Zápisnica z XV. zasadania obecného zastupiteľstva v Zubrohlave
konaného dňa 16. augusta 2021 o 17.00 h

Starosta obce Zubrohlava zvolal obecné zastupiteľstvo na základe, § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Prítomní:
Pavol Bugeľ, starosta obce
Poslanci: Ing. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek, Ondrej Čiernik, PhDr. Zlatica Gereková, Tibor
Rentka, Dominik Lešňovský, Ľuboš Sroka
Kontrolórka obce: Mgr. Ľudmila Mokošáková
Zapisovateľka: Mgr. Silvia Račáková
Ospravedlnení: Stanislav Šimurda, Ing. Marián Finik
Ďalší prítomní a verejnosť podľa priloženej prezenčnej listiny prítomných.

P R O G R A M:
Otvorenie – Starosta o 17:03 uvítal poslancov a všetkých prítomných a otvoril zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Starosta: Prejdime k schváleniu zapisovateľa a overovateľov zápisnice ako zapisovateľku navrhujem
Mgr. Silviu Račákovú a overovateľov Ing. Martin Šturek a Dominik Lešňovský.
Hlasovanie za zapisovateľa a overovateľov zápisnice zasadnutia obecného zastupiteľstva
Za: Ondrej Čiernik, PhDr. Zlatica Gereková, Ing. Dominik Šturek, Dominik Lešňovský,
Ing. Martin Šturek, Ľuboš Sroka
Proti:
Zdržanie:
Starosta: Prečítal program zasadnutia obecného zastupiteľstva a dal hlasovať za program.
Hlasovanie za program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Za: Ondrej Čiernik, PhDr. Zlatica Gereková, Ing. Dominik Šturek, Dominik Lešňovský, Ing.
Martin Šturek, Ľuboš Sroka
Proti:
Zdržanie:
Starosta: Nasleduje kontrola prijatých uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadnutí. Starosta
prečítal všetky uznesenia a skonštatoval, že všetky sú platné a dodržujú sa.

Starosta: Máme tu ďalší bod zasadnutia a tým je Návrh dodatku č. 2/2021 k Všeobecne záväznému
nariadeniu č 3/2019 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Zubrohlava. Poprosím pani Mgr. Martu Huťkovú, aby predstavila návrh dodatku
17:07 sa na zastupiteľstvo dostavil poslanec Tibor Rentka.
Mgr. Marta Huťková: Predstavila návrh Dodatku a uviedla všetky zmeny, ktoré sa v ňom nachádzajú.
Mgr. Ľudmila Mokošáková: Mali by sme zohľadniť aj SZČO, lebo vo VZN máme upravených len
zamestnancov.
Mgr. Marta Huťková: Je to možné tam pridať.
Ing. Dominik Šturek: Ja by som to nekomplikoval, SZČO si môže vydať akékoľvek potvrdenie
v podstate sami pre seba.
Starosta: Áno, to je pravda, systém aký máme funguje tak ho zbytočne nekomplikujme.
Ing. Martin Šturek: Tiež by som to nechal tak ako to je, ak budeme zo strany občanov cítiť potrebu
zmeny budeme sa tým zaoberať.
DISKUSIA
Ing. Dominik Šturek: Navrhujem v časti §29 časť 3 bod C úľavy na 50% odstrániť úľavu osobám
z dôvodu výkonu zamestnania ubytovaným mimo územia obce.
DISKUSIA
Starosta: Dobre v §29 časť 3 bod C teda odstránime tento bod, prejdime k hlasovaniu.
Hlasovanie za Dodatok č. 2/2021 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné dopady na území obce Zubrohlava
Za: Ondrej Čiernik, PhDr. Zlatica Gereková, Ing. Dominik Šturek, Dominik Lešňovský, Ing.
Martin Šturek, Ľuboš Sroka, Tibor Rentka
Proti:
Zdržanie:
Starosta: Ďalším bodom je úprava VZN č. 2/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zubrohlava. Poprosím pani Mgr.
Zuzanu Lipovskú, aby predstavila návrh nového VZN.
Mgr. Zuzana Lipovská: Predstavila návrh a skonštatovala, že VZN sa upravuje najmä z dôvodu zrušenia
obedov zadarmo a tiež sa tam pridala časť nárok na úľavu.
DISKUSIA
Starosta: Ostatné časti VZN zostávajú nezmenené, VZN nám dobre fungovalo, ľudia sa naučili platiť
tieto poplatky, takže nie je dôvod, aby sme to nejako menili okrem toho čo je nevyhnutné.
DISKUSIA

Hlasovanie za Všeobecne záväzne nariadenie č. 2/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zubrohlava
Za: Ondrej Čiernik, PhDr. Zlatica Gereková, Ing. Dominik Šturek, Dominik Lešňovský, Ing.
Martin Šturek, Ľuboš Sroka, Tibor Rentka
Proti:
Zdržanie:
Starosta: Ďalším bodom programu je úprava programového rozpočtu za II. Q2021, poprosím pani Mgr.
Zuzanu Lipovskú, aby predstavila návrh.
Mgr. Zuzana Lipovská: Predstavila návrh úpravy rozpočtu.
DISKUSIA
Hlasovanie za úpravu programového rozpočtu za II.Q 2021
Za: Ondrej Čiernik, PhDr. Zlatica Gereková, Ing. Dominik Šturek, Dominik Lešňovský, Ing.
Martin Šturek, Ľuboš Sroka, Tibor Rentka
Proti:
Zdržanie:
Starosta: Nasleduje bod č. 8 a to je hlasovanie za spolufinancovanie projektu ,,Na Orave dobre na Orave
zdravo“ vo výške 1000€. Tento projekt sa týka výstavby studne pri kaplnke, je tu spolufinancovanie vo
výške 5% z celkovej hodnoty projektu.
DISKUSIA
Hlasovanie za spolufinancovanie projektu Na Orave dobre na Orave zdravo vo výške 1000€
Za: Ondrej Čiernik, PhDr. Zlatica Gereková, Ing. Dominik Šturek, Dominik Lešňovský, Ing.
Martin Šturek, Ľuboš Sroka, Tibor Rentka
Proti:
Zdržanie:
Starosta: V bode rôzne by som vám chcel oznámiť stav projektov, ktoré sa v obci realizujú. Pri projekte
Cyklochodníka máme neustály problém so stavebníkom. Museli sme požiadať o predĺženie celého
projektu a veríme, že dostaneme kladnú odpoveď, rovnako dôjde aj k navýšeniu rozpočtu môžeme sa
pohybovať v hodnote 15% z hodnoty projektu čo predstavuje približne 15 000€ navýšenie formou
dodatku. Chyba nastala pri vypracovaní projektovej dokumentácie, kde bolo v technickej správe
uvedené, že plánovaný cyklochodník ide po existujúcich spevnených komunikáciách, sú však úseky,
kde tento cykochodník ide mimo cesty, dokonca v niektorých častiach cez horu. Musíme teda podpísať
dodatok k zmluve o dielo, v ktorom sa upravia práce navyše. Je potrebné mať od vás súhlas k podpísaniu
dodatku, preto dávam hlasovať.
Hlasovanie za podpísanie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo 6/2021 na realizáciu diela
,,CYKLOTURISTICKÝ CHODNÍK- ZUBROHLAVA“
Za: Ondrej Čiernik, PhDr. Zlatica Gereková, Ing. Dominik Šturek, Dominik Lešňovský, Ing.
Martin Šturek, Ľuboš Sroka, Tibor Rentka
Proti:
Zdržanie:

DISKUSIA
Starosta: Ďalším projektom, ktorý by sa mal začať realizovať na jeseň je výmena zastávok na križovatke
a pri bývalých policajtoch. Máme už podpísanú zmluvu o NFP, takže by sme mohli začať s realizáciou.
Ďalej pripravujeme projekt Opatrovateľskej služby, a tiež chceme využiť prostriedky na obnovu
kultúrnych zariadení.
DISKUSIA
Starosta: V bode rôzne by som ešte chcel pripomenúť žiadosť občanov o osadenie retardéra na ulici
Klinec II. S pani Romaňákovou, ktorá zastupuje občanov som sa rozprával sme sa pôvodne dohodli, že
si všetko zabezpečia sami, pretože nie je v záujme obce tam osádzať retardér, keď sme však zisťovali
podrobné informácie ohľadom podmienok osadenia retardéra na miestnej komunikácii musíme splniť
viacero podmienok, keďže vlastníkom cesty je obce, tak jedine obec si tam môže osadiť retardér, musí
sa vypracovať projektová dokumentácia a ostatné náležitosti.
DISKUSIA
Starosta: Ďalej tu máme geometrický plán od pána Lešňovského. Poprosím pani Mgr. Jozefu Šurinovú,
aby ozrejmila situáciu.
Mgr. Jozefa Šurinová: Takže došlo k takejto situácii v roku 1998 zasadnutie obecného zastupiteľstva
schválilo odpredaj pozemku v prospech pána Lešňovského, bol to kúsok záhrady, ktorý bol vo
vlastníctve obce ale bol prihradený k ich pozemku, preto si to chceli v tom čase vysporiadať. Obec im
dala súhlasné stanovisko, bol vypracovaný geometrický plán dokonca poslali peniaze za tento pozemok,
lenže nedošlo k podpísaniu kúpnej zmluvy a teda ani k prevodu pozemku na nového vlastníka. Teraz si
to chcú doriešiť, len je potrebný nový súhlas zastupiteľstva. Predložili aj potvrdenie o zaplatení.
DISKUSIA
Hlasovanie za kúpnu zmluvu

na predaj pozemku z dôvodu osobitného zreteľa prospech
manželov Dušan Lešňovský, Alena Lešňovská
Za: Ondrej Čiernik, PhDr. Zlatica Gereková, Ing. Dominik Šturek, Dominik Lešňovský, Ing.
Martin Šturek, Ľuboš Sroka, Tibor Rentka
Proti:
Zdržanie:
Starosta: Chcel by som sa poďakovať pani kontrolórke Mgr. Ľudmile Mokošákovej za jej činnosť
kontrolórky, skončilo jej funkčné obdobie a je potrebné vypísať nové voľby na funkciu hlavného
kontrolóra obce.
DISKUSIA
Starosta: 6. 9. 2021 sa uskutoční Valná hromada účastníkov konania JPU Medveďovky, pretože sa tam
pridala jedna parcela, ktorá omylom nebola pridaná do JPU a podľa územného plánu tam má byť
uvedená.
DISKUSIA
Starosta: Čo sa týka územného plánu, pripravujú sa podklady a možno niekedy v priebehu 10/2021
budeme mať prvé návrhy a potom sa budeme môcť posunúť ďalej.
DISKUSIA

Ing. Dominik Šturek: A čo tá priemyselná zóna, o ktorej sme tu už hovorili na predchádzajúcich
zasadnutiach.
Starosta: Nemáme na to priestor, je potrebný súhlas vlastníkov pozemkov, nemôžeme to urobiť bez ich
vedomia.
DISKUSIA
Starosta: Rád by som sa poďakoval pani Zlatici Gerekovej za zabezpečenie programu počas podujatia
Hauzírka- Plátennícky deň ale aj zamestnancom, ktorí tam všetko zabezpečili.
DISKUSIA
Starosta: Mal som stretnutie na Ministerstve školstva ohľadom projektov týkajúcich sa rozšírenia
základnej školy v našej obci. Mala by byť vydaná výzva na základne školy, tak by sme mali byť
pripravení a mať hotové projekty a podklady, aby sme mohli potom reagovať na výzvu. Môžeme
požiadať ešte aj o nejaké peniaze z fondu havárii. tam by sme to museli robiť v jedálni, pretože táto časť
súrne potrebuje rekonštrukciu.
DISKUSIA
Starosta: Ešte by som vás chcel informovať, že sme liste, ktorý sme dostali od Štátnej ochrany prírody
SR, CHKO Horná Orava o čiernych skládkach v obci, a tiež výška zberu jednotlivých komodít odpadov
za ďalší štvrťrok.
DISKUSIA
Starosta: Poďakoval poslancom a ostatným zúčastnením a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Martin Šturek

Dominik Lešňovský

Pavol Bugeľ
starosta obce

