
dvora v obci Žaškov“
Zodpovedný: starosta
Termín: 31.12.2017
g) Schválenie bezodplatného nadobudnutia pozemkov od majite ov pozemkov na
výstavbu inžinierskych sietí pre rod.domy v lokalite Tepe
Uznesenie č. 48/2/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov s ch v a u j e bezodplatné nadobudnutie pozemkov od
majite ov pozemkov na výstavbu inžinierskych sietí pre rod.domy v lokalite Tepe pod a
priloženého zoznamu
Za 8:

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Pavol Pikla, Ivan Javornický,
Anton Nemček, Darina Balleková, Vladimíra Kršková, Marian Lang

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1: Milan Mikuš

Starosta informoval
- o podaní projektu na zateplenie budovy jedálne ZŠ
- o projekte na zateplenie budovy MŠ – nespĺňame podmienky
- havarijný stav ZŠ – havarijná časť strechy sa zalepila lepenkou Ipa, poslanci diskutovali
o novej technológii zateplenia strechy – tzv. sendvičovej metóde, ktorá sa javí lacnejšia ako
vybudovanie sedlovej strechy
- prieskum verejného osvetlenia je ukončený, kritérium bola cena, doručených bolo osem
ponúk v cene cca od 61000 € - 132000 €. Po prehodnotení všetkých ponúk sa komisia
dohodla vyhlásiť novú súťaž a stanoviť prísnejšie kritéria, upriamiť sa na ekonomicky
výhodné podmienky, záruky, kvalitu a životnosť svietidiel a v neposlednom rade aj cenu
13. Interpelácie poslancov
pp. Vladimíra Kršková:
-upozornila na zlý stav chodníkov v dolnom konci obce, či by nebolo vhodnejšie investovať
financie z rozpočtu určené na výstvbu nového chodníka do opravy existujúcich chodníkov
-parkovanie áut na ceste pri Čadovcoch obmedzuje dopravu a zneprehliadňuje výjazd
z Chudovskej ulice
Uznesenie č. 49/2/2017
Obecné zastupite stvo obce Žaškov p o v e r u j e obecný úrad upozorniť p. Milana
Čadu na parkovanie áut na ceste miestnej komunikácii
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: 15.5.2017
-informovala o titule majstrky Slovenska v armwrestlingu, ktorý zíkala Barbora Bajčiová zo
Žaškova, čakajú ju Majstrovstvá sveta v Po sku, bolo by vhodné ju finančne podpodiť,
-viacerí občania sa vyslovili o potrebe zachovania starých pomenovaní okolitých kopcov
vypracovaním mapy s pomenovaním, informovala sa, kde by sa dali zístiť staré pomenovania
kopcov,
-informovala sa na pripravené VZN o dotáciách,
staré žiadosti o dotáciu sú posudzované podľa platného VZN, návrh VZN bol zverejnený,
kontrolórka podotkla, že je potrebné zapracovať v ňom zmeny vyplývajúce zo zákona
-informovala sa na drvenie a skladovanie kameniva pri moste cez rieku Oravu. Poukázala na
nespokojnosť udí s hlukom pochádzajúcim z drvičky kameňa
pp. Emil Kurnota:
-upozoril na parkovanie na verejnom priestranstve oproti rod . domu p. Mária Svitku, všimol
si zátarasy
p. Mário Svitko bol už upozornený na parkovanie
- informoval sa na územný plán
Návrh zadania bol zverejnený, prichádzajú vyjadrenia dotknutých orgánov, ktoré sa
preposielajú spracovateľovi, na základe vyjadrení pripraví spracovateľ zadanie a preloží OZ
pp. Balleková
-informovala sa na pripravované odovzdávanie cien obce,

pp. Pikla
-k slávnosti odovzdávania cien obce informoval, že materiály potrebné na samotnú slávnosť
spojenú s odovzdávaním cien obce sa mu nedarí zozbierať, je to zdĺhavé,
p.starosta navrhol pripraviť slávnostné zasadnutie OZ, na ktorom by sa odovzdali ceny obce
navrhnutým občanom
pp. Balleková
-upozornila na staré a choré ovocné stromy v areáli ZŠ, je potrebné ich odstrániť
K vypiľovaniu stromov môžeme pristúpiť v jeseni, mimo vegetačného obdobia
-informovala sa na budovanie posilňovne v priestoroch ZŠ
Momentálne sa pracuje na zasýpaní jamy v priestoroch bývalej kotolne, zasýpa sa postupne,
je potrebné veľké množstvo materiálu na zasypanie
-taktiež poukázala nielen na hluk z drviaceho zariadenia kameňa pri moste, ale aj na prašnosť.
pp. Dzúrik
-informoval sa na parkovisko pri rímskokatolíckom kostole
Ešte nie je schválená projektová dokumentácia
14. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce po akoval všetkým prítomným za
účasť a plenárne zasadnutie obecného zastupite stva ukončil o 19,50 hod.

Overovali:
pp. Ivan Javornický
pp. Darina Balleková
Milan Pavlovčík
starosta obce

Zapísal:
Slavka Jancková

