Zápisnica z XI. zasadania obecného zastupiteľstva v Zubrohlave
konaného dňa 23. októbra 2020 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: Dominik Lešňovský, Stanislav Šimurda, Ing. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek, Tibor
Rentka,
Kontrolórka obce: Mgr. Ľudmila Mokošáková
Zapisovateľka: Mgr. Silvia Kormanová
Ospravedlnení: Ondrej Čiernik, PhDr. Zlatica Gereková, Ľuboš Sroka, Mgr. Lukáš Gluštík
Ďalší prítomní a verejnosť podľa priloženej prezenčnej listiny prítomných.

P R O G R A M:
Otvorenie - XI. rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril Pavol Bugeľ, ktorý privítal všetkých
prítomných poslancov, pani kontrolórku. Pán starosta prečítal program zasadnutia a dal hlasovať za
zmenu program nakoľko na zastupiteľstve boli prítomní hostia, ktorí chceli prejednávať bod č. 8 Žiadosť
o doplnenie územného plánu.
Hlasovanie za zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Za: Dominik Lešňovský, Ing. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek, Tibor Rentka, Stanislav
Šimurda
Proti: 0
Zdržanie:0
Starosta predstavil poslancom žiadosť o rozšírenie územného plánu.
Starosta: Ide o rozšírenie územného plánu v časti Klinec, je potrebné dohodnúť sa, ako budeme v tomto
pokračovať, pretože je tu možnosť získať na to finančné prostriedky. Bavíme sa stále iba o návrhu na
zmenu územného plánu. Na obci sme už mali viac žiadosti na zmenu územného plánu táto sa javí ako
sľubná. Je tu však otázka aké stanoviská k tomu podajú jednotlivé orgány, ktoré sa majú k tomu
vyjadrovať.
Nikola Jendrušáková: Rozumiem tomu tak, že sa bude otvárať celý územný plán a nepôjde to cestou
doplnku k územného plánu?
Stanislav Šimurda: Je ale potrebné povedať, že ako dlho to bude trvať, pretože tieto veci za niekedy
ťahajú veľmi dlho.
Starosta: Keď to tak hodnotím, pri bezproblémovom vybavovaní to bude trvať aspoň dva roky, aby ste
s tým rátali.

DISKUSIA
Ing. Dominik Šturek: Budeme v návrhu definovať do akej lokality chceme ísť je potrebné definovať, do
akých metrov pôjdeme, či to bude 20-30m alebo koľko, aby to potom nebolo zmätočné pre ľudí.
Starosta: Budeme musieť dokladovať koľko % máme rozostavanosti. Je tu však aj fakt, že sme sa bavili
v minulosti o tom, že územný plán sa nebude rozširovať až vtedy, kým ten súčasný nebude zastavaný.
Môžeme túto žiadosť podať jednoduchšie to pôjde cez zmenu územného plánu ako cez doplnok
k územnému plánu.
Ing. Dominik Šturek: Mali by sme rozširovať územný plán len do tej časti, aby obec nemusela investovať
veľké náklady na prípravu novej lokality. Pre obec sú to veľmi veľké náklady.
DISKUSIA
Hlasovanie o podanie žiadosti o podanie návrhu o rozšírenie územného plánu.
Za: Dominik Lešňovský, Ing. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek, Tibor Rentka, Stanislav
Šimurda
Proti: 0
Zdržanie:0
Hostia sa poďakovali za pozvanie na zastupiteľstvo a opúšťajú zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Starosta: Čo sa týka lokality za urbárom, ak sa to bude dať prekvalifikovať na lokalitu určenú na
výstavbu rodinných domov, bolo by to super. Môžeme v rámci úpravy územného plánu požiadať aj
o túto zmenu, lebo ľudia čo tam žijú tam majú viacero problémov napr. s vývozom smetí, o týchto
veciach vedeli pri stavaní ak ale bude možné uskutočniť túto zmenu mohlo by to týmto občanom
pomôcť.
DISKUSIA
Starosta: Prejdime si uznesenia prijaté na predchádzajúcom zasadnutí. Mali sme tu napríklad
schvaľovanie a úpravu úverov pre jednotlivé projekty ako napríklad Výstavba zberného dvora,
Rozšírenie vodovodu Klinec Skladaná, Zlepšenie kľúčových kompetencií. Tieto úvery sú vybavené
a slúžia na potreby financovania jednotlivých projektov. Ďalej sme tu mali úpravu programového
rozpočtu, Dodatok k VZN 1/2016 a prevádzkový poriadok Zberného dvora. Tieto sa už používajú aj
v praxi pri prevádzke Zberného dvora. Pri projekte Rozšírenie vodovodu Klinec Skladaná verejné
obstarávanie vyhrala bratislavská firma RP INVEST.
Starosta: Ďalej môžeme prejsť k ďalšiemu bodu a to konkrétne prejednaniu súčasnej situácie ohľadom
pandémie COVID-19. Situácia je vážna. Práve dnes nám začalo pilotné testovanie aj u nás v obci
uvidíme ako celá táto akcia dopadne. Obec nakúpila nejaké prostriedky na testovanie ako napríklad
ochranné pomôcky (rukavice, dezinfekcia, plexisklo, štíty....) celé si to budeme žiadať refundovať ale
uvidíme ako to celé bude prebiehať či nám tieto prostriedky vrátia alebo ako.
DISKUSIA
Starosta: Máme tu tiež schválenie Návratnej finančnej pomoci od Ministerstva financií SR ako výpadok
podielových daní pre samosprávy. Táto pomoc je vo forme návratnej finančnej výpomoci, avšak máme
informácie o tom, že by sa to v budúcnosti mohlo zmeniť na nenávratnú finančnú výpomoc, preto o túto
pôžičku plánujem žiadať.
Stanislav Šimurda: Potom to budú musieť dať aj tak každej obci nie?

Starosta: Nie, ak sa táto pôžička bude meniť na nenávratnú tak to budú mať len tie obce, ktoré požiadali
o túto pôžičku.
Ing. Dominik Šturek: Takže potom pôjdu tieto peniaze do rezervného fondu?
Starosta: Tieto prostriedky musíme podľa podmienok pôžičky minúť na bežnú činnosť samosprávy do
konca roka 2020. Tento rok sme neurobili takmer nič, ideme len na nevyhnutné náklady.
Hlasovanie o podanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc od MF SR vo výške výpadku podielových
daní.
Za: Dominik Lešňovský, Ing. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek, Tibor Rentka, Stanislav
Šimurda
Proti: 0
Zdržanie:0
Starosta: Prejdime na ďalší bod programu a to je úprava programového rozpočtu za III Q 2020.
Ing. Martin Šturek predstavil úpravy rozpočtu na III. Q 2020:

Martin Šturek: Máte k tomu nejaké otázky?
DISKUSIA
Hlasovanie za úpravu programového rozpočtu za III. Q 2020
Za: Dominik Lešňovský, Ing. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek, Tibor Rentka, Stanislav
Šimurda
Proti: 0
Zdržanie:0
Starosta: Môžeme sa posunúť k ďalšiemu bodu a to sú nákup pozemkov pod miestnu komunikáciu za
sumu 1€. Konkrétne tu máme dva pozemky, ktoré obec plánuje kúpiť pod miestnu komunikácii a to od
pána Kureka a od pána Brišáka. Môžete si pozrieť geometrické plány, kde konkrétne sa tieto pozemky
nachádzajú.

Hlasovanie za kúpu pozemku pod miestnu komunikáciu od Jána Brišáka v prospech

Obce

Zubrohlava IČO 00315044 v celosti za kúpnu cenu 1 €.
Za: Dominik Lešňovský, Ing. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek, Tibor Rentka, Stanislav
Šimurda
Proti: 0
Zdržanie:0
Hlasovanie za kúpu pozemku pod miestnu komunikáciu od Jakuba Kureka

v prospech Obce

Zubrohlava IČO 00315044 v celosti za kúpnu cenu 1 €.
Za: Dominik Lešňovský, Ing. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek, Tibor Rentka, Stanislav
Šimurda
Proti: 0
Zdržanie:0
Starosta: Prejdime do bodu rôzne, kde by sme si prešli bežný transfer do ZŠ Zubrohlava, ktorý a má
upraviť, poprosím zástupcu starostu, aby predstavil tento návrh.
Ing. Martin Šturek predstavil návrh.
DISKUSIA
Hlasovanie za úpravu výšky bežného transferu na originálne kompetencie ZŠ s MŠ Zubrholava na rok
2020 na výšku 351 800eur
Za: Dominik Lešňovský, Ing. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek, Tibor Rentka, Stanislav
Šimurda
Proti: 0
Zdržanie:0
Ing. Martin Šturek: Mám tu jednu takú tému, čo vieme urobiť s jedálňou, konkrétne myslím,
s finančnými prostriedkami, ktoré sa jedálni prideľujú. Dostali sa ku mne informácie, že zamestnanci,
ktorí tam pracujú nepociťujú na svojich odmenách finančné prostriedky, ktoré sú podľa rozpočtu určené
výhradne na osobné príplatky a odmeny zamestnancov. Nechcem nikoho upodozrievať z niečoho
nekalého, to vôbec nie, len by sme si mohli ako poslanci túto informáciu preveriť, kde naozaj končia
tieto prostriedky. Neviem či my ako poslanci máme na takéto niečo právo ale myslím si, že pani
kontrolórka by sa na to mohla pozrieť a mala by na to aj právo.
DISKUSIA
Mgr. Ľudmila Mokošáková: Ďalší podnet je od občana Mária Sýkoru, má zakúpený pozemok medi
Kupčíkom, Ilievovou a Srokom. Pán Kupčík tam začal stavať nejakú stavbu vraj bez povolení. Chcela
by som poprosiť stavebnú komisiu, aby preverila skutočný stav, či pán Kupčík má k tejto stavbe
povolenia či ju môže stavať a na aký účel je určená.
DISKUSIA
Mgr. Ľudmila Mokošáková: Momentálne je mesiac úcty k starším, chcem sa opýtať ako sa bude tento
rok sláviť táto príležitosť, keďže situácia je taká aká je.

Starosta: Samozrejme, že sa tento rok akcia pre našich starších občanov neuskutoční, avšak my na nich
nezabúdame. Balíčky, ktoré sa už pripravujú roznesieme každému dôchodcovi domov podľa zoznamu.
Avšak kvôli tejto situácii budeme tieto balíčky roznášať až v novembri.
Ing. Dominik Šturek: Čo ideme robiť s VZN o odpadoch? Ľuďom sme sľúbili, že sa na konci roka
vrátime k tejto problematike.
Starosta: Ako sme zaviedli zber odpadu na novom zbernom dvore, máme oveľa menej odpadu. Asi bola
pravda, že mám na starý zberný dvor vozili odpad aj z okolitých obcí. K tejto problematike máme mať
stretnutie aj priamo s Ministrom ŽP. Urobíme zmenu v tom, že komunálny odpad sa bude vyvážať podľa
starých pravidiel ako sme to mali po minulé roky. Cez zimné obdobie jeden krát za týždeň a cez leto
jeden krát za dva týždne. Lebo na jar sme sa bavili o tom, že to dáme len jeden krát za dva týždne.
DISKUSIA
Starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstvo.

Pavol Bugeľ
starosta obce

