Zápisnica z 10. zasadania obecného zastupiteľstva v Zubrohlave konaného
dňa 6. októbra 2016

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Prítomní: Pavol Bugeľ, starosta obce
Poslanci : Silvia Čajková Mgr. Daniela Čierniková, Ing. Elena Gereková, PhDr. Zlatica
Gereková, Tibor Rentka, Sroka Ľuboš, Ing. Martin Šturek, , Eduard Herdel, Bc.Dominik Šturek
Ďalší prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny prítomných
Verejnosť: Podľa priloženej prezenčnej listiny prítomných

PROGRAM :
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadaní
3. Úprava rozpočtu za obdobie III.Q.2016
4. Vybudovanie inžinierskych sietí a oporného múru na C KN parc.č.237
5. Rôzne

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 9 a obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
Určenie zapisovateľa,
Zapisovateľka : Mgr.Jozefa Šurinová
Starosta predniesol tento návrh prítomným poslancom, ktorí tento návrh schválili.
Hlasovanie: z 9 prítomných
Za Silvia Čajková, Mgr. Daniela Čierniková, Ing. Elena Gereková, PhDr. Zlatica Gereková,
Eduard Herdel, Tibor Rentka, Sroka Ľuboš, Ing. Martin Šturek, Bc .Dominik Šturek
Schválený program zasadania:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadaní
3. Kontrola uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadaní
4. Úprava rozpočtu za obdobie III.Q.2016
5. Vybudovanie inžinierskych sietí a oporného múru na C KN parc.č.237
6. Rôzne

K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadaní
Predniesol starosta obce, ktorý prítomných oboznámil, že Oprava kamenného kríža na
cintoríne je ukončená ale je nutné pouvažovať s opravou podstavca, ktorý je poškodený
eróziou. V ZŠ s MŠ je odstránený havarijný stav – vybudovaná elektroinštalácia v budove
telocvične, v kuchyni odstránený havarijný stav – zakúpený nový konvektomat, otvorené 2
nové triedy v prístavbe materskej školy.
K bodu 3. Úprava rozpočtu za III. Q 2016
Predniesla účtovníčka obce Mgr. Zuzana Lipovská
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie
Hlasovanie: z 9 prítomných
Za Silvia Čajková, PhDr. Zlatica Gereková, Ing. Elena Gereková, Tibor Rentka, Ľuboš Sroka,
Ing. Martin Šturek, Bc. Dominik Šturek,
Zdržali sa : Mgr. Daniela Čierniková, Eduard Herdel,
K bodu 4. Vybudovanie inžinierskych sietí a oporného múru na C KN parc.č.237
Starosta prítomných informoval o búracích prácach rodinného domu s.č.390, ktorý bol
postavený na C KN parc.č. 237 pri búracích prácach z dôvodu bezpečnosti, aby vlastníkovi
susedného pozemku nezrútila záhrada do obecného pozemku sa ponechala stena ako oporný
múr. Z tohoto dôvodu je potrebné v tejto časti vybudovať nový oporný múr. Starosta
informoval, že je všetko pripravené na vybudovanie oporného múru a inžinierskych sietí.
K tomuto bodu bola vznesená diskusia z poslaneckého fóra a hlasovaním sa dohodlo, že táto
problematika bude mať samostatný bod na budúcom rokovaní obecného zastupiteľstva
Hlasovanie za tento návrh:
Za : 8 Silvia Čajková, Mgr. Daniela Čierniková, PhDr. Zlatica Gereková, Ing.Elena
Gereková, Tibor Rentka, Sroka Ľuboš, Ing. Martin Šturek, Bc.Dominik Šturek
Zdržal sa : Eduard Herdel,
V tom bode vystúpil poslanec Ing. Martin Šturek, ktorý vystúpil ako obyvateľ obce dal návrh,
či by sa zastupiteľstvo zaoberalo myšlienkou prejazdu cez obecný pozemok C KN parc.č.
237 od jeho rodinného domu súpisné číslo 401 z ulice Krátkej, nakoľko má zlý a nebezpečný
výjazd a príjazd na pozemok.
Eduard Herdel – urob náčrt, ako si to predstavuješ
Bc. Dominik Šturek – bolo by to možné riešiť ako vnútornú komunikáciu v rámci projektu nie
komunikáciu.
Čierniková, Herdel : Nekupovali sme pozemok aby tam bola požiarna zbrojnica, navrhovali
sme, aby sa staval nový kultúrny dom, aby sa využili priestory pod kultúrnym domom bola
tam riešená nová požiarna zbrojnica.
Jaromír Trstenský – je veľa strojov a zariadení, ktoré je potrebné niekde uskladniť, nemáme
kde uskladniť hasičské obleky.
Čierniková – nikdy nebudem súhlasiť s hasičskou zbrojnicou, mala som návrh na budovanie
nového kultúrneho domu, aby sa zobral úver na výstavbu, ale môj návrh bol zamietnutý pod
koberec.

Martin Šturek – pozemok sa kupoval pod hasičáreň
Starosta – máme na starosti ochranu, bezpečnosť majetku to je náš prvoradý bod. Pozemok
sme kupovali preto, že tam bude zbrojnica. Na budúci rok môžeme žiadať o pomoc pri
výstavbe požiarnej zbrojnice. Myslel som si, že to bolo dojednané na hasičáreň.
Dominik Šturek – pozemok sme ešte nekupovali a už tu boli hasiči. Pýchou obce je kultúrny
dom a zberný dvor. Otvorená súťaž to je pridaná hodnota, ten návrh čo som poslal, aby sa za
50 rokov pozeralo na to čo sme vykonali pre obec.
Herdel – nehlasovali sme za stavbu hasičskej zbrojnice , ale za kúpu pozemku. Prečo by sa
tam nepostavili jednoizbové byty pre sociálne slabších ? Nie som proti vybudovaniu požiarnej
zbrojnice, ale za jej vybudovanie pod kultúrnym domom. To je môj osobný názor.
Čajková – pozemok sa kupoval za účelom požiarnej zbrojnice a vybudovania spoločenskej
miestnosti.
Sroka – Je potrebné si zvážiť či je treba hasičáreň, potrebný je zberný dvor.
Mokošáková Ľudmila – podmienky na vybudovanie požiarnej zbrojnice a kultúrneho domu
nie je možné. Základné požiadavky na splnenie podmienok na výstavbu zbrojnice má veľa
obmedzení, neviem či ku objektu môže byť pristavená budova.
Čo sa týka kultúrneho domu v obci sú 3 priority
- Zberný dvor
- Kultúrny dom
- Požiarna zbrojnica
Herdel- dávam veci na pravú mieru, ak by sme mali peniaze aby sa investovali rozumne. Keď
je možnosť vybaviť financie tak nech sa vybavia.
Starosta – obce Or.Polhora, Sihelné, Rabča majú hasičské zbrojnice postavené pri hlavnej
ceste.
Dal návrh, že bod 4 rokovania pozastavuje k danému bodu bude samostatné zasadanie
zastupiteľstva.

Dominik Šturek – ohľadom projektu kultúrneho domu, obec má k dispozícií starý prokjekt je
potrebné dať vypracovať urbanizačnú štúdiu.
Ohľadom oporného múru na CKN parc. č. 237 návrh vysúťažíme verejným obstarávaním,
samostatné projektové riešenie je rôzne a ako aj možnosti.
Starosta – ak sa mi Dominik podpíšeš pod statiku tak to budeme robiť. Spolu si sadneme
a s niekým s poslancov.
Ďalej starosta prítomných informoval, že sme povinní vykonať preventívne požiarne kontroly
v rodinných domoch. Prítomný šéf preventivárov Jaromír Trstenský zaškolí hasičov, ktorí sa
budú podielať na kontrole spolu s poslancami podľa volebných obvodoch.

K bodu 6.
Starosta predniesol návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Zubrohlava o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a
potencionálneho stravníka školskej jedálne so sídlom na území obce Zubrohlava.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie
Hlasovanie: z 9 prítomných
Za Silvia Čajková, Mgr. Daniela Čierniková, PhDr. Zlatica Gereková, Ing. Elena Gereková,
Eduard Herdel,Tibor Rentka, Sroka Ľuboš, Ing. Martin Šturek, Bc.Dominik Šturek
Zdržal sa : 0
Predložená žiadosť Občianskeho združenia ZUBOR, ktoré pripravuje vydanie reprezentačnej
knihy „S modrotlačou do sveta“.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie
Hlasovanie: z 9 prítomných
Za Silvia Čajková, Mgr. Daniela Čierniková, PhDr. Zlatica Gereková, Ing. Elena Gereková,
Eduard Herdel,Tibor Rentka, Sroka Ľuboš, Ing. Martin Šturek, Bc.Dominik Šturek
Zdržal sa : 0
Zlatica Gereková informovala prítomných, že v tomto roku sa koná akcia Líderka 2016 kde sú
ocenené ženy roka v rôznych oblastiach spoločenského a verejného života. Tohto roku sa táto
akcia koná v Uhrovci kde bola nominovaná aj naša občianka pani Evka Kurjaková ako žena
aktivistka.
Starosta prítomných informoval, že je vysporiadaná miestna komunikácia pri Emilovi
Bolibruchovi, ktorá je vo vlastníctve obce. V tomto roku Oravská vodárenská spoločnosť
vyčlenila finančné prostriedky vo výške 30. tis. na vybudovanie vodovodného
a kanalizačného potrubia v časti Klinec obec má vybaviť na uvedenú akciu stavebné
povolenie.
Informoval prítomných, že 12.10.2016 sa bude podpisovať na Úrade verného obstarávania,
odbore kontroly v Bratislave Záznam o prerokovaní protokolu, ktorým bola Obec
kontrolovaná po podaní sťažnosti na obec.
V závere diskusie zodpovedal na jednotlivé pripomienky a zasadanie ukončil
Pavol B u g e ľ
starosta obce

