Zápisnica z XII. zasadania obecného zastupiteľstva v Zubrohlave
konaného dňa 16. decembra 2020 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: Dominik Lešňovský, Stanislav Šimurda, Ing. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek, Ondrej
Čiernik, Ľuboš Sroka, Mgr. Lukáš Gluštík
Kontrolórka obce: Mgr. Ľudmila Mokošáková
Zapisovateľka: Mgr. Silvia Kormanová
Ospravedlnení: PhDr. Zlatica Gereková, Tibor Rentka
Ďalší prítomní a verejnosť podľa priloženej prezenčnej listiny prítomných.

P R O G R A M:
Otvorenie - XII. rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril Pavol Bugeľ, ktorý privítal všetkých
prítomných poslancov, pani kontrolórku a hostí. Pán starosta prečítal program zasadnutia a prešiel ku
kontrole prijatých uznesení, ktoré obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie.
Starosta: Môžeme prejsť k nasledujúcemu bodu programu a to je prerokovanie petície občanov priamo
dotknutých stavbou samoobslužnej auto umývarne v obci. Starosta zacitoval znenie petície
a skonštatoval, ,, už sme mali jedno sedenie v rámci územného konania, kde boli prítomní hostia, ktorí
sú to aj dnes, dávam slovo pánovi Mgr. Paliderovi ml., ktorí zastupuje túto stranu.
Mgr. Igor Palider ml.: Ideme s odkazom na územný plán obce Zubrohlava a konkrétne citácia na čo
slúži táto časť ÚP obce, kde sa plánuje táto stavba postaviť: v tejto časti je to obytná funkcia a ďalšie
funkcie, tento zámer je proti ÚP, pretože túto stavbu považujeme za dopravno - technickú stavbu.
Mgr. Igor Palider st: Keď sa zamyslíme nad funkciu pozemku nájdeme tu hneď 5-6 rizík, nikto nám
nedal fakty ako napríklad: Koľko chemikálii sa bude používať, aké hodnoty splodín plynov, hlučnosť,
zaťaženie ŽP, v prípade zlého počasia, ropné látky, odlučovanie látok, pevné častice, ktoré tam vzniknú.
Je to na úrovni polychemickej prevádzky, keď si to porovnáme s inými obcami, mali by sme si uvedomiť
a hlavne teda poslanci, že to priamo vplýva na hodnotu nehnuteľnosti aj kvalitu života ľudí, obrovský
problém je aj cesta, ktorá je nevysporiadaná, nie sú tam chodníky napr. v zime, keď bude poľadovica,
je tu veľké riziko poškodenia zdravia. Na to, aby obec vydala stanovisko musí vedieť presné detaily,
štúdie. UPN obce schvaľujú poslanci a tí by mali rozhodnúť, myslím, že budú problémy s tou cestou, aj
s ostatnými vecami, treba zvážiť všetky pre a proti.
Ing. Eva Krovinová- pán Krušinský, ktorý je spracovateľ UPN sa vyjadril, že stavba je v súlade s UPN,
OVS nám tiež dala súhlasné stanovisko, čo sa týka chemického znečistenia, hygiena sa vyjadruje až pri
spustení prevádzky, potom sa bude robiť aj geometrický plán presného zamerania stavby, teleso stavby
je majetkom cestárov, ďalšie veci sa robia v stavebnom konaní, opakujem ešte raz stanovisko
spracovateľa UPN, ktorý zhodnotil, že ide o doplnkovú funkciu.

JUDr. Jurkovec- Obecné zastupiteľstvo sa vyjadruje k petícii, chcem upozorniť poslancov, že obecné
zastupiteľstvo je povinné sa zoberať petíciou, ak ju podpíše 8% obyvateľov obce, pri tejto petícii to nie
je ani zďaleka 8 %. 10. 8. 2020 bolo dané predbežné stanovisko starostu obce k územnému konaniu
(kladné), v prípade negatívneho stanoviska môže investor žiadať o náhradu škody.
Starosta: Dávali sme kladné stanovisko k územnému konaniu nie k stavebnému, to je rozdiel.
Ing. Eva Krovinová: Máme stanovisko k výstavbe autoumývarne.
Stanislav Šimurda: Pýtam sa poslancov, či sme sa o tomto bavili niekedy na zastupiteľstve.
Ing. Martin Šturek: Bavili sme sa o tom, síce neformálne ale starosta nás o tom informoval, prejednávali
sme to aj na finančnej komisii.
Ing. Eva Krovinová: Obec sa touto petíciou vôbec nemusí zaoberať, pretože ju nepodpísalo 8% občanov.
Ing. Dominik Šturek: Budeme sa zaoberať akoukoľvek petíciou, či ju podpíše jeden človek alebo pol
dediny, my sa ňou zaoberať nemusíme ale tiež sa ňou zaoberať môžeme.
DISKUSIA
Mgr. Igor Palider ml.: Keby to bola taká nevyhnutná služba pre občanov, tak tam už niečo také dávno
stojí, a nie priamo medzi domami.
Emil Bolibruch: Zubrohlava má 6 krčiem medzi domami a to nikomu nevadí.
Mgr. Igor Palider ml: Jednoducho, ste si mali podať o zmenu UPN a potom niečo takéto stavať.
DISKUSIA
Ľubo Sroka: Ja mám napr. kanceláriu hneď vedľa autoumývarky a vôbec mi to nevadí, ani to nie je
počuť, bol som sa na to pozrieť a myslím si, že to nie je až tak zle umiestnené.
Ján Mokošák: Je rozdiel to mať vedľa kancelárie a vedľa rodinného domu, ja mám tiež vedľa mojej
kancelárie niečo podobné ale keď prídem domov chcem mať kľud, nie znova do toho istého.
Stanislav Šimurda st.: Bývam vedľa pekárne a to je nekonečný problém, stále niečo hučí samé autá,
viem aké to je, a to je pekáreň tá je k životu aspoň nevyhnutná ale autoumývarka, tá určite nie...
Emil Bolibruch: Keby som mal na to iný vhodný pozemok urobím to tam, ale taký pozemok nie je
k dispozícií a ani obec taký pozemok nemá.
František Mokošák: Keby niekto rozmýšľal, tak si tú umývarku postaví niekde mimo a nikomu to
navadilo. Nie ako náhle niekto má k dispozícií nejaký majetok tak ho musí ihneď využiť na svoj biznis
plán.
Ing. Eva Krovinová: Obec nemá priemyselnú časť, kde by bol priestor na to, aby sa to postavilo.
DISKUSIA
Starosta: Prečítal reakciu na petíciu a dal priestor na diskusiu.
František Mokošák: Ak chceme dobehnúť okresné mesto Námestovo, postavme tú umývarku mimo
obce, pokiaľ to bude tam, bude stále nejaký problém. Každý človek si na svojom pozemku môže robiť
čo chce ale musí brať ohľad na iných. Poslanci o tom majú rozhodnúť.

Ing Dominik Šturek: Mám pocit, že sa snažíte dostať stanovisko od obecného zastupiteľstva alebo od
starostu. Starosta už dal jedno stanovisko a bolo plne v súladu s UPN, teraz by mal rozhodnúť vyšší
odvolací orgán a to je Krajský stavebný úrad Žilina, teda nie poslanci ani starosta, ich stanovisko bude
rozhodujúce, lepšie by však bolo, aby sa na tom dohodlo, pretože to budú neskutočné ťahanice. Pán
Bolibruch má právo podnikať na svojom pozemku a pán Sláčka má právo žiť si kľudný život na svojom
pozemku, ide o to, aby sme urobili kompromis. Čo ste ochotní ako vlastníci teda pán Bolibruch a pán
Sláčka (ktorý je hlavný dotknutý stavbou) urobiť resp. v čom by ste ustúpili?
DISKUSIA
Emil Bolibruch: Ja som pánovi Sláčkovi navrhol niekoľko riešení ako napríklad odhlučnenie čerpadiel
špeciálnou fóliou, postaviť to ako krytú umývarku, teda že by bola vymurovaná tým pádom odhlučnená
a ani voda by neprenikala na susedné pozemky, ale z jeho strany som dostal kategorickú odpoveď nie
vo všetkých návrhoch.
Mgr. Igor Palider: Vy ako poslanci sa môžete k tomu vyjadriť.
Starosta: Stavebný úrad toto konanie prerušil, pretože videl, že je tu vážny problém, teraz je teda čas na
to aby sa jednotlivé strany dohodli, čo by bolo najlepšie pre obe strany.
DISKUSIA
Ing. Eva Krovinová: Všetky orgány, ktoré sa mali vyjadriť k územnému konaniu vydali kladné
stanovisko, preto bolo možné pokračovať.
Ing. Dominik Šturek: Keď má niekto svoje vlastníctvo, tak si ním môže zaobchádzať tak, ako uváži sám,
musí však rešpektovať, všetky platné nariadenia a predpisy.
František Mokošák: Nesúhlasím s celou stavbou, je to dobrý projekt ale na zlom mieste.
Emil Bolibruch: Ja som za vyriešenie tejto situácie, ale musí byť vôľa z oboch strán, z mojej strany tu
boli kompromisy, ako som už vymenoval, a čo sa týka chémie tak nemôže ísť tak či tak do obce na to
sú zase iné predpisy musia to byť certifikované výrobky, dajú sa urobiť rôzne kroky.
Dominik Lešňovský: Ja osobne sa bojím zvýšeného hluku, prachu, budú tam chodiť rôzni ľudia.
Emil Bolibruch: Rozumiem, ale ja viem urobiť opatrenia voči tomu, a poznáte má, keď niečo poviem
tak to platí.
Starosta: Ako tu už niekto spomínal o tej priemyselnej zóne, to nie je také jednoduché vytvoriť ju, tiež
hovoríme o nájdení nového, lepšieho pozemku pre túto stavbu, obec taký pozemok v dispozícií nemá,
možné nájsť nejakého súkromného vlastníka, ktorý by predal svoj pozemok, nájsť vhodnejšiu lokalitu.
DISKUSIA
Starosta poďakoval hosťom a väčšina z nich opúšťa zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Starosta: Chceli by sme sa poďakovať nášmu spoluobčanovi pánovi Jevjakovi, ktorý bol navrhnutý na
ocenenie Aktívny občan pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja a Rady mládeže Žilinského
samosprávneho kraja
Mgr. Ľudmila Mokošákova spolu s Ing. Martinom Šturekom poďakovali pánovi Jevjakovi.
Starosta: Prejdime k ďalšiemu bodu programu a to k schvaľovaniu programového rozpočtu na roky

2021-2023, poprosím pani Mgr. Zuzanu Lipovskú, aby predstavila návrh rozpočtu.

Mgr. Zuzana Lipovská: Máte niekto k tomu nejaké otázky?
Ondrej Čiernik: Dá sa nejako ušetriť napr. na PZP?
Mgr. Zuzana Lipovská: Momentálne máme najlacnejšie poistenie na trhu, priebežne sa to porovnáva aj
s inými poisťovňami.
František Mokošák: Aké sú výdavky na autá celkovo ročne?
Mgr. Zuzana Lipovská: 13 000eur.
Ing. Dominik Šturek: Aké cesty chceme dostavať v roku 2021?
Starosta: To sa ešte nevie.
Hlasovanie za návrh programového rozpočtu v obci Zubrohlava na roky 2021-2023
Za: Ondrej Čiernik, Lukáš Gluštík, Dominik Lešňovský, Ľuboš Sroka, Ing. Dominik Šturek, Ing.
Martin Šturek, Stanislav Šimurda
Proti: 0
Zdržanie:0
Ondrej Čiernik: Ako budeme postupovať s Kultúrnym domom?
Starosta: Je pripravený pozemok, stavebné povolenie, je potrebné urobiť realizačný projekt a potom
zohnať peniaze na jeho výstavbu.
DISKUSIA ohľadom rozkopania ciest telekomunikačnými firmami
Ing. Dominik Šturek: Je na mieste sa zamyslieť nad VZN vecné bremeno poplatok za pokládku kábla.
Starosta: Tieto stavby ešte stále nie sú ukončené, takže oni si ešte budú upravovať terény.
Ďalším bodom programu je Dodatok č. 1 k VZN 3/2019, kde sa upravili všetky doklady, ktoré sa majú
predložiť pri úľave na poplatku za komunálny odpad.
Ing. Dominik Šturek: Ja osobne by som zmenil pri zamestnancoch 90 na 180 dní, príde mi to veľmi
málo, že majú mať úľavu, keď tu nie sú len 3 mesiace, sú zbytočne zvýhodnení voči ostatným.
DISKUSIA
Starosta: Chcem vás len informovať, že na poslednom zasadnutí ZMOBO, starostovia, ktorí majú
systém žetónov mu vyslovili veľkú kritiku, nie je to až taký dobrý systém ako si všetci myslíte.
František Mokošák: Ak chceme, aby bol systém spravodlivý tak by mal byť množstevný zber odpadov.
Ing. Dominik Šturek: Mali by sme zvýhodniť aj tých ktorý separujú odpad voči tým, čo neseparujú,
a pán Mokošák, množstevný zber vôbec nie je spravodlivý.
Ing. Martin Šturek: Tak teda poďme hlasovať v návrhu Dodatku č. 1 upravíme len 90 na 180 dní pri
zamestnancoch ktorí majú nárok na úľavu 50% z ceny poplatku a dátumy pri študentoch na 30. 11.
Hlasovanie za návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zubrohlava

Za: Ondrej Čiernik, Lukáš Gluštík, Dominik Lešňovský, Ľuboš Sroka, Ing. Dominik Šturek, Ing.
Martin Šturek, Stanislav Šimurda
Proti: 0
Zdržanie:0
Stanislav Šimurda: Mali by sme vytvoriť nové VZN o poplatku za komunálny odpad.
Ing. Martin Šturek: Je potrebné sa stretnúť, dať návrhy, námety ako to zlepšiť a vypracovať ho postupne
cez celý rok 2021. V roku 2021 zvoláme pracovnú poradu a budeme pracovať na vytvorení nového VZN
o odpadoch.
Starosta: Ďalším bodom je rozšírenie UPN v obci. Dali sme tam ako návrh lokality Klinec, Slanická,
Zlatnica, tieto lokality by mohli prejsť.
DISKUSIA
Starosta: Chceli sme tam dať aj lokalitu Za mlynom ale to by neprešlo ako lokalita rodinných domov.
Stanislav Šimurda: Mali by sme dať ľuďom možnosť vyjadriť sa k rozšíreniu územného plánu, aby aj
oni mohli dať svoje návrhy.
Starosta: Nemám s tým problém, ale situácia by sa skomplikovala.
Ing. Dominik Šturek: Ľudia pošlú žiadosť, že kde by mali záujem rozšíriť UPN.
Starosta: Je to o komunikácii.
Mgr. Ľudmila Mokošáková: V Klincoch je možnosť, že by ľudia chceli ísť za ochrannú zónu.
Starosta: V týchto lokalitách nás ani pri tvorbe súčasného UPN nepustili, takže si nemyslím, že teraz by
tieto lokality v ochranných pásmach prešli, žiadali tam odvod SPF na ochranné pásmo.
Ing. Dominik Šturek: Priemyselná zóna môže byť aj v záplavovom území mohla by byť aj na kliňanskej
zákrute.
Starosta: Lenže to sú cirkevné pozemky.
DISKUSIA
Stanislav Šimurda: Nemali by sme to prijať rýchlo, hlavne si všetko rozmyslieť.
Starosta: V tejto problematike sa ešte stretneme a dohodneme sa presne, ako v ktorej lokalite my sa
musíme rozhodnúť. K žiadosti na rozšírenie UPN je potrebné mať prijaté uznesenie o tom, že v prípade
schválenia dotácie sa zaväzujeme použiť túto dotáciu do 3 rokoch od podpísania zmluvy.
Hlasovanie za záväzok, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácia potrvá
najviac tri roky odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie
Za: Ondrej Čiernik, Lukáš Gluštík, Dominik Lešňovský, Ľuboš Sroka, Ing. Dominik Šturek, Ing.
Martin Šturek, Stanislav Šimurda
Proti: 0
Zdržanie:0

Starosta: Teraz by sme si prešli kúpne zmluvy, ktoré máme schvaľovať na nákup pozemkov pod miestne
komunikácie.
DISKUSIA
Hlasovanie za kúpu pozemku pod miestnu komunikáciu v prospech obce Zubrohlava od Štefan
Plutinský, Patrik Plutinský
Za: Ondrej Čiernik, Lukáš Gluštík, Dominik Lešňovský, Ľuboš Sroka, Ing. Dominik Šturek, Ing.
Martin Šturek, Stanislav Šimurda
Proti: 0
Zdržanie:0
Hlasovanie za kúpu pozemku pod miestnu komunikáciu v prospech obce Zubrohlava od Jaroslav
Klinovský a manželka Božena Klinovská
Za: Ondrej Čiernik, Lukáš Gluštík, Dominik Lešňovský, Ľuboš Sroka, Ing. Dominik Šturek, Ing.
Martin Šturek, Stanislav Šimurda
Proti: 0
Zdržanie:0
Hlasovanie za kúpu pozemku pod miestnu komunikáciu v prospech obce Zubrohlava od Božena Mária
Pavláková, Jaroslav Kurjak a spol.
Za: Ondrej Čiernik, Lukáš Gluštík, Dominik Lešňovský, Ľuboš Sroka, Ing. Dominik Šturek, Ing.
Martin Šturek, Stanislav Šimurda
Proti: 0
Zdržanie:0
Starosta: Prejdime k ďalšiemu bodu a to sú úpravy rozpočtu za 4.Q/2020 do výšky skutočného čerpania.
Poprosím pani Mgr. Zuzanu Lipovskú aby predstavila návrh.
Mgr. Zuzana Lipovská predstavila návrh.
Hlasovanie za úpravu programového rozpočtu za IV. Q 2020 do výšky skutočného čerpania
Za: Ondrej Čiernik, Lukáš Gluštík, Dominik Lešňovský, Ľuboš Sroka, Ing. Dominik Šturek, Ing.
Martin Šturek, Stanislav Šimurda
Proti: 0
Zdržanie:0
Mgr. Zuzana Lipovská: Potrebujeme ešte súhlas na čerpanie rezervného fondu vo výške 19 279,73eur
na projekt Rozšírenie vodovodu Klinec- Skladaná.
Hlasovanie za čerpanie rezervného fondu vo výške 19 279,73 na účely dofinancovania projektu
Rozšírenie vodovodu Klinec- Skladaná I. etapa
Za: Ondrej Čiernik, Lukáš Gluštík, Dominik Lešňovský, Ľuboš Sroka, Ing. Dominik Šturek, Ing.
Martin Šturek, Stanislav Šimurda
Proti: 0
Zdržanie:0
Starosta: Prejdime k bodu rôzne, tuto máme podnet prokurátora, poprosím pani Šurinovú, aby
predstavila návrh prokurátora.

Mgr. Jozefa Šurinová predstavila protest prokurátora a návrh jeho riešenia, kde prokurátor navrhuje
zrušenie bodu 10 uznesenia VI/2019.
Mgr. Ľudmila Mokošáková: Navrhujem, aby sme najprv zrušili tento bod uznesenia tak, ako to navrhuje
prokurátor a potom zákonným spôsobom hlasovať o jeho opätovnom prijatí/neprijatí.
Ing. Dominik Šturek: Vytvorili sme predcens, nie som úplne proti, ide len o to, aby sa také veci už
neopakovali, keď nás prehlasujete bude to legitímne pretože tam bude viac hlasov a bude všetko
v poriadku.
Stanislav Šimurda: Takže zmluva je neplatná?
Mgr. Ľudmila Mokošáková: Zmluva je platná, neplatné je len uznesenie.
Hlasovanie za zrušenie uznesenia č. VI/2019 2.10 zo dňa 16. 12. 2019
Za: Ondrej Čiernik, Lukáš Gluštík, Dominik Lešňovský, Ľuboš Sroka, Ing. Dominik Šturek, Ing.
Martin Šturek, Stanislav Šimurda
Proti: 0
Zdržanie:0
Hlasovanie za kúpu pozemku pod miestnu komunikáciu v prospech obce Zubrohlava od vlastníkov Ján
Tropp, Tibor Banas
Za: Lukáš Gluštík, Dominik Lešňovský, Ľuboš Sroka, Ing. Martin Šturek,
Proti: Stanislav Šimurda, Ing. Dominik Šturek
Zdržanie: Ondrej Čiernik
Stanislav Šimurda: Neviem, aký je dôvod na to, aby sme od jedného kúpili pozemok pod cestu za 1€
a druhému za to platili trhovú cenu, aj ja bývam pri ceste a musel som pustiť dosť veľkú časť pozemku.
Mgr. Ľudmila Mokošákova: Sú tam tri domy, takže sa to robí pre obec a celkovo aj pre odľahčenie časti
Klinec.
Ing. Dominik Šturek: Nesmieme riešiť minulosť ale budúcnosť. Pred niekoľkými desiatkami rokov
nikto nerátal s tým, že tam budú niekedy stáť domy.
Starosta: Čo sa týka projektov, ktoré sa implementujú v obci problém bude možno s cyklochodníkom,
ktorý sa robí v rámci projektu s Poliakmi, je tam problém aj vo VO a možno sa bude opakovať, dúfam,
že len elektronická aukcia, pretože by to mohlo celá proces predĺžiť. Projekt musí byť zrealizovaný do
konca októbra 2021.
Dominik Lešňovský: Ako ideme uzavrieť tú autoumývareň? Možno by sme mohli osloviť aj nejakých
súkromných vlastníkov, ktorí majú pozemky pri ceste, či by ich nechceli ponúknuť na takýto účel.
DISKUSIA
Stanislav Šimurda: Keby sa dala žiadosť na kúpu cirkevných pozemkov v Klinci buduje sa tam nová
štvrť.
Starosta: Áno, ale pozemky by mali byť účelovo viazané.
DISKUSIA

Starosta sa poďakoval a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Pavol Bugeľ
starosta obce

