Zápisnica zo 7. zasadania obecného zastupiteľstva v Zubrohlave konaného
dňa 18. marca 2016
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Prítomní: Pavol Bugeľ, starosta obce
Poslanci : Mgr.Daniela Čierniková, Tibor Rentka, Sroka Ľuboš, Ing. Martin Šturek, , Eduard
Herdel, Bc.Dominik Šturek
Neprítomní - ospravedlnení: Ing. Gereková Elena
Ďalší prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny prítomných
Verejnosť: Podľa priloženej prezenčnej listiny prítomných
PROGRAM :
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadaní
3.VZN „ O Určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Zubrohlava“
4. Úprava rozpočtu za obdobie IV.Q.2015
5. Oprava miestnych komunikácií v obci
6. Havarijný stav elektroinštalácie v ZŠ s MŠ Zubrohlava
7. 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 6 a obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
Určenie zapisovateľa,
Zapisovateľka : Mgr.Jozefa Šurinová
Schválený program zasadania:
1.Otvorenie
2. Kontrola uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadaní
3.VZN „O Určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Zubrohlava“
4. Úprava rozpočtu za obdobie IV.Q 2015
5. Oprava Miestnych komunikácií v obci
6. Havarijný stav elektroinštalácie v ZŠ s MŠ Zubrohlava
7.Rôzne
K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadaní
Predniesol starosta obce

K bodu 3. VZN „O Určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základnej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zubrohlava“
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie
Hlasovanie: z 6 prítomných
Za Mgr. Daniela Čierniková, Tibor Rentka, Sroka Ľuboš, Ing. Martin Šturek, Eduard Herdel,
Bc. Dominik Šturek
O 15,10 hod sa na zasadanie dostavila poslankyňa Zlatica Gereková
K bodu 4. Úpravy rozpočtu za IV.Q 2015
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie
Hlasovanie: z 7 prítomných
Za Mgr. Daniela Čierniková, PhDr. Zlatica Gereková, Tibor Rentka, Sroka Ľuboš, Ing.
Martin Šturek, Bc .Dominik Šturek
Zdržal sa : Eduard Herdel,
K bodu 5. Oprava miestnych komunikácií
Starosta informoval, že Oravská vodárenská spoločnosť sa pripravuje na realizáciu
- novej vetvy vodovodného potrubia na ulici Kotelnicova II. smerom ku kostolu a v Klincoch
- kanála v časti Kuňaky- smer Herdel, Kučerák, Kubasák
O 15,20 hod sa na zasadanie dostavila poslankyňa Silvia Čajková
Bude vybudovaná slepá ulica od Emila Bolibrucha KLINEC II. smero Graňák obec má
pripravené a podpísané kúpne zmluvy od vlastníkov pozemkov pod miestnu komunikáciu
Interpelácia
- Martin Šturek- žľab pri Graňákovcov
- Zlatica Gereková –prepojenie Rakovej a potočnej ulice
- Zaujať stanovisko Potočná ulica – Lánová občania sa pýtajú v akom je to stave
- starosta odpovedal raková a Potočná ulica je vytýčená boli aj pripomienky od
vlastníkov. Nebude sa realizovať lebo Povodie Váhu je kompetentné realizovať
úpravu brehov. Ak by bola realizácia úpravy brehu potom sa môže pristúpiť
k realizácii napojenia komunikácie .
Na základe rokovania na minulom zasadaní obecného zastupiteľstva bol vypracovaný
geometrický plán na Zlatnicovej ulici od vlastníka Tomáša Rambalu. Bola predložená kúpna
zmluva na rozšírenie miestnej komunikácie.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie
Hlasovanie: 8 prítomných
Za Silvia Čajková Mgr. Daniela Čierniková, PhDr. Zlatica Gereková, Eduard Herdel ,Tibor
Rentka, Sroka Ľuboš, Ing. Martin Šturek, Bc. Dominik Šturek
Interpelácia:
Dominik Šturek : – bezpečnostný chodník pri Margite Banasovej – odpoveď starostu obce je
to bezpečnostný chodník pre ceste I. triedy a obec nemôže zasahovať do telesa cesty. Obec
bude riešiť túto situáciu so Slovenskou správou ciest ako bodovú závadu

Ako je to s drveným asfaltom z Námestova , ktorý vzniká z frézovania – odpoveď
starostu asfalt je dojednaný za sumu 5/tona , ale teraz sa práce neprevádzajú bude to
reálne až po začatí prác v Námestove.
Daniela Čierniková : vypýtala si slovo lebo zo zasadania odchádza zúčastní sa dnes okresnej
divadelnej súťaže s ochotníckym súborom OMLADINA.
- obecné zastupiteľstvo zvolávať týždeň vopred
- začiatok zasadania posunúť na 17,oo hodinu
- či by bolo možné zvolávať zasadanie 1x za dva mesiace
- ohlasy na kultúrny dom vyjadriť sa k výstavbe nového, obec by mohla na výstavbu zobrať
úver na výstavbu.
- ako je to s kubasakovkou, ešte to nie je vysporiadané, pozerala som to v katastri
Na otázku kultúrneho domu odpovedal starosta, že na výstavbu nie sú vypísané žiadne výzvy.
Ak má obec ísť do celého úveru na stavbu tak to nie. Bolo by to možné keby to bolo na
dofinancovanie, taký úver obec mal v minulých rokoch. Je potrebné si sadnúť a prerokovať to
čo by bolo efektívnejšie.
O 15,50 hod. Daniela Čierniková zasadanie
obecného zastupiteľstva opustila z dôvodu
účasti divadelnej súťaže.
Sroka Ľuboš – ako je to s kamerami na TJ SOKOL bolo to vybavená na 92% a nič sa nedeje
- Čo ideme robiť so smeťami?
-

Starosta dal slovo zúčastneným hosťom pani riaditeľke ZŠ s MŠ Zubrohlava Mgr. Renáte
Pavčovej : Prítomným oznámila, že majú problém s financiami a odporúča, aby obec prijala
VZN o určení výšky na prevádzku školy, Školského klubu, materskej školy a základnej školy.
V minulých rokoch neboli rozpočtované pre školu energie, uhlie, aby sme predchádzali
problémom, ktorá vznikajú. Žiadame o dofinancovanie pre každé zariadenie osobitne.
Martin Šturek – dávam návrh aby zasadla finančná a sociálna komisia, zozbierať požiadavky
a problém rozobrať.
Pavčová - máme 4 učiteľky navyše a nemáme ich rozpočtovaní a ani odmeny učiteľkám.
Janette Suchodolská : hračky do materskej školy sme nekupovali 7 rokov, školský dvor nie
je rozpočtovaný je ho potrebné urobiť pre škôlku.
Rentka Tibor : a nemôže urobiť pri škole?
Janette Suchodolská – problém s parkoviskom – ide sa rozširovať?
Silvia Čajková – prečo nie parkovisko pri bytovke 3m od bytovky dať zatravňovacie pásy pri
bytovke
Mokošáková Ľudmila, kontrolórka – nakresliť pri škole na parkovisku pásy
Starosta dal návrh aby sa pripravilo VZN o určení výšky financovania pre potreby školy
v spolupráci finančná komisia, v termíne do 30.8.2016 aby bolo v platnosti od 1.9.2016.
Suchodolská od 1.9.2016 budeme mať 130-140 detí 24 detí nápočet do VZN je potrebné
zapracovať organizačné komponenty, Fungujeme 3 roky v zlom stave na úkor kreditov,
kvalifikovanosti, ľudia sú ale cez Úrad práce.
Ľudmila Mokošáková – došlo k radikálnym zmenám na úrade práce do projektov sú
uprednostňovaní uchádzači o zamestnanie :
Základné vzdelanie, 50 rokov, samostatne žijúci, rok vyradení z evidencie úradu práce,
kvalifikačný predpoklad mínusov.

Renáta Pavčová : škôlka 2 mesiace je nefinancovaná z rozpočtu vykryje sa to cez Úrad
práce, máme 14 pracovníkov cez úrad práce , viem rozpočet obce je z príjmov fyzických
osôb.
Janette Suchodolská : zvolať pracovnú poradu riaditeľka, účtovníčky, starosta , komisia
a riešiť VZN financovanie školy.
Renáta Pavčová- v škole pracuje občianske združenie Zubríček, ktoré vydalo 1. číslo
obecno-školských novín, mala som myšlienku, aby v redakčnej rade boli aj poslanci. Pri
práci novín pracuje Janka Kľusková, ktorá je zamestnaná cez projekt Úradu práce sociálnych
vecí a rodiny. Cena za vydanie 1. čísla bola 500€. Pýtam sa či obec prispeje určitou sumou na
vydávanie novín.
Kľusková – v novinách chceme informovať čo sa deje v škole a v obci.
Dňa 27.5.2016 sa bude v Základnej škole konať 2. ročník Župnej kalokagatie, ktorej sa
zúčastnia hasiči, futbalisti, bude sa rozširovať na celý Žilinský kraj.
K bodu 6. Havarijný stav elektroinštalácie v ZŠsMŠ Zubrohlava
Starosta informovalo vzniknutom havarijnom stave elektroinštalácie v Základnej škole
s Materskou školou.
7. Rôzne
Starosta prítomných oboznámil so šťažnosťou Lenky Hajdučíkovej, Potočná ulica ohľadom
túlajúcich sa psov. Záver- Komisia verejného poriadku upozorniť majiteľov psov. Túlavé psy
budú odfotené a vyvesené na obecnej stránke. Upozorniť v miestnom rozhlase na povinnosť
majiteľov spov na ich držanie vo dvoroch. Je potrebné nájsť system na odstránenie tohoto
problému.
- Žiadosť firmy KLIMA SERVIS, s.r.o. Vyšná 536, 029 Zubrohlava, IČO 36 413 089
o odpredaj obecného pozemku na základe GP č. 6/2009 zo dňa 6.2.2009 vyhoveným Ing.
Petrom Nečasom novovytvorená C KN par.č. 1166/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere
90 m2 .
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovanie: 8 prítomných
Za Silvia Čajková, PhDr. Zlatica Gereková, Eduard Herdel ,Tibor Rentka, Sroka Ľuboš,
Ing. Martin Šturek, Bc.Dominik Šturek
Dominik Šturek: bolo by dobrí kúpiť pozemok kde má obchod pani Terézia Hajdučíková.
Napísal som na Pamiatkový ústav, či Sivoňovka nie je zapísaná ako pamiatka.
Starosta- obec napísala a poslala žiadosť na Povodie Váhu na spevnenie škarpy okolo rieky
Polhoranky smerom od mosta poza kultúrny dom po Krivánika , do dnešného dňa sme
odpoveď nedostali.

Herdel – Dominik myšlienku na zachovanie Sivoňovky máš dobrú, ale je tam poškodený
základ
Lipu pri Jánovi Kormanovi - opíliť
Starosta v pondelok 21.4.2016 sa odváža do Širokej odpad od kultúrneho domu, odvážať ho
budú Troppovci a dá sa tam kamerový systém.
Projekt na zateplenie budovy obecného úradu bol podaný, v prvom kole nebol zaradený do
schválených ale postúpil do druhého kola.
Zlatica Gereková : keby budú kompostéry? Starosta - projekt sa posunul na mesiac jún.
Starosta podal informáciu o Zadaní zákazky, ktorú máme vysúťaženú na vypracovanie
projektovej dokumentácie Zberného dvora, Spracovateľ je Firma ProLad s.r.o., Priekopská
53, Martin - Priekopa. V Zbernom dvore bude aj vyšpecifikovaná technika, traktor,
kontajnery. Obec bude podávať žiadosť o NFP na vybudovanie Zberného dvora. K tomuto
bodu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovanie:
Hlasovanie: 8 prítomných
Za :Silvia Čajková, PhDr. Zlatica Gereková, Eduard Herdel ,Tibor Rentka, Sroka Ľuboš,
Ing. Martin Šturek, Bc.Dominik Šturek
Martin Šturek – podal návrh, od pána Milana Balcieráka na prenájom obecnej plochy na
informačnú led tabuľu o rozmeroch 1900 x 480. On je ochotný to financovať, investícia okolo
1000€ , prípojka elektrickej energie obec nájom na volebné obdobie.
Starosta obce prítomných oboznámil s listom pani Evy Kurjakovej, ktorá sa vzdala funkcie
kronikárky od 1.3.2016. Popriala budúcemu kronikárovi veľa úspechov v práci.
Martin Šturek- je potrebné pani Evke Kurjakovej poďakovať za vykonanú prácu a dať výzvu
na kronikára obce.
Dominik Šturek – opraviť kríž na cintoríne , starosta je potrebné osloviť reštaurátorov na
podanie cenových ponúk na rekonštrukciu a opravu.
Zlatica Gereková- navrhujem predaj Kormanovky alebo prenájom
Eduard Herdel – nepredával by som to
Starosta obce - ponúkneme budovu na prenájom
Starosta predniesol návrh na schválenie odmeny k platu hlavnej kontrolórky. K tomuto bodu
bolo prijaté uznesenie
Hlasovanie:
Hlasovanie: 8 prítomných
Za :Silvia Čajková, PhDr. Zlatica Gereková, Eduard Herdel ,Tibor Rentka, Sroka Ľuboš,
Ing. Martin Šturek, Bc. Dominik Šturek

Zlatica Gereková – dňa 1.5.2016 v kultúrnom dome v obci sa bude konať Benefičný
koncert, na ktorý pozvala všetkých prítomných.
Ďalej mala pripomienku vo večerných hodinách po Lazovej ulici na vozenie dreva vo
večerných hodinách ťažkou technikou, poškodí sa cesta.
Herdel- bolo by dobre uskutočniť myšlienku zabudovať na cestách v lesoch rampy,
predišlo by sa krádežiam dreva.
V závere diskusie starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadanie obecného
zastupiteľstva ukončil.

Pavol B u g e ľ
starosta obce

