Zápisnica z XVI. zasadania obecného zastupiteľstva v Zubrohlave
konaného dňa 09. november 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, Stanislav Šimurda, Ing. Marián Finik
Kontrolórka obce: Mgr. Ľudmila Mokošáková
Zapisovateľka: Mgr. Silvia Račáková
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 Ľuboš Sroka a PhDr. Zlatica Gereková
Hlasovanie za zapisovateľa a overovateľov zápisnice zasadnutia obecného zastupiteľstva
Za: Ondrej Čiernik, PhDr. Zlatica Gereková, Ing. Dominik Šturek, Dominik Lešňovský, Ľuboš
Sroka, Ing. Marián Finik, Stanislav Šimurda,
Proti:
Zdržanie:
Starosta: Prečítal program zasadnutia obecného zastupiteľstva a navrhol zmenu programu, vzhľadom na
účasť hostí. Navrhujem, aby sme bod 10 presunuli ako 4 bod zasadnutia.
Hlasovanie za zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Za: Ondrej Čiernik, PhDr. Zlatica Gereková, Ing. Dominik Šturek, Dominik Lešňovský, Ľuboš
Sroka, Ing. Marián Finik, Stanislav Šimurda,
Proti:
Zdržanie:
17:08: na zasadnutie sa dostavil poslanec Ing. Martin Šturek a poslanec Tibor Rentka
Starosta: Dávam slovo hosťom, aby nám uviedli problém, s akým prišli na zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

Martin Šturek (hosť): Chceme sa informovať ohľadom časti Mlynská ulica, či tam bude vybudované
verejné osvetlenie, úprava cesty. Cestu si tam navážame dlhodobo na vlastné náklady.
DISKUSIA
Starosta: Prečítal žiadosť pána Remeša, ktorý vo svojej žiadosti žiada o zriadenie verejného osvetlenia,
vodovodnej prípojky a vybudovanie prístupovej cesty k jeho rodinnému domu.
DISKUSIA
Starosta: Úpravu ciest bola práve ukončená v tomto roku, podarilo sa nám upraviť veľkú časť obce. Je
pravda, že v časti Mlynská ulica sme úpravu nerobili. Jedná sa o chatovú oblasť, už pri výstavbe vašich
stavieb, ste boli upozornení na to, že cesty si budete udržiavať na vlastné náklady. Nechceme sa na to
ako obec vyhovárať a chceme pomôcť aj vám, pretože ste naši občania ako aj ostatní. Tento rok sme
vyčerpali už všetky prostriedky na úpravu ciest, takže ak by sme mali rekonštruovať túto cestu museli
by poslanci schváliť nové finančné prostriedky na úpravu.
DISKUIA
Martin Šturek (hosť): Môžeme počítať tento rok s tým, že sa tam aspoň niečo vysype? Chceme vedieť
aspoň nejaký časový interval, aby sme vedeli, kedy sa to bude robiť.
Ľuboš Sroka: Musí to byť o dohode. Keby sme to vysypali aspoň tak provizórne pred zimou, nech majú
lepší prístup.
Starosta: Môžeme sa teda dohodnúť na tom, že sa to teraz na zimu aspoň upraví, nech máte lepší prístup.
Hostia odchádzajú zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starosta: Teraz dávam slovo pánovi Ing. arch. Vladimír Barčiak, aby podal správu o Územnom pláne
obce Zubrohlava.
Ing. Vladimír Barčiak: Podávam správu o stave Územného plánu obce Zubrohlava. Takže na úvod by
som uviedol v akom stave ÚPN Zubrohlava. V roku 2011 bol prijatý územný plán obce Zubrohlava,
v roku 2016 schválený prvý doplnok ÚPN a v roku 2022 sa plánuje pridať druhý dodatok. Informujem
o tom, že ako obec máme zákonnú povinnosť raz za 4 roky preskúmať stav ÚPN v obci, z tohto dôvodu
predkladáme túto správu a následne prejdeme k príprave doplnku č. 2 k ÚPN. Odporúčam, aby sme
doplnku č. 2 riešili najmä zmenu voči výstavbe rodinných domov, ďalšie úpravy a zmeny odporúčam
prijať v doplnku č. 3. Takže podľa mňa by bol postup nasledovný: 1. Úprava bytových možností 2.
Úprava zákonných náležitosti. Máme 3 možnosti financovania: 1. Vlastné zdroje, 2. Zbierka občanov
3. Dotácia.
DISKUSIA
Ing. arch. Vladimír Barčiak: To čo je relatívne isté, je to že by nám prejde časť individuálnej bytovej
výstavby, nevieme zaručiť aké percento z návrhu bude schválené, ale myslím, že by nám mohla prejsť
veľká časť. Veľké a dôležité kritérium pri rozširovaní územného plánu je percento zastavanosti, čo si
myslím, že v Zubrohlave nie je až taký veľký problém, pretože sa stále buduje.
DISKUSIA
Ing. Dominik Šturek: Čo sa týka priemyselnej zóny.
Ing. arch. Vladimír Barčiak: Zubrohlava má vo svojom Územnom pláne určené hlavné podmienky a tou
je, že je to priestor na individuálnu bytovú výstavbu a rekreáciu.

DISKUSIA
17:48 Zo zasadnutia odchádza PhDr. Zlatica Gereková.
Starosta: Môže sa stať, že pri vybavovaní územného plánu môžeme naraziť na problém vydávania
stanovísk k UPN, my budeme mať pravdepodobne niekedy v období 5-6/2022 pripravený návrh
Doplnku č. 2 k UPN a potom budeme jednotlivé stanoviská žiadať o úradov, prípadne sa môžu vyjadriť
aj občania.
DISKUSIA
Starosta: Chcem zdôrazniť aj hosťom, ktorí sú tu ohľadom rozširovania územného plánu, že to
neznamená že v júny bude Doplnok č. 2, hotový, musíme sa prispôsobovať aktuálnej situácii a pandémia
nám to v tejto oblasti vôbec neuľahčuje, takže vydávanie stanovísk sa môže predĺžiť aj z tohto dôvodu.
Ale budeme robiť všetko preto, aby sme Doplnok prijali čo najskôr.
DISKUSIA
Hlasovanie o správe o výsledkoch preskúmania územného plánu obce (ÚPN-O) Zubrohlava v znení
Zmeny a doplnku č. 1 územného plánu obce (ZaD č. 1 UPN-O) Zubrohlava
Za: Ondrej Čiernik,, Ing. Dominik Šturek, Dominik Lešňovský, Ľuboš Sroka, Ing. Marián Finik,
Stanislav Šimurda, Ing. Martin Šturek, Tibor Rentka
Proti:
Zdržanie:
Starosta: Poďakoval hosťom najmä pánovi Ing. arch. Vladimírovi Krušinskému za predstavenie správy
o UPN.
18:06 Hostia opúšťajú zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Starosta: Prejdime k bodu Kronika za rok 2019. Poprosím pani Jagnešákovú, aby predstavila kroniku za
rok 2019
Mgr. Ľubica Jagnešáková: Predstavila kroniku.
DISKUSIA
Hlasovanie o Kronike obce za rok 2019
Za: Ondrej Čiernik,, Ing. Dominik Šturek, Dominik Lešňovský, Ľuboš Sroka, Ing. Marián Finik,
Stanislav Šimurda, Ing. Martin Šturek, Tibor Rentka
Proti:
Zdržanie:
Starosta: Teraz budeme pokračovať s stanovenom programe. Prejdime si zasadnutia prijaté na
predchádzajúcom zasadnutí. Starosta prečítal body uznesenia prijatého na predchádzajúcom zasadnutí
a skonštatoval, že všetky sú v platnosti.
Starosta: Prejdime k ďalšiemu bodu a tým je Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce
Zubrohlava č. 1/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zubrohlava.

Ing. Martin Šturek: Ide vlastne len o to, že sa nemí spôsob platenia, systém, ostatné veci ako sú sumy,
lehoty zostávajú nezmenené.

Hlasovanie o Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zubrohlava č. 1/2021 o
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zubrohlava.
Za: Ondrej Čiernik,, Ing. Dominik Šturek, Dominik Lešňovský, Ľuboš Sroka, Ing. Marián Finik,
Stanislav Šimurda, Ing. Martin Šturek, Tibor Rentka
Proti:
Zdržanie:
Starosta: Prejdime k ďalšiemu bodu a tým je Úprava programového rozpočtu za III.Q 2021, poprosím
pani ekonómku Mgr. Zuzanu Lipovskú, aby predniesla návrh.
Mgr. Zuzana Lipovská predniesla návrh úpravy. Má niekto nejaké otázky?

Hlasovanie o úprave Programového rozpočtu obce Zubrohlava za III.Q 2021
Za: Ondrej Čiernik,, Ing. Dominik Šturek, Dominik Lešňovský, Ľuboš Sroka, Ing. Marián Finik,
Stanislav Šimurda, Ing. Martin Šturek, Tibor Rentka
Proti:
Zdržanie:
Starosta: Ďalej by som vás chcel oboznámiť s tým, že máme záujem ísť do projektu Modernizácie
kultúrneho domu, v projekte môžeme žiadať do 200 000€.
DISKUSIA
Starosta: Môžeme získať investíciu pre modernizáciu kultúrneho domu, viem, že sme sa chceli
zameriavať skôr na výstavbu nového kultúrneho domu ale z týchto prostriedkov môžeme túto budovu
zhodnotiť.
DISKUSIA

Hlasovanie o spolufinancovaní projektu Modernizácia kultúrneho domu v obci Zubrohlava vo
výške 5% z projektu.
Za: Ondrej Čiernik,, Ing. Dominik Šturek, Dominik Lešňovský, Ľuboš Sroka, Ing. Martin Šturek,
Tibor Rentka
Proti: Ing. Marián Finik, Stanislav Šimurda,
Zdržanie:
Starosta: Ďalším bodom programu je vypísanie volieb hlavného kontrolóra, ktorému už uplynulo
funkčné obdobie. Poprosím pani Mgr. Jozefu Šurinovú, aby predstavila podmienky na funkciu hlavného
kontrolóra v obci.
Mgr. Jozefa Šurinová: Predstavila podmienky na funkciu hlavného kontrolóra.

Hlasovanie o vypísaní volieb hlavného kontrolóra na deň 16. 12. 2021
Za: Ondrej Čiernik,, Ing. Dominik Šturek, Dominik Lešňovský, Ľuboš Sroka, Ing. Marián Finik,
Stanislav Šimurda, Ing. Martin Šturek, Tibor Rentka, PhDr. Zlatica Gereková
Proti:
Zdržanie:
Starosta: Rád by som vám predstavil stav súčasných projektov v obci. Starosta predstavil projekty.

V realizácii:







Dom dedičstva- budova je skolaudovaná
Cyklochodník- podpísaný dodatok k zmluve o dielo, schválené predĺženie termínu do 31. 11.
2022
Kostol- Prebieha (projekt farnosti nie obce)
Elektrina ku kaplnke:, ukončené do 10/2021, prebieha vyúčtovanie
MAS zastávky pri policajtoch a pri jednote- prebieha realizácia
Na Orave dobre na Orave zdravo- studňa pri kaplnke 20 000€ (príprava zmluvy o poskytnutí
NFP)

Schválený:


Opatrovateľská služba (príprava novej žiadosti na pokračovanie projektu) Ministerstvo práce
sociálnych vecí a rodiny

Podaná žiadosť:


Kompostéry (dotácia Envirofond)

V príprave:



Dotácia na kultúru (Ministerstvo kultúry)
Cykloprístrešok pri základnej škole

Neúspešný:


Zateplenie a oprava budovy Obecného úradu (Ministerstvo životného prostredia)

Ing. Martin Šturek: Začal som roznášať po domoch čestné vyhlásenia ohľadom separovania odpadov,
ľudia nemajú problém to podpísať, len majú otázky aké pričinenie má na tom obec.

DISKUSIA
Starosta: Informácie ohľadom opravy miestnych komunikácii. Podarilo sa nám opraviť veľkú časť
dediny, chýbajú nám už len najkritickejšie časti a to je napr. prepojka Galčík - Kurjak, Mlynská ulica,
Potočná ulica, Bolibruch-Plutinský. Peniaze, ktoré boli určené na rekonštrukciu ciest sa minuli, opravili
sme viac ako 4,4 km ciest v priemernej šírke 5,3m. Urobili sme si kompletnú dokumentáciu, aby sme
vedeli, čo sa kedy robilo a v akom rozsahu. Na cesty sme minuli 84 000€ ale schválených bolo len
70 000€ je teda potrebné schváliť 14 000€ na dofinancovanie plus ďalšie prostriedky, aby sme opravili

zvyšné cesty. Navrhoval by som ešte 30 000, môžeme ich presunúť z časti Dom dedičstva, kde
prostriedky neboli vyčerpané.

Hlasovanie o presune finančných prostriedkov z Rezervného fondu vo výške 30 000€ na
rekonštrukciu miestnych komunikácii
Za: Ondrej Čiernik,, Ing. Dominik Šturek, Dominik Lešňovský, Ľuboš Sroka, Ing. Marián Finik,
Stanislav Šimurda, Ing. Martin Šturek, Tibor Rentka, PhDr. Zlatica Gereková
Proti:
Zdržanie:

PhDr. Zlatica Gereková: Na ocenenie ŽSK som navrhla Karolínu Graňákovú, za jej aktivity vo vzťahu
k obci, k mládeži a tiež ostatné aktivity, ktoré vykonáva dobrovoľne. Tiež by bolo vhodné dopracovať
kroniku za minulé roky, nebola ukončená, môžeme to dať schváliť na zastupiteľstve v decembri.
DISKUSIA.

Hlasovanie o zníženie výšky bežného transferu na originálne kompetencie ZŠ s MŠ Zubrohlava za
rok 2021 v sume 3870 €
Za: Ondrej Čiernik,, Ing. Dominik Šturek, Dominik Lešňovský, Ľuboš Sroka, Ing. Marián Finik,
Stanislav Šimurda, Ing. Martin Šturek, Tibor Rentka,
Proti:
Zdržanie: PhDr. Zlatica Gereková

Hlasovanie o preplatení dovolenky starostu za rok 2020 v počte 21 dní
Za: Ing. Dominik Šturek, Dominik Lešňovský, Ľuboš Sroka, Ing. Marián Finik, Stanislav
Šimurda, Ing. Martin Šturek, Tibor Rentka, PhDr. Zlatica Gereková
Proti:
Zdržanie: Ondrej Čiernik
DISKUSIA
Starosta: Poďakoval poslancom a ostatným účastníkom a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Pavol Bugeľ
starosta obce
Overovatelia zápisnice
......................................
PhDr. Zlatica Gereková
......................................
Ľuboš Sroka

