Zápisnica zo 14. zasadania obecného zastupiteľstva v Zubrohlave konaného
dňa 3. marca 2017 o 1700 hod.
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 : Mgr. Daniela Čierniková, Ing. Elena Gereková, Tibor Rentka, Sroka Ľuboš, Ing.
Martin Šturek, Ing..Dominik Šturek
Ospravedlnení: Silvia Čajková, PhDr. Zlatica Gereková, Eduard Herdel
Ďalší prítomní a verejnosť: Podľa priloženej prezenčnej listiny prítomných
PROGRAM :
1. Otvorenie
2. Návrh predloženého programu a jeho doplnenie
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril Pavol Bugeľ, starosta obce, ktorý privítal všetkých
prítomných poslancov a prítomnú verejnosť.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
Určenie zapisovateľa,
Zapisovateľka : Mgr.Jozefa Šurinová
Starosta predniesol návrh programu prítomným poslancom, ktorí tento návrh schválili.
Hlasovanie: zo 7 prítomných
Za: Mgr. Daniela Čierniková, Ing. Elena Gereková, Tibor Rentka, Sroka Ľuboš, Ing. Martin
Šturek, Ing..Dominik Šturek
Schválený program zasadania:
Program
1.Základná škola s materskou školou. Mgr. Renáta Pavčová - riaditeľla
2.Návrh VZN o verejnom obstarávaní obce Zubrohlava
3.Prerokovanie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Zubrohlava
4.Schválenie kúpy nákladného vozidla na vývoz komunálneho odpadu
5.Odvolanie hlavnej kontrolórky obce Zubrohlava
6.Projetky pripravované obcou
7. Petícia občanov
8. Rada mládeže Žilinského samosprávneho kraja
Hlavná kontrolórka obce Mgr.Ľudmila Mokošáková upozornila prítomných, že rokovanie je
nahrávané.
K bodu 1. Základná škola s materskou školou. Mgr. Renáta Pavčová – riaditeľka predstúpila
s nasledovnými požiadavkami:

1. Žiadosť o dofinancovanie – materiálové zásoby na základe dohody z 27.12.2016
2. Žiadosť o navýšenie mzdových prostriedkov – platný postup 2 zamestnanci materskej
školy
3. Dofinancovanie Janette Suchodolskej z dôvodu zlého zaradenia, - zlé zaradenie do
platových tried zamestnancov p. Matejčíková podala žiadosť, pri výročí 50 rokov spred
4 rokov ( škola to nevypláca, postupuje sa podľa kolektívnej zmluvy)
4. Či by bolo možné prijať VZN o poplatkoch v materskej škole počas letných prázdnin,
20€ poplatok, réžia 10 € na dieťa celková suma 50€/ na mesiac
5. Kuchyňa – Grobarčíková Janka reklamácia odsávanie a odtok vody v kuchyni
a dofinancovanie odmien pre zamestnancov kuchyne a pána farára
6. Príspevok na madlá na schodišti a regál na prádlo - nariadila hygiena odstránenie
nedorobkov
7. Na budúci školský rok dôjde k zlúčeniu tried 1. A a 1.B a následne k prepusteniu
zamestnanca
8. V zápisnici z minulého zastupiteľstva vzniklo nedorozumenie 13,5 učiteliek na deti je to
napísané tak aby to bolo na školský rok.
9. Sú nové projekty z EÚ, do ktorých je škola zapojená a pôjdu cez obec dofinancovanie
obec vo výške 6500,-€ z mimoškolskej činnosti, projekty ,
5% spolufinancovanie projektov obec
- vybavenie IKT vo výške 130 tis. €
- projekt inklúzia zamestnaní na škole 3 zamestnanci
- škola vypísala výberové konanie na obsadenie školského klubu bolo 40 žiadostí,
z týchto uchádzačov boli zobratí 2 zamestnanci na polovičné úväzky
- učebne – projekt platí škola a požiadať obec o 900,€ o spolufinancovanie
- Základná škola s materskou školou Zubrohlava bola vybratá spomedzi všetkých
základných škôl do spolupráce klub riaditeľov spoločnej školy, kde sa riešia
celoslovenské otázky s ministerstvom školstva SR kde je tajomníčka Oľga
Machanová, štátnou školskou inšpekciou, štátnym ústavom a metodicko
pedagogického centra
- V spolupráci s pánom Grobarčíkom bude poriešené financovanie žiakov do 250 detí
- cez letné prázdniny sa bude v škole v spolupráci s františkánmi letný tábor pre detí zo
Zubrohlavy
Pani riaditeľka ešte raz poďakovala hlavnej kontrolórke obce pani Mokošákovej, ktorá škole
pomohla pri projektoch, ktoré boli financované zo štátu s Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.
2. Návrh VZN o verejnom obstarávaní obce Zubrohlava
Starosta prítomných informoval, že lepšia forma ako VZN na verejné obstarávanie je vnútorná
smernica.
Martin Šturek – pripomienka k preloženému VZN nie je mi jasné § 4 odst.1, mestá nemajú
VZN ale interné smernice,
V tejto chvíli poslanec Tibor Rentka skolaboval, zasadanie bolo prerušené z dôvodu
poskytovania prvej pomoci a privolania Rýchlej zdravotníckej pomoci.
Po tejto udalosti poslanec Dominik Šturek dal návrh na zmenu programu rokovania:
1. Petícia občanov obce Klinec na opravu miestnych komunikácií
2. Mládež žilinského samosprávneho kraja
PETÍCIA: 32 spoluobčanov novovybudovanej miestnej časti Klinec

Starosta informoval , že obecné zastupiteľstvo v rozpočte na rok 2017 vyčlenilo na výstavbu
miestnych komunikácií 54. tis. EUR.
Občania:
Pjenčáková Kotelnicova II. – vysypať cestu poriadnym štrkom
Tarčáková Soňa – nie blatom
Starosta – prepočíta sa rozpočet, nepôjdu sa asfaltovať cesty kde je vedené vodovodné potrubie
a k pozemkom nie sú vybudované vodovodné prípojky. Vyzvú sa vlastníci pozemkov, aby si
urobili vodovodné prípojky.
Emil Kupčík – ak tam nebude 20 rokov nebude niekto stavať tak dlho tam cesta bude. Obec
nech urobí prípojky a vyúčtovať to vlastníkovi pozemku.
Pri stavebnom povolení vybrať od stavebníka 500,-€ zálohu na cestu a pri kolaudácií ak cestu
nebude prekopávať záloha sa vráti.
Peter Tropp – ľudia tam zasypali garady, robím ich tam každý rok
Starosta : finančná a stavebná komisia uroboí obhliada ulíc,
Tarčáková Soňa- Tono Kurjak a jeho firma sype cesty a splavuje to
Dominik Šturek- bolo by dobré zokruhovať ulice Nad školou a Skladanova a zvolá sa komisia
a priemerá sa dĺžka komunikácie.
Termím: vykonať obhliadku na budúci týždeň a do konca marca bude oboznámený Emil
Kupčík, ktorý bude informovať občanov, ktorí podpísali petíciu.
Emil Kupčík : prihliadať na to, že tam bývame 15 rokov
Augustín Jadroň - sú 2 príjazdové cesty okolo Ruda Palidera a Školská, v tom stave ako je
komunikácia Školská dá sa ešte rozšíriť?
Emil Kupčík- zvážiť jednosmerky
Anton Rentka – starosta na rigole, ktorý ide Školou ulicou vyložiť panely a rozšíri sa cesta
o 1,5m
Grebáčová Monika – my sme si nechali miesto na cestu
Starosta – kde je schválený územný plán je to iné môžeme ísť do vyvlastňovačky pod cesty,
problém bol pri Tiborovi Adamčíkovi.
Martina Huráková- starosta je to očierňovanie mena Adamčík, keď tu nie je.
Jozef Palider – starosta povedz prečo?
Starosta – keď tam bola vlastníčka Eva Admčíková matka, tak to bolo v poriadku, ale keď
nadobudol vlastníctvo Tibor Adamčík potom sa to zmenilo.
Martina Huráková – Tibor pustil pod cestu hore a aj dole, problém vidím v tom, že problém
s cestou je to prekrútenie. Treba prizvať aj jeho. Uviesť to na pravú mieru nie očierňovať.
Starosta – ospravedlňujem sa
Tarčáková Soňa- garad, ktorý sa bude rozširovať bude financovať obec, je treba aj prispieť-je
treba na občanov brať ohľad
Marián Blahút – kde je problém
Holub Nad školou – mne obec vyhovela a poskytla aj rúry
Peter Tropp – každý rok koľko ide do TJ SOKOL - vykurujú budovu, cesty sú dôležitejšie
a SOKOL, kto tam robí zadarmo? Čo ideme tento rok robiť?
Marián Blahút – ja som od TJ peniaze nikdy nezobral a vozím futbalistov.
Jana Tomašttíková – starosta do Markízy si povedal, že my Dobrovoľný hasičský zbor sme
naplnili klzisko, a tí čo tam robili tých si nespomenul, prečo?
Martina Huráková – na ceste máme samé blato, samy sme si sypali makadam.
Zuzana Kurjaková – včera sypal cestu Tono Kurjak
Tarčáková Soňa - Berte ohľad na ľudí, ktorí tam bývajú Nad školou 15 rokov, nie na Kuňakoch
sa býva 1 rok a musí sa vysypať, nech čakajú 15 rokov.
Jana Tomaštíková – Čosa tu robí?

Peter Tropp – všade sa rieši futbal
Marián Blahút - veď TJ á malý rozpočet
Peter Tropp – veď každý deň keď idem na záhumienku na TJ je obecný traktor, čo tam robí?
Jozef Palider – obce sa starajú o TJ
Čiernik Ondrej – Peter na futbal nechodíš, tak prepáč urazil si ma.
Peter Tropp – niektorí ste tu 8 rokov poslanci starali ste sa o kultúrny dom a kde je?
Daniela Čierniková – mal by si tu byť a nie hovoriť. Z vlastných zdrojov kultúrny dom
nepostavíme. Volala so s jedným pánom, ktorý poskytol údaje o úvere.
Marián Blahút – prečo by sa nezobral úver na kultúrny dom?
Ondrej Čiernik – poslanci sú na figu alebo starosta ?
Martin Šturek – je to môj osobný názor-riešenie kultúrneho domu – kúpili sa pozemky
a schválili sa zdroje na urbanistickú štúdiu
Ľuboš Sroka – ideme stavať kultúrny som
Daniela Čierniková – je možné získať dotáciu nie z vlastných prostriedkov
Marián Blahút – postaviť taký normály kultúrny dom, je potrebné ísť pozrieť kultúrne domy po
okolí a vybrať si taký aký by nám vyhovoval. Nie veľké peniaze dať na štúdiu.
Martin Šturek – nie som proti kultúrnemu domu, ja súhlasím.
Jana Tomaštíková – riaditeľka v základnej škole robí veľa
Marián Blahút – v škole je preto zle, lebo učiteľky mali mať pichačky na príchod a odchod do
zamestnania
Gereková Elena – pred mesiacom učiteľky chceli riaditeľku odvolať
Zemančík – čo si urobila Gereková Elena
Gereková – nestarám sa do športu a stavbám nerozumiem, robím a pomáham v tej oblasti ,ktorú
ovládam. Ako hovoríte, že som nič nespravila zabezpečila som pre obec tie veci, ktoré sú na
ihrisku železo.
Jozef Palider – škola a obec je to finančný šikan
Gereková – Žijem si život spravodlivo. Problém v škole riešime a snažíme sa pomáhať. Som
človek a zamestnanec. Nechodím kosiť lebo tomu nerozumiem, snažím sa robiť pre obec to
čomu rozumiem.
Čiernik Ondrej – čo kultúrny dom? , hovorím za seba
Dominik Šturek – dali sme robiť urbanistickú štúdiu na kultúrny dom, problém je zberný dvor.
Žiadosť hasičov – kúpili sme pozemok pod požiarnu zbrojnicu, neschválili sme výstavbu.
20 tis. EUR stojí štúdia, takú má vypracovanú mesto Leopoldov.
1 – 1,5 mil. EUR kultúrny dom spolu s obecným úradom je to najefektívnejší návrh.
Marián Blahút – a kedy bude vypracovaná štúdia na kultúrny dom
Dominik Šturek – je na to časový harmonogram.
Marián Blahút- čo sa má robiť štúdia pre obec, je potrebné ísť pozrieť kultúrne domy po okolí
a vybrať si taký aký by nám vyhovoval. Nie dať veľké peniaze na štúdiu.
Dominik Šturek – je to štúdia nie projekt
Marián Blahút – Realizoval by som taký kultúrny dom, ktorý je už niekde postavený
Čierniková Daniela – nedá sa využiť už to čo je urobené?
Holub – vypísať architektonickú súťaž na koncový projekt kultúrneho domu
Tarčáková Soňa – nie vyhodiť 20 tis. EUR.
Starosta – ideme od programu rokovania, cesty je to na Vás a projekty sa budú preberať na
budúcom zasadaní.
Emil Kupčík – chcem apelovať na dĺžku času kto bude pozerať cesty a ako dlho.
Starosta – to bude v kompetencii stavebnej komisie Ľuboša Sroku a Dominika Štureka, ktorí
urobia obhliadku ulíc Školská, Skladanova a Nad školou
Čierniková Daniela – stanoviť termín na miestne komunikácie a stanoviť cenu a v akej dobe
sa urobia miestne komunikácie

Marián Blahút – hovorím iba o tých, ktorí bývajú už 15 rokov
Martina Huráková – kde ľudí topí, tam je treba robiť miestne komunikácie
Gereková - k Jozefovi Zemančíkovi st. celé oplotenie ihriska som zabezpečila na vlastné
náklady a aj farbu som kúpila.
Zemančík Jozef – myslel som si, že sa dožijem kulturáka
Rastislav Gogolák – plánuje sa niečo s komunikáciu Kotelnicova II. ?
Pjenčáková Kotelnicova II. – vlani sa tam pofrkalo štrkom a čo ďalej vysypať aspoň štrkom
Barbora Troppová – mládežnícka organizácia, Rady mládeže Žilinského samosprávneho kraja
vystúpila ako zástupkyňa pre našu obec vidiecka mládež pre komunitu mali v našej obci
stretnutie, ktoré bolo jednou fázou a majú výstupy z tohoto stretnutia. Majú 8 členov a v obci
potrebujú miestnosť kde by sa uskutočnili stretnutia. Starosta obce poskytla by sa miestnosť pri
Pošte spolu j Jednotou dôchodcov alebo Ľuboš Sroka na ihrisku je miestnosť, ktorá by sa
skupine mládeže poskytla.
V závere starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil.

Pavol B u g e ľ
starosta obce

