Uznesenie zo zasadania obecného
zastupiteľstva v Zubrohlave konaného dňa 26. mája 2011
Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Zubrohlave

A. B e r i e na v e d o m i e
1. Kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadaní obecného zastupiteľstva.
B. Schvaľuje
1. Záverečný účet obce Zubrohlava za rok 2010 a celoročné hospodárenie bez výhrad
2. Pouţitie prebytku v sume 16.036,42 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 odst. 3 písm. a)
zákona č. 583/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na: - tvorba rezervného fondu
16.036,42 €
3. Preklasifikovanie beţných výdavkov-materiál a práce na verejnom osvetlení IBV Skladana
z beţných výdavkov na kapitálové výdavky
4. Úpravu výšky stravného v ZŠ s MŠ Zubrohlava a poplatok v MŠ pre 3. finančné pásmo od
1.9.2011
celodenná MŠ
poldenná MŠ
desiata ZŠ
ZŠ 1 – 4 roč.
ZŠ 5 – 9 roč.
Obedy dospelí stravníci
Mesačný poplatok MŠ

1,19 €
0,96 €
0,28 €
1,01 €
1,09 €
2,35 €
10,00 €

C. Súhlasí
So ţiadosťou IPSSO, Ing. Elemer Lonského, Jána Herteľa 265, 028 01 Trstená, o vydanie
kladného stanoviska na stavbu „HALA NÁBYTKU“ na parc. KN č. 1069/11 o rozmeroch
9,4m x 28,4 m podľa predloţenej PD dokumentácie a situácie, pre investora firma FINIK
s.r.o. Zubrohlava, Nová bobrovská 100 pri dodrţaní všeobecných technických poţiadaviek na
výstavbu a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov
Pavol B u g e ľ
starosta obce

Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Zubrohlave konaného dňa 26. mája 2011

Prítomní: Podľa priloţenej prezenčnej listiny
Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr.Čierniková Daniela, Martin Šturek
Písaním zápisnice bola poveraná Mgr.Jozefa Šurinová.
Program
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola plnenia uznesení
Záverečný účet obce za rok 2010
Úpravy rozpočtu obce za I.Q 2011
Úpravy výšky stravného v školskej jedálni a mesačný poplatok v materskej škole
Rôzne

Rokovanie:
1. K bodu 1. starosta obce Pavol Bugeľ predniesol kontrolu plnania uznesení prijatých na
predchádzajúcom zasadaní obecného zastupiteľstva.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovanie: 8 za
2. K bodu 2 programu rokovania účtovníčka obce oboznámila prítomných s prtedloţeným
materiálom záverečného účtu. Záverečný účet tvorí súčasť zápisnice.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovanie: 8 za
3. K bodu 3 programu rokovania účtovníčka obce predniesla úpravy rozpočtu obce
Pouţitie prebytku v sume 16.036,42 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 odst. 3 písm. a)
zákona č. 583/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na: - tvorba rezervného fondu
16.036,42 €.
Preklasifikovanie beţných výdavkov-materiál a práce na verejnom osvetlení IBV Skladana
z beţných výdavkov na kapitálové výdavky
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovanie: 8 za
Na rokovanie sa dostavil František Mokošák, Zubrohlava, Nová bobrovská, ktorý sa pred
poslancov dostavil s problematikou komunálneho odpadu. Svojim vystúpením vyzval
prítomných poslancov, aby bol ako prehodnotený ako producent komunálneho odpadu.
Myslím si, ţe by sa malo postupovať ináč ako doteraz, hájim sa ako producent odpadu v obci.
Bol mi zablokovaný osobný účet v banke obcou. Ja nesúhlasím s výškou úhrady
komunálneho odpadu a bol preklasifikovaný ako producent – likvidácia a producent odpadu.
Tvrdím, aby bol zavedený v obci mnoţstevný odpad. Ja odpad triedim a sám si ho odváţam,
platím za to, čo nevyváţam. Odvoz realizujem na skládku PDO vozíkom. Odporúčam Vám
ísť sa na skládku pozrieť. V obci sa nič nerobí ohľadom separácie. Obci dlhujem za vývoz
15.000 Sk slovenských korún a povaţujú ma za neplatiča. Mne obec neodviezla ani jeden

vývoz. Od roku 1986 som nekúpil uhlie, mám drevo. Je na Vás, aby ste prehodnotili vývoz.
Nemáte ţiadnu informačnú tabuľu obce. Postavte ma na úroveň technických sluţieb mesta
Námestova. Je potrebné na túto problematiku urobiť verejný hovor. Prídem na budúce
zastupiteľstvo. Na obci sú moje lístky za odpad na meno Fero Mokošák, čo funguje som
ochotný platiť. V obci nie je separovaný zber. Treba pritlačiť školu aby robila separáciu.
Je potrebné nájsť systém.
Na túto tému odpovedali a mali pripomienky:
Miškovič – kto váţi mnoţstvo Vášho odpadu ?
Ing. Gereková – pri cintoríne je kontajner, keď bol pod cintorínom vozili tam cudzí občania
Václav - tu sa môţeme postaviť ako vodárne producent odpadových vôd,“ Fero ţiješ ako
keby si nebol producent“
Starosta obce: čo sa týka mnoţtevného odpadu uvaţovalo sa o tom, ale nie sme na takej
úrovni aby sme vyprodukovaný odpad odváţali do kontajnerov, ale do vrbín. Obec za
posledných 4-5 rokov stále dopláca za občanov za odpad. V roku 2010 prvý krát obec zo
svojho rozpočtu nedoplácala za občanov.
Obec je zapojená do separovaného zberu, v zbere skla a plastov sme medzi prvými obcami
v Námestovskom okrese.
Dnes sa problematika odpadu nebude riešiť bude sa ňou zaoberať komisia obecného
zastupiteľstva.
4. K bodu 4 programu rokovania bol prednesený návrh Školskej jedálne pri Základnej škole
v Zubrohlave z dôvodu neustáleho zvyšovania cien na nákup potravín a mesačného poplatku
v Materskej škole. Návrh bol jednohlasne schválený a tvorí súčasť zápisnice. K tomuto bodu
bolo prijaté uznesenie.
Hlasovanie: 7 za
1 sa zdržal
5. Rôzne
Starosta prítomných informoval, ţe sa bude konať verejná súťaţ na rekonštrukciu miestnych
komunikácií v obci, kde zo strany obce je potrebné zriadiť pracovnú skupinu.
Odporúča zloţenie pracovnej skupiny: Ing. Gerekova, Ing.Hajdučík, Jaroslav Miškovič.
Odborne spôsobilá osoba je Ing. Ladislav Kvak.
Kynologický klub Zubrohlava- ţiadosť o prenájom obecného pozemku. Zmluvu vyhotoviť na
1 volebné obdobie.
Hlasovanie: 7 za
1 sa zdržal
IPSSO Ing. Elemer Lonský- ţiadosť o vydanie kladného stanoviska na stavbu „HALA
NÁBYTKU“ na parc. KN č. 1069/11 o rozmeroch 9,4m x 28,4 m podľa predloţenej PD
dokumentácie a situácie, pre investora firma FINIK s.r.o. Zubrohlava, Nová bobrovská 100
pri dodrţaní všeobecných technických poţiadaviek na výstavbu a v súlade so zákonom č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovanie: 6 za
2 sa zdržali

Interpelácia :
Čajková – rodičia sa dotazujú, aby v škole bola zriadená DRUŢINA aj za cenu poplatku.
K tomuto bodu starosta zodpovedal, ţe bude potrebné zistiť finančné krytie v škole.
V závere diskusie starosta obce prítomným poďakoval za účasť a zasadanie ukončil.

Pavol B u g e ľ
starosta obce

overovatelia:

