Zápisnica z 11. zasadania obecného zastupiteľstva v Zubrohlave konaného
dňa 3. novembra 2016
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
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, 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. Vybudovanie inžinierskych sietí a oporného múru na C KN parc.č.237

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. Vybudovanie inžinierskych sietí a oporného múru na C KN parc.č.237
4. Rôzne
K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadaní
Starosta obce prítomných oboznámil s prijatými uzneseniami na minulom zasadaní.
K bodu 3. Vybudovanie inžinierskych sietí a oporného múru na C KN parc.č.237
Na minulom zasadaní obecného zastupiteľstva sa uznieslo, že k tomuto bodu bude zvolané
samostatné rokovanie.

Starosta sa oboznámil s pozemkom a je za otvorený pozemok bez brány ale je potrebné
myslieť aby tam bolo možné odhŕňanie snehu, a preložka elektrického stĺpa. Vyzval Martina
Štureka, aby prestavil svoju predstavu o prejazde cez pozemok C KN parc.č.237, ktorý sa
vyjadril v tom zmysle, že pozemok na prejazd by bol využívaný aj ostatným občanmi.
Starosta – som za riešenie aby si sadla finančná a stavebná komisia alebo iná varianta dať
robiť riadny projekt. Už som na pozemku mal ľudí, ktorí sa vyjadrili k stavbe oporného múra,
bez statiky sa nebude robiť nič, oplotenie by problém nebol.
Martin Šturek – oporný múr by mohol byť zapracovaný do projektovej dokumentácie
požiarnej zbrojnice.
Eduard Herdel – Ide o oporný múr z hornej strany od Hajdučíka alebo aj z Krátkej ulice?
Starosta – od Hajdučíkov a Miškovičov, je potrebné si vyjasniť aký to bude štýl
Šturek Martin – 1. riešiť to komplexne v rámci projektu múr s dvorom
2. Statický posudok s oplotením
Herdel – ako sa stretávam s ľuďmi sú za nový kultúrny dom, aby sa staval nie za požiarnu
zbrojnicu. Oporák bude stáť okolo 20. tis. + pozemok stál 30. tis + 200 tis. Požiarna
zbrojnica, chápem , že sú tu požiarnici, ale v obci sú aj iné priority.
Iskerka Marek – my sme tiež občania
Herdel – v obci je viac problémov, ktoré treba riešiť vypracovanie projektu kultúrneho domu
spolu s požiarnou zbrojnicou a Zberný dvor, ktorý je vyprojektovaný.
Šturek František – nemôže byť spolu kultúrny dom a požiarna zbrojnica
Dominik Šturek – zavádzate, že nemôže byť požiarna zbrojnica spolu s kultúrnym domom
Martin Šturek – za akým účelom bol kupovaný pozemok C KN parc.č. 237?
Čierniková Daniela – pozemok sme kupovali aj pod kultúrny dom dávnejšie
Čajková – kupovali sme ho za nás
Martin Šturek – musíme si dať priority z pohľadu zákona obec je povinná vybudovať
požiarnu zbrojnicu, Iveco musí byť akcieschopné, neplníme si to čo nám ukladá zákon.
Herdel – zasa bude, že som proti požiarnej zbrojnici, ja nie som proti ale nech to je pod
jednou strechou kultúrny dom a požiarna zbrojnica. Je potrebné urobiť verejný hovor
s občanmi. Občania si berú úvery na rodinné domy prečo by obec nemohla zobrať úver?
Iskerková Júlia – prečo by mala obec brať úver, mladí čo stavajú rodinné domy to je niečo iné
keď zoberú úver, nie obec.
Starosta v žiadnom prípade by som nešiel do úveru.

Čierniková – sme na obecnom zastupiteľstve a keď odídu hostia sú po dedine už klebety,
ktoré nie sú pravdivé. Vypočujte si nás, my nie sme proti hasičskej zbrojnici, nikto nepovedal,
že nie, ale sú iné priority v obci.
Kandidujte a potom schvaľujte, to znelo hosťom, ktorí boli prítomní a vznášali námietky, že
v obci sa musí postaviť požiarna zbrojnica.
Marek Iskerka – já tu chodím na zastupiteľstvo od vtedy odkedy obec dostala Iveco.
Čierniková – Kultúrny dom môže byť projektovaný tak, že by z Hlavnej cesty bol vjazd aj do
hasičskej zbrojnice.
Dominik Šturek – pred kúpou pozemku sme sedeli s Eduardom Kubasákom a on povedal, že
pozemok predá obci lebo má tak záruky nie pod požiarnu zbrojnicu.
Gereková Zlatica- máme tu požiarnu ochranu, telovýchovnú jednotu – podporme požiarnikov
dajme im dotáciu.
Herdel – ale my nikomu nič neberieme
Starosta- možno nám prejde projekt Zberného dvora a potom musíme zobrať úver a nebude sa
uvažovať o výstavbe požiarnej zbrojnicd. V obci sú aktivity kultúrne, športové. Poďme do
toho spravme skicu.
Sroka- sme tu už dlho a nevyriešili sme nič dajme hlasovať
Dominik Šturek – vyriešiť problém požiarnej ochrany s garážovaním Iveca dávam návrh
kúpiť plechovú garáž a otepliť ju.
Urobiť verejné obstarávanie : na oporný múr, projekt spolu s realizáciou, hydrogeologický
posudok aj s realizáciou. Samy nám ukážu čo je najlepšie.
Čiernik Ondrej – vystúpil v diskusii, starosta postav kultúrny dom ako sú v okolitých obciach
a si starostom do konca života
Iskerka Marek – ľudia ani nevedia , že bol pozemok kupovaný pod požiarnu ochranu. Som tu
aby som si vypočul názory.
Čierniková Daniela – starosta je potrebné dať vypracovať novú projektovú dokumentáciu na
kultúrny dom a keď bude výzva obec nemá problém vykrať 1/3 z rozpočtu a požiadať
o dotáciu.
Gereková Elena- od kultúrneho domu po Sivoňov máme pozemky, pri ceste postaviť
kultúrny dom parkovacie miesta tam sú. Hovorím o to, že sme kupovali pozemky pod
kultúrny dom od Kormanov a Sobekovej a hasičskú zbrojnicu od Eduarda Kubasáka to bolo
naše rozhodnutie.
Hlasovania za kúpu pozemku pod požiarnu zbrojnicu som sa zdržala.
Herdel – ak dáme na Požiarnu zbrojnicu 200 tis. €, tak radšej postavme kultúrny dom.

Zo strany starostu bola daný návrh na uznesenie na vypracovanie PD /projektovej
dokumentácie/ na oporný múr na C KN parc.č. 237 a hasičskej zbrojnice.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
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
K bodu 4 Rôzne
-

starosta prítomným predniesol žiadosť Jany Macalovej pre syna Mathiasa Jana na
krúžkovú činnosť breakdancu na CVČ Maják v Námestove – príspevok bude
poskytnutý na základe zmluvy vo výške 6,€/mesiac , ktorý bude poskytnutý od
10/2016 do 5/2017.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
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
-

Starosta predniesol žiadosti Základnej školy s materskou školou Zubrohlava:
dofinancovanie bežných výdavkov o sumu 6.400,€
o vystavenie protokolu z kontroly konanej dňa 19.10.2016
o dofinancovanie – navýšenie bežných finančných prostriedkov na originálne
kompetencie

tieto žiadosti sa budú riešiť na budúcom zasadaní obecného zastupiteľstva kde bude
schvaľovaný rozpočet na rok 2017.
-

Prítomných informoval o podpísanej Zápisnici z výsledku kontroly o dodržiavaní
zákona o verejnom obstarávaní na Úrade pre verejné obstarávanie v Bratislave zo dňa
12.10.2016, ktoré sú zverejnené na webe obce Zubrohlava.

V závere diskusie poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil.

Pavol B u g e ľ
starosta obce

