Zápisnica z 18. zasadania obecného zastupiteľstva v Zubrohlave
konaného dňa 13. decembra 2017 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: Mgr. Daniela Čierniková, Ing. Elena Gereková, PhDr. Zlatica Gereková, Tibor Rentka, Ľuboš
Sroka, Ing. Martin Šturek, Ing. Dominik Šturek
Kontrolórka obce: Mgr. Ľudmila Mokošáková
Zapisovateľka: Ing. Beáta Štureková, DiS.
Ospravedlnení:
Silvia Čajková – ospravedlnená,
Eduard Herdel – ospravedlnený.
Ďalší prítomní a verejnosť podľa priloženej prezenčnej listiny prítomných.

P R O G R A M:
1. Otvorenie - 18. rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril Pavol Bugeľ, ktorý privítal všetkých
prítomných poslancov
2. Kontrola uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadaní
3. Návrh dodatku č. 1/2017 k VZN č. 2/2016
Návrh zavesený na úradnej tabuli, bola o tom pracovná porada obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie k bodu 3:
Za: Ing. Elena Gereková, PhDr. Zlatica Gereková, Tibor Rentka, Ľuboš Sroka, Ing. Dominik Šturek,
Ing. Martin Šturek
Proti: 0
Zdržanie:0
Mgr. Daniela Čierniková prišla s oneskorením a na tomto hlasovaní sa nezúčastnila. Napriek tomuto
oneskorenému príchodu bolo obecné zastupiteľstvo uznášania schopné.
Po hlasovaní sa dostavila do rokovacej miestnosti p. Mgr. Daniela Čierniková.
4. Návrh programového rozpočtu obce na roky 2018 – 2019
Výklad tabuľky rozpočtu na roky 2018-2019; predniesla Mgr. Zuzana Lipovská
Diskusia k programu „služba občanom“ bod 2;
Ing. Martin Šturek: „Z čoho pôjdu rozrobené chodníky?“
Mgr. Zuzana Lipovská: „Z údržby ciest.“

Diskusia k programu „odpadové hospodárstvo“ bod 4;
Starosta: „Projekt výstavba Zberného dvora; Opäť nám vrátili projekt na nové verejné obstarávanie.
Ing. Martin Šturek: „Opäť bude nová súťaž?“
Starosta: „Áno. Nie sme prvá ani posledná dedina. Som za to, aby to bolo transparentné verejné
obstaranie (ďalej len VO), ale ťahá sa to už rok a pol. Dúfam, že nám nedonesú techniku a peniaze nám
nik nedá.“
Mgr. Zuzana Lipovská: „ÚVO je kontrolný orgán, ak nám niečo príde v januári, tak budeme mať
zastupiteľstvo.“
Ing. Martin Šturek: „Čo teraz? Starosta, ako si ukončil VO?“
Starosta: Záporne, zrušili zmluvu.“
Nasledovala voľná diskusia.
Diskusia k programu „vzdelávanie“ bod 5;
Starosta: „Poslanec Tibor Rentka maj na starosti k 1. 1. 2018 odpočet energií (kúrenie + podružné,
elektrika + podružné, voda + podružné).“
PhDr. Zlatica Gereková: „Tibor, sprav si tabuľku na mesačný prehľad.“
Ľuboš Sroka: „Koľko ich je? 3 veľké a 3 malé.“
Nasledovala voľná diskusia.
Diskusia k programu „šport a voľnočasové aktivity“ bod 6;
Ľuboš Sroka: „Zaplavilo nám budovu“.
Starosta: „Viem o tomto probléme, riešim to.“
Ing. Martin Šturek: „Čo tak spätná klapka?“
Starosta: „To je z presaku do kanalizácie, priemer rúry na daný počet obyvateľov stačí do určitého roku.
Musia nám spraviť pomocnú vetvu. Môže sa to už z jari obkopať, zistíme, či je odtok priamo zo žumpy
a do odtoku, alebo je to priamo napojené na odtok.“
Ľuboš Sroka: „Treba novú kosačku, stará už nepostačuje.“
Starosta: „Starú máme už 8 rokov.“
Kontrolórka: „O akej sume sa hovorí?“
Starosta: „Spraví sa cenová ponuka, do 5000,00 €.“
Ľuboš Sroka: „ Treba lavičky, niečo urobiť.“
Kontrolórka: Kde máme dôchodcov? Treba dať požiadavku, koľko dáme z voľnočasových aktivít.“
PhDr. Zlatica Gereková: „ Ešte basa a dožinky, akcia s Obecnou radou mládeže Zubrohlava – na Petra
Pavla.“
Starosta poďakoval všetkým, ktorí organizovali akciu „Betlehemy Babej hory“, bola dobrá
komunikácia.“
Diskusia k programu „kultúra“ bod 7;
PhDr. Zlatica Gereková: „Projekt na staré ihrisko...“
Starosta: „Dominik, zameraj sa na kultúrny dom, keď máš čas, treba pozrieť projekty“.
Diskusia k programu „prostredie pre život“ bod 8;
Starosta: „Martin, zastúp ma na akcií, ktorá je zameraná na kolaudovanie prekládky. Budeme si volať.“
Starosta: „Čo sa týka organizácie, budeme si sami klásť káble na verejné osvetlenie, od križovatky budú
kopať až po chodník, prechádzajú k trafostanici až po rechtorské (v územnom pláne).
Treba vysporiadať novú cestu, Klinec I, ktorá je pokračovaní na križovatke ciest Klinec I a Chotárna.“
Diskusia k programu „sociálne služby“ bod 10;
Ing. Martin Šturek: „Chodíme na Štedrý deň, dali by sme radšej poukážky do lekárne (obec + charita).“
Starosta: „Prosím Zlatka.“
Starosta: „Máme mať stretnutie s Rabčou, ohľadom kanalizácie; napríklad my budeme robiť výkopové
práce.. dohodneme sa. Jedná sa o Chotárnu ulicu, aby sa spravili odbočky. Je tam napätie, ak ľudia budú
súhlasiť... je to otázka času. Pôjde to v rámci úprav a potom do kapitálky. Pán Kaluža povedal, keď sa
bude realizovať výstavba kanalizácie, tak preložia vodovodné potrubie pri pani Bračikovej.“

Ing. Martin Šturek: „ Len tá časť hore?“
Starosta: „Bude prečerpávacia stanica v časti Skladaná, tam ako je p. Čiernik vtedy nesúhlasila p.
Kuceková. Aby ste vedeli, vybavil som financie. Spravia sa tam terénne úpravy. Nebudeme upravovať
spravené cesty.“
Ing. Elena Gereková: „A osvetlenie tam pri Tomášovi Gerekovi?“
Starosta: „Nemali sme stĺpy. Bude sa to riešiť.“
Ing. Dominik Šturek: „Na kultúrny dom sa nedajú dať peniaze na jeho opravu? “
Starosta: „Budeme to riešiť projektovou dokumentáciou.“
Ľuboš Sroka: „Projekt pre futbalistov podľa výzvy, prišiel email. Napríklad Chlebnice získali dotáciu...“
Ing. Dominik Šturek: „Treba opraviť fasádu na budove TJ Sokol Zubrohlava.“
Starosta: „Realita je úplne iná.“
Mgr. Zuzana Lipovská: „Peniaze sú v rezervnom fonde.“
Starosta: „Neviem, bude sa to riešiť neskôr.“
Hlasovanie k návrhu programového rozpočtu obce na roky 2018 – 2019:
Za: Mgr. Daniela Čierniková, Ing. Elena Gereková, PhDr. Zlatica Gereková, Tibor Rentka, Ľuboš
Sroka, Ing. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek
Proti: 0
Zdržanie:0

5. Úpravy rozpočtu na IV. Q 2017
Mgr. Zuzana Lipovská: „Škola poslala na účet obce preplatok za ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
za rok 2016, aby sme navýšili bežný transfer v sume 4881,64 €. Úprava v objeme v rámci programu.“
Hlasovanie o navýšenie bežného transferu ZŠ s MŠ:
Za: Mgr. Daniela Čierniková, Ing. Elena Gereková, PhDr. Zlatica Gereková, Tibor Rentka, Ľuboš
Sroka, Ing. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek
Proti: 0
Zdržanie:0
Hlasovanie úpravy rozpočtu pre IV. Q 2017 do výšky skutočného čerpania rozpočtu:
Za: Mgr. Daniela Čierniková, Ing. Elena Gereková, PhDr. Zlatica Gereková, Tibor Rentka, Ľuboš
Sroka, Ing. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek
Proti: 0
Zdržanie:0
6. Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových
vôd o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Zubrohlava
Starosta: „Prokuratúra napadla VZN, už sme to opravili.“

Hlasovanie za návrh VZN:
Za: Mgr. Daniela Čierniková, Ing. Elena Gereková, PhDr. Zlatica Gereková, Tibor Rentka, Ľuboš
Sroka, Ing. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek
Proti: 0
Zdržanie:0
7. Prerokovanie projektov cezhraničnej spolupráce
Starosta: „ Projekty cezhraničnej spolupráce má obec Zubrohlava ako jediná 3. Jeden je cyklochodník
spolu s Domom dedičstva. Druhý je Makow Podhalanski (čiže Múzeum plátenníctva). Tretí projekt sa
týka našej fary.“
PhDr. Zlatica Gereková: „Na fare by som chcela ružencovú záhradu, ako majú v Poľsku.“
Nasledovala voľná diskusia ohľadom projektov.
8. Rôzne
Starosta: „Farnosť chce dotáciu 20 000,00 €, s tým, že to môže byť iba v rámci bežných výdavkov (budú
to faktúry a bločky).“
Ing. Martin Šturek: „Môže to byť len oprava, servisné práce. Napríklad to bude faktúra
za elektroinštaláciu...“
Mgr. Zuzana Lipovská: „Nemôže to byť kapitálka.“
Hlasovanie k dotácií farnosti v hodnote maximálne 20 000,00 €:
Za: Mgr. Daniela Čierniková, Ing. Elena Gereková, PhDr. Zlatica Gereková, Tibor Rentka, Ľuboš
Sroka, Ing. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek
Proti: 0
Zdržanie:0
Starosta: „Žiadosť o dotáciu od fary na rok 2018, dáme schváliť 5 %, nemusí to byť 15 000,00 €.“
Mgr. Zuzana Lipovská: „K žiadosti treba spraviť uznesenie.“
Diskusia.
Hlasovanie k schvaľovaniu 5 %-tnej dotácie v prípade úspešnosti:
Za: Mgr. Daniela Čierniková, Ing. Elena Gereková, PhDr. Zlatica Gereková, Tibor Rentka, Ľuboš
Sroka, Ing. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek
Proti: 0
Zdržanie:0
Starosta: „Centrum voľného času Maják poslalo žiadosť na rok 2017/2018, kde chcú pre deti 7,50 €,
pred rokom to bolo 6,00 €. V sume spolu 240,00 €.“
Hlasovanie k dotácii Centra voľného času:
Za: Mgr. Daniela Čierniková, Ing. Elena Gereková, PhDr. Zlatica Gereková, Tibor Rentka, Ľuboš
Sroka, Ing. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek
Proti: 0
Zdržanie:0

Starosta: „List od obce Rabča preriešim.“

Starosta: „List od DSI Data, chcú ťahať optiku, ako aj T-com, preto som oslovil p. Draveckého, aby sa
tieto dve organizácie dohodli.“
Ing. Dominik Šturek: „Ak je to v intraviláne, treba to ťahať zemou. Stavebný úrad veľa krát koná
v rozpore so zákonom..“
Starosta: „Jedná sa o nové časti; keď fúkalo, veľa svetiel v obci nesvietilo, skrz toho, že to ide
vzduchom..“
Starosta: „Žiadosť od ZŠ; preplatenie návštevy Kinderlandu, plaveckého výcviku a autobusovej
dopravy.“
Mgr. Zuzana Lipovská: „Je to stará vec.“
Diskusia (Ing. Elena Gereková, PhDr. Zlatica Gereková a Ing. Martin Šturek).
Starosta: „Škola dala iba požiadavku.“
Mgr. Daniela Čierniková: „Hovorila som s riaditeľkou ohľadom plaveckého, vraj vybavila dotáciu.
Nemalo to ísť z obce“
Hlasovanie k preplateniu plaveckého výcviku, návštevy Kinderlandu a autobusovej dopravy:
Za: 0
Proti: Mgr. Daniela Čierniková, Ing. Elena Gereková, PhDr. Zlatica Gereková, Tibor Rentka, Ľuboš
Sroka, Ing. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek
Zdržanie:0

Mgr. Ľudmila Mokošáková: „Bude volejbalový turnaj, bol seniorský Mikuláš. Prvá akcia bude
vo februári.“
Starosta: „Berieme na vedomie, presúva sa to na ďalšie zastupiteľstvo.“
Starosta: „Žiadosť pani Heleny Hradskej, ide o odpredaj pozemku (záhrady) E KN 13990/4.“
Zastupiteľstvo viedlo diskusiu, kde sa daná parcela pozrela aj na portály CLEERIO...
Starosta: „Je to na rýchlo, treba to prehodnotiť. Zákon s osobitným zrieteľom...“
Ing. Dominik Šturek: „Niečo o transfery, máme tu majstra Európy – Romaňák.“
Starosta: „Dotácia bude formou refundácie, schválime mu rozpočet a z toho sa to preplatí.“
Diskusia, zastupiteľstvo sa zhodlo na 1000,00 €, ktoré bolo aj klade odhlasované.
Hlasovanie k dotácii p. Romaňáka:
Za: Mgr. Daniela Čierniková, Ing. Elena Gereková, PhDr. Zlatica Gereková, Tibor Rentka, Ľuboš
Sroka, Ing. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek
Proti: 0
Zdržanie:0
Mgr. Ľudmila Mokošáková hovorila podľa svojho pripraveného dokumentu, hovorila o kontrolách
a plánoch...
PhDr. Zlatica Gereková: „Treba kontrolu revíznym technikom.“
Tibor Rentka: „Šmýkačky pri MŠ sa dali preč.“
PhDr. Zlatica Gereková: „Treba to certifikovať. Taktiež treba tieň na dvore.“ Oslovila p. Rentku, aby
niečo navrhol, zrealizoval.
Ing. Martin Šturek: „Pani riaditeľka chce šetriť...“
Tibor Rentka: „Tieň tam stačí ak bude o rozmeroch 4x4 m.“

Starosta: „Postupne sa niektoré preliezky vyvalia, postupne sa dokúpia nové. ZŠ s MŠ majú peniaze
na dokúpenie.“
PhDr. Zlatica Gereková: „Treba to riešiť zodpovedne.“
Mgr. Daniela Čierniková: „Čo školská rada?“
Ing. Martin Šturek vysvetľoval situáciu.
Starosta: Číta vyjadrenie, že do rady školy bola menovaná Mgr. Rentková... Čítal posledné vyjadrenie
p. riaditeľky.
Nasledovala diskusia, kde starosta uviedol stanovisko, že treba zorganizovať opakované voľby
za rodičov.
Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo na termíne, kedy by mala byť zvolená nová rada školy za rodičov.
Voľby je potrebné zorganizovať do konca januára 2018.
Starosta: Diskusia ohľadom chodníkov, ktoré sú pri pani Banasovej. Vysvetľoval situáciu, kde obec
oslovila Cestné stavby. „Treba vybrať niekoho, kto vloží zámkovú dlažbu. Je potrebné prejedať s pánom
Jozefom Bakaľom a ostatnými spoluvlastníkmi pozemku E KN parc. č. 4023/18, aby bol vypracovaný
geometrický plán na vysporiadanie časti rohu pozemku, aby bola dokončená realizácia chodníka.“
Diskusia.
Starosta: „Dal som vypracovať nové geometráky na prečeprávacie stanice v časti Skladaná a Stará
bobrovská.“
Starosta: „Mali sme tu stavebné konania, kde sme dali pokuty za porušenie stavebného zákona.“
Ing. Dominik Šturek: „Bude kruháč?“
Starosta: „Dali sme požiadavku vyššie, majú sa nám k nej vyjadriť. Robia sa prípravy na územné
rozhodnutie, projektová dokumentácia bude financovaná spoločne s obcou Klin.“
Starosta na záver poprial každému všetko dobré do Nového roka 2018 a následne 18. zasadanie ukončil.

Pavol Bugeľ
starosta obce

