Zápisnica z XIII. zasadania obecného zastupiteľstva v Zubrohlave
konaného dňa 09. marca 2021 o 16.00 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: Stanislav Šimurda, Ing. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek, Ondrej Čiernik, Ľuboš Sroka,
Ing. Marián Finik, PhDr. Zlatica Gereková, Tibor Rentka
Kontrolórka obce: Mgr. Ľudmila Mokošáková
Zapisovateľka: Mgr. Silvia Kormanová
Ospravedlnený: Dominik Lešňovský
Ďalší prítomní a verejnosť podľa priloženej prezenčnej listiny prítomných.

P R O G R A M:
Otvorenie - XIII. rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril Pavol Bugeľ, ktorý privítal všetkých
prítomných poslancov, pani kontrolórku a osobitne novonastupujúceho poslanca Ing. Mariána Finika,
ktorého vyzval na zloženie sľubu poslanca.
Ing. Marián Finik nahlas prečítal sľub poslanca a podpísal ho.
Starosta: Rád by som sa poďakoval aj Lukášovi Gluštíkovi, ktorý sa vzdal poslaneckého mandátu, za
jeho pomoc a nápady pre obec a aj za ostatné činnosti, ktoré pre obec vykonal, verím, že naša spolupráca
nekončí a aj naďalej budeš prospešný pre obec.
Lukáš Gluštík: Ďakujem, aj ja za túto možnosť, určite mi to veľa dalo.
Lukáš Gluštík prijal poďakovanie a opúšťa zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Následne starosta prečítal program zasadnutia a prešiel ku kontrole prijatých uznesení, ktoré obecné
zastupiteľstvo zobralo na vedomie.
Starosta: Prejdime k bodu 1. programu, čo je kúpna zmluva pod miestnu komunikáciu od vlastníka Beáta
Bakalová.
DISKUSIA

Hlasovanie za kúpu pozemku pod miestnu komunikáciu v prospech obce Zubrohlava od Beáta Bakalová
za 1€
Za: Ondrej Čiernik, Ľuboš Sroka, PhDr. Zlatica Gereková, Ing. Marián Finik,
Proti: Ing. Dominik Šturek,
Zdržanie: Stanislav Šimurda
Starosta: Ďalším bodom je informácia o predložených projektoch, takže
V realizácii máme projekty:





Dom dedičstva- prebieha výstavba Stavinek, ukončenie do 10/2021
Cyklochodník- kontrola pred podpisom zmluvy na ministerstve, ukončenie do 10/2021
Kostol (Projekt farnosti, nie obce) rekonštrukcia a úprava okolia, kontrola na ministerstve pred
podpisom zmluvy ukončenie do 7/2021
Elektrina ku kaplnke: Podpísaná zmluva o NFP, ukončenie do 10/2021

Podané žiadosti:




Zateplenie a oprava budovy Obecného úradu (Ministerstvo životného prostredia)
Výmena dverí do budovy Klubovne/Urbarského domu (regionálne dotácie ŽSK)
Dotácia na Doplnok č. 2 k UPN Zubrohlave (Ministerstvo hospodárstva)

V príprave:



Opatrovateľská služba (príprava novej žiadosti na pokračovanie projektu) Ministerstvo práce
sociálnych vecí a rodiny
Výmena zastávok- MAS Biela Orava- zastávky pri Jednote a pri policajtoch tam boli uzavreté
zmluvy na miestach, kde sú umiestnené zastávky, zastávky sa budeme snažiť osadiť tak, aby
boli pripravené na výstavbu kruhového objazdu, ktorý sa v tejto časti plánuje

Starosta: Čo sa týka kruhového objazdu pomaly prichádzame k územnému konaniu ale toto je dlhodobý
proces, ktorý sa bude dlhšie ťahať.
Starosta: Mám tu tiež ďalší projektový zámer, chceli by sme označiť ulice smerovými značkami,
musíme však urobiť nejakú cenovú ponuku, aby sme vedeli koľko by nás to približne stálo a potom by
sme mohli čakať na nejakú výzvu z ktorej by sme na to mohli čerpať finančné prostriedky.
Stanislav Šimurda: Tieto informácie o projektoch by ste nám mohli posielať aj mailom, potom by sme
sa aj my mohli k tomu bližšie vyjadriť.
DISKUSIA
Ing. Dominik Šturek: Čo sa týka projektu Cyklochodníka a Domu dedičstva, veci ktoré nie sú
naprojektované tak pôjdu z vrecka obce?
Starosta: Na projekte máme spolufinancovanie 5% takže tam už aj tak pôjdu aj obecné peniaze ale
v prípade, že by sa vyskytli nejaké neočakávané výdavky áno, musela by to zaplatiť obec, ale v tom
prípade by som sa s vami určite poradil a to konkrétne so stavebnou a finančnou komisiou, či by tento
nákup schválili.
DISKUSIA
Ondrej Čiernik: Takže dopredu sa v tomto projekte neplatí nič?
Starosta: Nie, teda doteraz sme ešte neplatili platiť sa bude až vtedy, keď budú stavby dokončené podľa
projektu a dôjde k odovzdaniu stavby či v prípade cyklochodníka ale aj Domu dedičstva, následne ak

bude všetko v poriadku, bude obci vystavená faktúra, ktorú budeme musieť zaplatiť, tieto prostriedky
pôjdu z preklenovacieho úveru a následne bude tento úver vyplatený, keď nám budú refundované
prostriedky z Európskej únie a štátneho rozpočtu.
Ing. Dominik Šturek: Môže sa stať, keďže tento projekt má viacero partnerov, že my si svoju časť
splníme postavíme a ostatní partneri nie, potom nedostaneme žiadne peniaze?
Starosta: Pri spoločných projektoch je vždy toto riziko, musíme len robiť všetko preto, aby nenastala
taká situácia, že by sme projekt nedokončili.
DISKUSIA
Starosta: Každá časť projektu bola vysúťažena osobitne, teda každá obec si zmluvy podpisuje sama za
seba. Keď sme robili VO na cyklochodník, tak ani jedna zo zapojených firiem sa neprišla pozrieť na
terén v ktorom sa bude chodník stavať, svoje podmienky zadávali len na základe projektu, ktorý bol
uverejnený vo verejnom obstarávaní.
DISKUSIA
PhDr. Zlatica Gereková: Hore pri kaplnke by sme mohli namontovať kameru čo na to poviete?
Starosta: V rámci ďalšieho projektu, ktorý sa práve realizuje Od ľanu po plátno od veže po vežu bude
hore ku kaplnke dotiahnutá elektrická energia a budú aj namontované kamery.
Dominik Šturek: Na zbernom dvore by sme sa tiež mohli zamyslieť nad nejakým novým zámerom
vytvoriť nejaká sociálny podnik alebo technické služby.
Starosta: To síce znie pekne, ale nie je to až také jednoduché a stalo by obec veľa finančných
prostriedkov. Teraz musíme hlavne projekt zberného dvora udržiavať 5 rokov od skončenia projektu
v súčasnom stave, to znamená, že budeme každý rok vykazovať komodity podľa zmluvy, ktorú sme
uzatvárali pri projekte. Teraz nastal aj problém s vývozom smetí, pretože už ich nemôžeme vyvážať do
Námestova, tento stav platí od februára 2021 takže momentálne hľadáme riešenie.
DISKUSIA
Starosta: Prejdime k ďalšiemu bodu a to je čerpanie rezervného fondu za účelom splátky úverov.
Poprosím pani Lipovskú, aby predstavila návrh.
Mgr. Zuzana Lipovská: Ide len o to, že tieto prostriedky boli ku koncu roka 2020 pripísané do
rezervného fondu z úveru a teraz sme ich použili na vyplatenie úveru.
Starosta: Dávam hlasovať za čerpanie rezervného fondu za účelom splátky úverov.
17:00 príchod poslanca Tibora Rentku
Hlasovanie za čerpanie rezervného fondu za účelom splátky úveru vo výške 120 000 (projekt vodovod)
Za: Ľuboš Sroka, , PhDr. Zlatica Gereková, Ing. Marián Finík, Tibor Rentka
Proti:
Zdržanie: Stanislav Šimurda, Ondrej Čiernik, Ing. Dominik Šturek,
Hlasovanie za čerpanie rezervného fondu za účelom splátky úveru vo výške 84 875,27 (Projekt Výstavba
zberného dvora v obci Zubrolava.)
Za: Ľuboš Sroka, , PhDr. Zlatica Gereková, Ing. Marián Finík, Tibor Rentka
Proti:
Zdržanie: Stanislav Šimurda, Ondrej Čiernik, Ing. Dominik Šturek,

Starosta: Ďalším bodom projektu je schválenie úveru do výšku NFP pri už spomínanom projekte
Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva na spoločnej Orave, čo je vlastne výstavba Domu dedičstva
a cyklochodníka, na tento účel by sme mali čerpať úver do výšky NFP a následne tieto peniaze budú
vrátené a bude tento úver splatený, dávam slovo pani kontrolórke, aby predniesla svoje stanovisko
k úveru.
Mgr. Ľudmila Mokošáková: Z môjho stanoviska jasne vyplýva, že obec so svojej strany splnila všetky
zákonne podmienky na to, aby si mohla zobrať úver tieto podmienky sú rozpísané s mojom stanovisku,
ktoré máte všetci pred sebou, obec musí nájsť zdroje na krytie tohto projektu, tieto prostriedky budú
neskôr refundované ako tak, bola aj pri projektoch ktoré boli predkladané v minulosti. Preklenovací úver
nie je zahrnutý to dlhou obce, takže obec nebude z tohto hľadiska nebude mať dlhy, ide len o prekonanie
obdobia, kým budú vyplatené prostriedky z úveru ukončenie projektu je do 10/2021.
Ing. Dominik Šturek: Prečo sa úroky platia až v roku 2022?
Mgr. Ľudmila Mokošáková: Pretože peniaze sa budú pravdepodobne čerpať až v roku 2022, keďže
ukončenie projektu je 10/2021 je tam lehota na uhradenie faktúry.
17:17 na zastupiteľstvo sa dostavil poslanec Ing. Martin Šturek.
DISKUSIA
Hlasovanie za preklenovací úver na projekt Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva na spoločnej
Orave do výšky poskytnutého nenávratného finančného príspevku.
Za: Ľuboš Sroka, Ing. Martin Šturek, PhDr. Zlatica Gereková, Ing. Marián Finík, Ondrej
Čiernik, Tibor Rentka
Proti:
Zdržanie: Stanislav Šimurda, Ing. Dominik Šturek,
Starosta: Prejdime k bodu rôzne. Problematika odpadov, nastáva tu problém, pretože vo februári skočila
platnosť zmluvy na skládkovanie odpadu, hľadáme teraz partnera, kde by sme mohli vyvážať odpad
verím, že sa nám tento problém podarí vyriešiť čím skôr. Na druhej strane by som chcel pochváliť ľudí,
pretože máme čoraz menej odpadu a ľudia sa snažia čoraz viac triediť, je to dobrá cesta. Od nového roka
tu ako samosprávy máme novú povinnosť v odpadovom hospodárstve, musíme zabezpečiť vývoz a zber
bio odpadu, je tu možnosť zakúpenia kompostérov, len tie môžu to môže byť pre obec finančne náročne.
Ak by sme sa rozhodli pre kompostéry musíme nájsť také, aby bola cena porovnateľná s kvalitou teda
nie za každú cenu najlacnejšie ale aby ľudom aj vydržali. Ja som za to aby sa takéto kompostéry zakúpili.
Dali by sme si urobiť viacero ponúk určili by sme kritéria, aby sme vedeli čo presne chceme a potom
by sme urobili verejnú súťaž.
DISKUSIA
Starosta: Teraz žiadame aj o povolenie na to, aby sme si sami mohli drviť stavebný odpad na menší
odpad, keďže mám z projektu v dispozícii drvičky, tento odpad nemôžeme síce používať ako konečný
spracovateľ, môžeme však zmenšiť jeho objem, čo nám môžu ušetriť náklady ma vývoz.
Ing. Dominik Šturek: Nemôžeme to urobiť tak, že aby sme ľudom dali peniaze a oni by si sami zakúpili
kompostér taký, aký by chceli? Teda kto by chcel kvalitnejší, tak by si doplatil, komu by stačil obyčajný
tak by si kúpil základný.
Mgr. Zuzana Lipovská: Toto ale zo zákona urobiť nemôžeme, pretože by sme museli mať vyúčtovanie
a to by bolo komplikované.

DISKUSIA
Starosta: Predkladali sme aj projekt na tieto kompostéry cez Združenie Babia Hora, ale neboli sme
úspešní.
Stanislav Šimurda: Prečo sme sa nezúčastnili projektu ako okolité obce cez Združenie Biela Orava?
Starosta: Pretože tento projekt bol určený pre väčšie obce, už neviem presne aké tam boli podmienky,
v projekte cez Zduženie Babia Hora sme neboli úspešní pretože združenie nemalo vyplatené nejaké
záväzky voči štátu, preto bola táto žiadosť zamietnutá.
DISKUSIA
Ing. Martin Šturek: Jednu povinnosť voči štátu by sme si zakúpením kompostérov pre občanov splnili.
Stanislav Šimurda: Čo ak niekto odmietne kompostér?
Starosta: V našom VZN máme teraz upravené, že každý občan si bio odpad separuje sám.
DISKUSIA
Starosta: Je veľmi ťažké nájsť spravodlivý systém separovania.
Stanislav Šimurda: Ale pri produkcii odpadu má znášať náklady producent odpadu.
Starosta: Je tu systém, že by sme mohli vyvážať smeti raz za dva týždne, tento zámer sme tu už raz mali.
DISKUSIA
Ing. Domonik Šturek: Vývoz odpadu je služba pre občana, za ktorú sa musí platiť, musí tam byť nejaká
hranica koľko platiť a to musí uhradiť každý.
DISKUSIA
Starosta: Neviem či ste si všimli ale po obci boli roznesené plomby na smetné nádoby, plombu dostal
len ten, kto má uhradený poplatok za odpad za minulé roky, ten, kto poplatok nemal uhradený poplatok,
plombu nedostal a smeti mu nebudú vyvezené.
Stanislav Šimurda: Mám tu ešte jeden dotaz čo s otváracími hodinami na zbernom dvore, mali by sme
ich zmeniť.
Starosta: To by boli vyššie náklady na pracovnú silu, keby sme napríklad mali otvorené každú sobotu,
a zase nie všetky soboty sú potrebné, sú obdobia kedy ľudia vyvážajú viac napríklad z jari ale niekedy
tam je úplne hlucho.
Stanislav Šimurda: Čo keby sme zaviedli poplatok za rozobratie veľkoobjemového odpadu. Ľudia to
tam niekedy dovezú v celku a niekto by bol ochotný si zaplatiť poplatok a mal by to bez starostí.
DISKUSIA
Starosta: Chlapi si niekedy nemajú kedy vybrať dovolenku neviem si predstaviť, že by ešte rozoberali
veľkoobjemový odpad.
Starosta: Mali by sme si urobiť nejakú pracovnú poradu a vybrať nejaké tie kompostéry.

Ing. Dominik Šturek: Stále hľadám spôsob, aby sme nemuseli tieto kompostéry kupovať, čo keby sme
dali ľudom podpísať čestné prehlásenie, že si tento odpad budú separovať sami na svojom pozemku?
DISKUSIA
Ľubo Sroka: Na futbalovom ihrisku sa už rozpadá plot, je to už nebezpečné pre ľudí, pretože sa ich tam
pohybuje veľa. Mali by sme to opraviť. Dal som si urobiť cenovú ponuku aby sme vedeli, koľko nás to
približne bude stáť. Vyšlo by to do 7 000eur s DPH s tým, že by sa tam urobili dve brány.
DISKUSIA
Hlasovanie za čerpanie rezervného fondu na opravu oplotenia ihriska vo výške 7000€
Za: Ľuboš Sroka, Ing. Martin Šturek, PhDr. Zlatica Gereková, Ing. Marián Finík, Ondrej Čiernik,
Stanislav Šimurda, Ing. Dominik Šturek, Tibor Rentka
Proti:
Zdržanie:0
Stanislav Šimurda: Čo urobíme s tými rozkopanými cestami čo tu ostali po kopaní optického kábla po
dedine?
Starosta: Cesty by sa mali ešte opravovať ale neviem presne ako to bude stavba ešte oficiálne ukončená
nie je, poslali nám 900€ na opravu ciest.
Starosta: Máme tu požiadavky od občanov, že by si vykopali kanalizáciu je to v okolí kde býva Dano
Hajdučík, približne 180m, taktiež vodu od domu kde býva Cicek Vlado približne 100m a od vodojemu
tiež približne 100m, bolo by to o dohode, že by napríklad oni zaplatili výkopové práce a my poskytli
nejak materiál bolo by to o vzájomnej dohode.
DISKUSIA
Ondrej Čiernik: Mohli by sme niečo urobiť s parkoviskom pri pošte, teraz keď tam býva to testovanie
ľudia tam často parkujú je tam blato, bolo by vhodné aspoň vysypať štrkom.
PhDr. Zlatica Gereková: Tiež by sme mohli zvaliť Sivoňovku.
Starosta: Nie je problém máme tam vybavené búracie povolenie takže, je to len o práci, teraz z jari by
sme mali ešte vypíliť stromy a kríky.
DISKUSIA
Starosta poďakoval a ukonči zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Pavol Bugeľ
starosta obce

