Zápisnica z IX. zasadania obecného zastupiteľstva v Zubrohlave
konaného dňa 2. júna 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: PhDr. Zlatica Gereková, Dominik Lešňovský, Ľuboš Sroka, Stanislav Šimurda, Ing. Dominik
Šturek, Ing. Martin Šturek, Tibor Rentka, Mgr. Lukáš Gluštík
Kontrolórka obce: Mgr. Ľudmila Mokošáková
Zapisovateľka: Mgr. Silvia Kormanová
Ospravedlnený: Ondrej Čiernik
Ďalší prítomní a verejnosť podľa priloženej prezenčnej listiny prítomných.

P R O G R A M:
1. Otvorenie - IX. rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril Pavol Bugeľ, ktorý privítal všetkých
prítomných poslancov, pani kontrolórku. Pán starosta prečítal program a navrhol zmenu
programu vzhľadom na to, že na zastupiteľstve boli prítomní hostia. Starosta navrhol začať
rokovanie s bodom č. 4 Asfaltovanie Mlynskej ulice.
Hlasovanie za zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Za: Dominik Lešňovský, Ing. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek, Tibor Rentka, Mgr. Lukáš Gluštík,
PhDr. Zlatica Gereková, Ľuboš Sroka, Stanislav Šimurda
Proti: 0
Zdržanie:0
Ing. Martin Šturek: Vyzval hostí, aby predstavili návrhy, s ktorými prišla na zasadnutie zastupiteľstva
Ing. Peter Stoklasa: Navrhujem, aby sa cesta na Mlynskej ulici zaasfaltovala popri výstavbe cesty na
zberný dvor.
Starosta: Predstavil Žiadosť občanov o vyasfaltovanie miestnej komunikácie. Dolu podpísaní obyvatelia
obce Zubrohlava, bývajúci na Ulici mlynská, Vás žiadajú o vyasfaltovanie miestnej komunikácie,
pretože:
Stav miestnej komunikácie je v zahanbujúcom stave už dnes. Obec Zubrohlava buduje zberný dvor
v tesnej blízkosti obydlí, kde v blízkej budúcnosti bude chodiť pravidelne množstvo osobných aj
nákladných áut. Keďže je cesta v období sucha extrémne prašná, v období mokra blatistá, prispela
k mnohým ťažkostiam u obyvateľov, a to:
Domácim- počas dňa, kedy je komunikácia dosť frekventovaná a využívaná aj motorkármi
a štvorkolkami, obyvatelia sú ukrátení o možnosť vetrať svoje obydlia. Ako náhle sa okná otvoria, prach

je všade vnútri, čo vplýva aj na zdravie človeka. V období dažďov je cesta peši neschodná, pretože veľké
kaluže a množstvo blata obmedzujú pohyb po nej. Táto časť Zubrohlavy nie je nová, domy tu stoja už
mnoho rokov, preto si občania zaslúžia mať adekvátny prístup k svojim domom a život bez prachu.
Keďže sa na Mlynskej ulici nachádza aj urbariát obce Zubrohlava, ktorý je tiež dosť navštevovaný
mnohými občanmi aj z iných obcí, pravidelne dovážané drevo na nákladných autách, je priam potrebné,
aby sa miestna komunikácia vyasfaltovala. Obec dostala od urbariátu pozemok bezplatne, jediné, čo
môže obec spraviť pre urbariát a hlavne obyvateľov Mlynskej ulice, je vysfaltovať komunikáciu, čo je
v záujme ich zdravia a pohodlia.
Starosta: Už sme to na porade riešili aj ceny, dokázali by sme o urobiť cca do 40 000 išlo by to cez VO.
Šimurda: Máme vlastne na to?
DISKUSIA
Ing. Ľubomír Balcierák: Obec dostala od Urbáru pozemky zadarmo, časť cesty sme darovali obci.
PhDr. Zlatica Gereková: Problém je v tom, ako to načasovať v tejto situácii rozumiem, že by sa nám to
teraz oplatilo na jednej strane, pretože by bolo lacnejšie, keď tam už bude technika, avšak môžeme si to
dovoliť v tejto situácii?
Stanislav Šimurda: Keď som to ja pozeral tak naviac tam má Urbár, potom SR a až tretí je podiel obce.
PhDr. Zlatica Gereková: Keď nemáme presne vytýčené, ktorá časť je obecná môžeme tam stavať cestu?
Ing. Dominik Šturek: Celé je to dobrý nápad a aj rozumiem načasovaniu ale treba sa zamýšľať najmä
nad finančným krytím tejto investície.
Stanislav Šimurda: Ja osobne nie som proti ale treba o tom ešte poriadne porozmýšľať.
Ing. Martin Šturek: Problém je v tom, že ak sa to bude súťažiť neskôr, teda ak budeme dlhšie čakať bude
to oveľa drahšie podľa môjho názoru. Ak predpokladáme, že do VO sa zapojí firma, ktorá tam už časť
cesty bude budovať je logické, že ponúkne nižšiu cenu ako ostatné firmy.
DISKUSIA
Starosta: Tiež si myslím, že ak by sa prihlásila firma, ktorá tam už ide asfaltovať cestu k zbernému dvoru
dokáže ponúknuť oveľa nižšiu cenu.
DISKUSIA
Dominik Lešňovský: Sú to dva pohľady na vec, buď to urobíme a minieme na to finančné prostriedky
ale podstatne menej, ako keby sa táto cesta mala robiť samostatne ako osobitný projekt alebo cestu
vôbec robiť nebudeme a ušetríme viac peňazí.
DISKUSIA
Ing. Peter Stoklasa: Je tu možnosť, že by obec na tom ušetrila, bude to výhodnejšie a na druhej strane
Urbár tiež obci mnohokrát pomohol.
František Mokošák: Ako je možné, že projekt nepočítal s touto cestou? Treba to ešte zvážiť.
PhDr. Zlatica Gereková: Treba o tom uvažovať, ja by som navrhla urobiť tam aj chodník pre peších.
Ing. Ľubomír Balcierák: Myslím si, že ak sa tá cesta neurobí teraz tak to dopadne ako s Futbalovým
ihriskom. Ihrisko je krásne vybudované super projekt, ktorý sa obci podaril ale tá cesta k nemu je na
hanbu. Tak isto by to bolo zo zberným dvorom. Tiež budeme mať naozaj pekný zberný dvor, ale cesta
k nemu bude v strašnom stave aj z tohto pohľadu by som do toho investoval peniaze, bude to dokončené
celé a bude to dobre vyzerať.

DISKUSIA
Starosta: Predbežná cenová ponuka, ktorú sme si dali vypracovať v rámci prieskumu trhu bola v hodnote
40 000 eur aj s DPH čo bolo približne 28eur za m2, z našej strany sme urobili čo sme mohli dotiahli sme
tam siete, elektriku internet.
DISKUSIA
Hlasovanie za vyasfaltovanie Mlynskej ulice
Za: Dominik Lešňovský, Ing. Martin Šturek, Tibor Rentka, Mgr. Lukáš Gluštík, PhDr. Zlatica Gereková,
Ľuboš Sroka,
Proti: 0
Zdržanie: Ing. Dominik Šturek, Stanislav Šimurda
Hlasovanie za čerpanie rezervného fondu do výšky 40 000eur na vyasfaltovanie Mlynskej ulice
Za: Dominik Lešňovský, Ing. Martin Šturek, Tibor Rentka, Mgr. Lukáš Gluštík, PhDr. Zlatica Gereková,
Ľuboš Sroka,
Proti: 0
Zdržanie: Ing. Dominik Šturek, Stanislav Šimurda
Hostia pán Ing. Ľubomír Balcierák a pán Ing. Peter Stoklasa opustili zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Starosta: Prejdeme k ďalšiemu bodu programu, k Návrhu záverečného účtu za rok 2019, vyzývam pani
Mgr. Zuzanu Lipovskú, aby predstavila návrh Záverečného účtu.
Mgr. Zuzana Lipovská: Predstavila návrh záverečného účtu podľa návrhu. Má niekto otázky k návrhu
záverečného účtu?
František Mokošák: Rád by som vedel, čo za pozemok sa kupoval za 25 000eur?
Starosta: Ide o pozemok pri starej škôlke. Ak nemáte ďalšie otázky k záverečnému účtu vyzývam pani
kontrolórku, aby predstavila návrh správy k záverečnému účtu.
Mgr. Ľudmila Mokošáková: Predstavila stanovisko k návrhu záverečného účtu a na záver uviedla: Na
základe uvedených skutočností odporúčam schváliť predložený záverečný účet Obce Zubrohlava
výrokom bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo zobralo stanovisko hlavnej kontrolórky obce Mgr. Ľudmily Mokošákovej na
vedomie.

Hlasovanie za Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Za: Dominik Lešňovský, Ing. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek, Tibor Rentka, Mgr. Lukáš Gluštík, PhDr. Zlatica
Gereková, Ľuboš Sroka, Stanislav Šimurda
Proti: 0
Zdržanie:0

Hlasovanie za použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
116 644,19eur.
Za: Dominik Lešňovský, Ing. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek, Tibor Rentka, Mgr. Lukáš Gluštík, PhDr. Zlatica
Gereková, Ľuboš Sroka, Stanislav Šimurda
Proti: 0
Zdržanie:0

Starosta: Prejdime k ďalšiemu projektu a to preinvestovanie projektu Rekonštrukcia a modernizácia
hasičskej zbrojnice.
František Mokošák: Akú má táto budova vlastne hodnotu?
Ing. Martin Šturek: Zvažovali sme niekoľko možností.
Starosta: Je nutné rozhodnúť sa, akým spôsobom to preinvestujeme, dostaneme dotáciou cca 11 000eur
a do cca 33 000 musíme preinvestovať z vlastných prostriedkov, alebo presunúť ďalších rokov prípadne.
DISKUSIA
Ing. Martin Šturek: Výzva bola postavená takto, bolo potrebné sa prispôsobiť nebolo možné žiadať
peniaze na výstavbu novej budovy len na jej rekonštrukciou.
Mgr. Ľudmila Mokošáková: Keď sa píšu projekty, tak my nevieme, či nám budú schválené či nie.
Starosta: A keď nám už je projekt schválený a priznané určité finančné prostriedky musíme postupovať
presne podľa projektu nemôžeme si vymýšľať nové vlastné položky. Je tu možnosť tieto peniaze použiť
aj v budúcom roku alebo najneskôr do konca roka 2023.
DISKUSIA
Hlasovanie za posunutie projektu Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice v Zubrohlave na
koniec roka 2020, kedy sa realizácia projektu znova prerokuje obecným zastupiteľstvom
Za: Dominik Lešňovský, Ing. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek, Tibor Rentka, Mgr. Lukáš Gluštík, PhDr. Zlatica
Gereková, Ľuboš Sroka, Stanislav Šimurda
Proti: 0
Zdržanie:0

Starosta: Prechádzame k bodu rôzne rád by som informoval vás poslanci aj občania o Malých
pozemkových úpravách, ktoré sa momentálne uskutočňujú v časti Medveďovky. Zabezpečuje to
Okresný úrad Námestovo, mali sme zasadnutie s vlastníkmi pozemkov niektorí mali určité výhrady ale
myslím si, že sa nám to podarí dotiahnuť do konca. Ďalej by som vás rád informoval o Projekte
Zlepšenie kľúčových kompetencií v Základnej škole Zubrohlava jedná o vybavenie špecializovaných
učební. V súčasnej dobe nie je jasné, či budeme mať dostatok finančných prostriedkov na to, aby sme
mohli tento projekt pokryť podľa môjho názoru by bolo vhodné keby sme boli na takúto situáciu
pripravení a v prípade potreby zobrať úver na prefinancovanie projektu.
Starosta vyzval pani Mgr. Zuzanu Lipovskú, aby priblížila k čomu konkrétnejšie, na čo by bolo potrebné
zobrať úver.
Mgr. Zuzana Lipovská: Tento úver by podobne ako úver pri zbernom dvore slúžil na prekrytie obdobia
po spätné vyplatenie finančných prostriedkov, ktoré boli pridelené v rámci projektu. Nie je isté či
budeme tento úver potrebovať, ak nám prídu platby za zberný dvor budeme to mať z čoho zaplatiť ale
ak nie tak v tom prípade budeme musieť zobrať úver. Veríme, že by sa nám podarilo s bankou vybaviť
výhodne podmienky ako pri zbernom dvore.

Hlasovanie za súhlas s preklenovacím úverom vo výške 100 000 eur na krytie projektu Zlepšenie
kľúčových kompetencii žiakov Základnej školy v Zubrohlava
Za: Dominik Lešňovský, Ing. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek, Tibor Rentka, Mgr. Lukáš Gluštík, PhDr. Zlatica
Gereková, Ľuboš Sroka, Stanislav Šimurda
Proti: 0
Zdržanie:0

DISKUSIA
Martin Šturek: Dostal som podnet od občanov, že by sme v časti Kotelnica urobili zvodidlá tam, kde je
ten svah.
Starosta: odporúčam stavebnej komisii, aby sa týmto problémom zaoberala a zaujala k tomu nejaké
stanovisko na svojom stretnutí.
DISKUSIA
PhDr. Zlatica Gereková: Z oblasti kultúry by som sa chcela informovať, ako je to s výročiami, ktoré nás
čakajú v tomto roku. Chcem ďalej informovať, že som bola v kontakte s pani Jagnešákovou a povedala,
že potrebuje ešte mesiac, aby sfinalizovala kroniku a potom by ju mohla obci priniesť na ukážku v akom
je stave.
Starosta: Brožúra pri príležitosti 230. výročia narodenia Jozefa Kunsta je už v tlačiarni na grafické
spracovanie čakáme na návrh, chceli by sme dať vytlačiť okolo 1 000ks a rozniesť ich po domoch, aby
sme aspoň takouto formou zabezpečili informovanosť občanov, keď nie je možné urobiť nejakú
spoločenskú udalosť.
Zlatica Gereková: Mohli by sme aspoň urobiť nejakú výstavu v kultúrnom dome, nemusí tam byť veľa
ľudí, striedali by sa, len by sme tam dali nejakú výstavku o jeho živote a ľudia by sa mohli prísť pozrieť.
Starosta: Nemám s tým problém, je to dobrý nápad.
Ing. Martin Šturek: Som veľmi rád, že sa nám podarilo už sprístupniť detské ihrisko, vyzerá to tam
naozaj veľmi pekne ale ešte jeden dotaz k tomu, mohli by sme tam osadiť nejaký stojan na bicykle, keď
sú tam deti nemajú si kde odložiť bicykel.
PhDr. Zlatica Gereková: Tiež lúku pri ihrisku by sme mohli upraviť tak, aby slúžila deťom.
Starosta: Máte pravdu, tieto veci ešte treba domyslieť ale momentálne tam prebieha ešte ďalší projekt
s PL, kde by sa mali ešte niektoré veci v okolí ihriska upravovať.
DISKUSIA
Stanislav Šimurda: Ako sú financovaní hasiči v obci?
Mgr. Zuzana Lipovská: Tieto položky boli v rámci rozpočtu a tiež majú nejaké dotácie ktoré zúčtujú
podľa pravidiel.
Stanislav Šimurda: V tejto situácii by bolo vhodné aj z našej strany napomôcť, vzdať sa odmien resp. je
možné odmenu nejako využiť?
Starosta: V tomto prípade je vhodnejšie využiť odmenu na konkrétny účel, ktorý si sami zvolíte.
Starosta: Teraz vyzývam hostí, aby aj oni predstavili svoje návrhy.
František Mokošák: Teraz silne pochybujem, že obec Zubrohlava potrebuje rozšírenie územného plánu
myslím časť Medveďovky, treba pritlačiť občanov z Rabče, aby sa k tomu aktívnejšie stavali

PhDr. Zlatica Gereková: Máme najväčší počet stavebných povolení v okrese NO,DK, ľudia u nás chcú
stavať, je potrebné tieto veci riešiť.
František Mokošák: Dal by som tieto veci prešetriť, urobiť nejakú analýzu odpadového hospodárstva
obce. V roku 2015 bola vypracovaná jedna analýza. Mám to zdokumentované, že sa tu bol podvod na
občanov. Žiadame obecné zastupiteľstvo, aby zasadnutia boli verejne nahrávané ako v iných obciach.
Posledné zastupiteľstvo bolo zverejnené po 24h od zastupiteľstva (zvukový záznam). Poplatky za odpad
sú vysoké v porovnaní s inými obcami.
Ľuboš Sroka: Nemáte pravdu, pozrite si presne všetky obce len na Orave, aký majú poplatok za odpad,
vôbec nie sme najdrahší.
Ing. Dominik Šturek: Čo sa týka tej analýzy s pani Huťkovou sme to vypracovali spolu, stojím si za
tým, že analýza bola vypracovaná vzhľadom na aktuálnu situáciu v roku 2015, nemôžeme ju porovnávať
zo súčasným stavom.
František Mokošák: Z analýzy vyplýva, že sme v mínuse 105 000 eur. Máme podozrenie, že sa
spôsobila ujma a budeme ju domáhať nemali sme komisiu na odpad, máme podozrenie dáme veci
prešetriť, nechcem nechať dedinu okrádať. Tú našu výzvu ste podľa mňa ani nečítali, vôbec ste
nepochopili čo sme žiadali podpísali ju okolo 500 ľudí, vôbec ste neriešili podstatu a zberný dvor je ešte
iná problematika.
Pán Tomáš Finík sa na vyjadril ohľadom pozemku v lokalite Klinec, kde obec nevydala súhlasne
stanovisko k výstavbe rodinného domu nad pozemkom rodiny Melchyorvcov.
Kurek: Chcem sa opýtať prečo môjmu vnukovi nechceš podpísať stavebné povolenie, hlavne že si
podpísal napr. (pánovi Mokošákovi)
František Mokošák: V záhrade, nemôže stavať na vlastnom pozemku ako je to možné?
Starosta: Tieto pozemky sú mimo územného plánu.
František Mokošák: Mám podozrenie, že pán starosta s firmou Brňák a s firmou Tropp Autodoprava,
majú na rováši niečo nekalé. Ešte ste mu aj kúpili nové auto.
Ľuboš Sroka: Starosta už pre obec za ten čas urobil veľa, napr. na zberný dvor vybavil 1 000 000 eur,
myslím, že si nové auto zaslúžil a nie je len pre neho ale pre celú obec. Je to zlá robota, kto z vás by sa
chcel toho chytiť? Prečo nikto nekandidoval? Nikto nechce mať takú zodpovednosť.
Starosta: O tom pozemku pán Kurek, doneste mi potvrdenie, že tam stavať môžete myslím nejaké
nariadenie zákon alebo niečo podobné podľa čoho sa môžem riadiť a ja vám to v ten moment podpíšem,
ja tiež musím postupovať len podľa predpisov.
DISKUSIA
Kurek ml: Ja som to zisťoval niekoľko mesiacov a nikto mi nepovedal, čo môžem urobiť, kde sa mám
informovať alebo kde by som niečo také mohol zistiť ako tú stavbu ošetriť.
Starosta: Počkáme na vyjadrenie Krajského úradu a potom k tomu budeme musieť zaujať nejaké
stanovisko ako obec.
DISKUSIA
Starosta: Poďakoval a ukončil IX. zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Pavol Bugeľ
starosta obce

