Zápisnica z 15. zasadania obecného zastupiteľstva v Zubrohlave konaného
dňa 26. apríla 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 : Silvia Čajková, Mgr. Daniela Čierniková, Ing. Elena Gereková, PhDr. Zlatica Gereková,
Eduard Herdel Tibor Rentka, Sroka Ľuboš, Ing. Martin Šturek, Ing.Dominik Šturek
Ospravedlnení: Hlavný kontrolór - PN
Ďalší prítomní a verejnosť: Podľa priloženej prezenčnej listiny prítomných
PROGRAM :
1. Otvorenie
2. Návrh predloženého programu a jeho doplnenie
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
15. rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril Pavol Bugeľ, starosta obce, ktorý privítal
všetkých prítomných poslancov a prítomnú verejnosť.
Starosta konštatoval, že sú prítomní všetci 9 poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
Určenie zapisovateľa,
Zapisovateľka : Mgr.Jozefa Šurinová
Starosta predniesol návrh programu prítomným poslancom, ktorí tento návrh schválili.
Hlasovanie: zo 9 prítomných
Za: Silvia Čajková, Mgr. Daniela Čierniková, Ing. Elena Gereková, PhDr. Zlatica Gereková,
Eduard Herdel,Tibor Rentka, Sroka Ľuboš, Ing. Martin Šturek, Ing.Dominik Šturek

Schválený program zasadania:
Program
1. Rôzne – miestne komunikácie v časti Klinec
2. Úprava rozpočtu
3. Príprava projektov:
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Zubrohlave
Cesta tam a späť – v stopách minulosti - INTERREG Poľsko Slovensko
Kruhová križovatka + bezpečnostný chodník Klinec
Príprava projektovej dokumentácie na kultúrny dom
1. Rôzne – miestne komunikácie
Starosta prítomných oboznámil, že sa pripravuje údržba miestnych komunikácií.
Z kapitálových výdavkov bude obec budovať výstavbu MK bez asfaltu. Obec Je

zapojená do projektu kde sa pripravuje projekt na asfaltovanie prepojovacích
komunikácií v starej časti obce.
Dominik Šturek : Skladanova ulica je hlavná tepna a v časti Klinec Skladanova Ulica
smerom od Stanislava Palidera po ulicu Nad školou Ku Dušanovi Dragošovi – urobiť
projekt a odvodniť komunikáciu je v havarijnom stave.
Starosta – občania ulíc Lazová a Zlatnicová tiež žiadajú budovanie komunikácie.
Dominik Šturek – tohto roku nech sa urobí Klinec a na budúci rok dedina
Soňa Tarčáková - nedovolili ste sa nám napojiť na kanalizáciu pri Budzeľovi:
Dušanovi Tarčákovi a Jozefovi Hurákovi. Povedali ste to pred 5-timi rokmi.
Starosta: OVS pripravuje z vlastných finančných prostriedkov budovanie kanalizácie
pri Kucekovi ulica Nad školou smerom Školská.
Tarčáková – bude sa sfaltovať aj 100 m komunikácie ku Tračákovi odkrižovatky ulíc
Školská a Nad školou?
Herdel – pôjdeme na tvár miesta
Šturek Dominik . zahrnieme to do projektu
Huráková Martina: je potrebné myslieť aj na nás, ktorí tam bývame už viac rokov.
Sstavebná komisia to už prejednávala. My sme prišli s tým za Vami, že máme túto
požiadavku.
Herdel – tu nie je to, že nechceme, ale ide o to či sú na to financie
Kupčík Emil : bývame tam už 15 rokov, keď zaprší tak chodíme po blate.
Monika Grebáčová – 40 rokov nebudú cesty v Klinci, za 2 3 roky urobiť cestu po
častiach.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie: Vypracovanie projektovej dokumentácie ulíc
Skladanova ku Dušanovi Dragošovi ulica Nad školou smer kostol a 100m od
križovatky Školská a Nad školou smer rodinný dom Dušan Tarčák
Hlasovanie :
Za: Silvia Čajková , Mgr. Daniela Čierniková, Ing. Elena Gereková, PhDr. Zlatica
Gereková, Eduard Herdel, Tibor Rentka, Sroka Ľuboš, Ing. Martin Šturek, Ing.Dominik
Šturek
Proti: 0
Zdržal sa:0
Herdel: je v záujme občanov, aby si pri rodinných domoch urobili mostíky
s zabudovali rúry
Starosta: prečo sa robia výmole na ceste, lebo pozemky nie sú odkanalizované od
vrchnej vody a sú zasypané rigoly na dážďovú vodu.
Pjenčáková Tatiana : Kotelnicova cesta bola presypaná iba raz teraz nie
Huráková : je potrebné určiť termín kedy, aby sme sme to nenaťahovali stále.
Čierniková : projektová dokumentácia sa nedá urobiť hneď

Šturek Dominik : to je naša priorita
Grebáčová Monika: aby sme boli informovaní v akom je to stave
Herdel: Emil Kupčík je Váš hovorca, s ním budeme komunikovať.
Starosta informoval prítomných, že miestnosť, ktorú obec poskytla mládeži pri Pošte
v budove kultúrneho domu dali sme k dispozícií ALIANZ poisťovni- Gogoláková
Zlatica pre našich občanov
Barbara Troppová – členka obecnej rady mládeže v obci prítomných informovala, že
pripravujú výtvarnú súťaž v kultúrnom dome, oslovili Základnú školu v Zubrohlave
Budú 2 kategórie :
1. Kategória deti do 14 rokov
2. Kategória od 15 do 25 rokov
Požiadala obec o sumu 100€ na nákup vecných cien. Starosta dal návrh aby financie
Boli poskytnuté z voľnočasových aktivít .
2.

Úprava programového rozpočtu za 1.Q.2017 obec Zubrohlava
Účtovníčka obce p. Lipovská predniesla návrh úpravy programového rozpočtu za
1.Q 2017. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie

Hlasovanie :
Za: Silvia Čajková , Ing. Elena Gereková, Tibor Rentka, Ing. Martin Šturek,
Ing.Dominik Šturek
Proti: 0
Zdržal sa: Mgr. Daniela Čierniková, PhDr. Zlatica Gereková, Eduard Herdel, Ľuboš Sroka
Ing.Elena Gereková informovala, že bola v Základnej škole na kontrolu čerpania
financií za I.Q 2017, má podklady, ale informovať bude o výsledku kontroly až po
preštudovaní materiálu.
3. Príprava projektov:
Starosta informoval, že sú rozpracované projekty:
„Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov v Základnej škole“, tento projekt ide
cez obec ako zriaďovateľa školy. V zmysle pokynu je tam spoluúčasť financovania vo
výške 7 060,42 EUR. K tomu bodu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovanie :
Za: Silvia Čajková , Mgr. Daniela Čierniková, Ing. Elena Gereková, PhDr. Zlatica
Gereková, Eduard Herdel, Tibor Rentka, Sroka Ľuboš, Ing. Martin Šturek, Ing.Dominik
Šturek

Proti: 0
Zdržal sa:0
Spoluúčasť bude financovaná z voľnočasových aktivít.
Ďalej starosta informoval o projekte Cesta tam a späť – v stopách minulosti – I
NTERREG Poľsko Slovensko – v tomto projekte by sa mala vybudovať rozhľadňa na
Kmeťovke.
Kruhová križovatka + bezpečnostný chodník Klinec - tento projekt by mal byť zastrešený
v spolupráci VÚC Žilina, Poľská strana a Slovenská strana, je potrebné jednať
s ministerstvom dopravy SR. Bezpečnostný chodník je potrebné majetkoprávne vysporiadať
od križovatky po Jendrušáka smer Bobrov a zabudovať do rigolu rúry. K tomuto bodu bolo
prijaté uznesenie.
Hlasovanie :
Za: Silvia Čajková, Mgr. Daniela Čierniková, Ing. Elena Gereková, PhDr. Zlatica Gereková,
Eduard Herdel, Tibor Rentka, Sroka Ľuboš, Ing. Martin Šturek, Ing.Dominik Šturek
Proti: 0
Zdržal sa:0
Má byť vypísaná Výzva v spolupráci s Poľskou republikou, kde uvažujeme s prípravou
projektovej dokumentácie na Plátennícky dom, kde by bol naprojektovaný aj kultúrny dom.
Ďalej starosta informoval, že o pripravovanom stretnutí s Poľskou stranou Lipnica Wielka na
projekt malieb kostola
Presvetlenie prechodov pre chodcov :
- Križovatka
- Kostol
- Banasová
Dňa 10.9.2017 Beh Zubrohlavským Chotárom 2. ročník
V závere starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil.
Pavol B u g e ľ
starosta obce

