Zápisnica z XVIII. zasadania obecného zastupiteľstva v Zubrohlave
konaného dňa 21. Februára o 16.00 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: Ing. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek, Ondrej Čiernik, PhDr. Zlatica Gereková,
Tibor Rentka, Ľuboš Sroka, Stanislav Šimurda, Ing. Marián Finik
Zapisovateľka: Mgr. Ľubica Babinská
Ďalší prítomní a verejnosť podľa priloženej prezenčnej listiny prítomných.

P R O G R A M:
Otvorenie – Starosta o 16:05 uvítal poslancov a všetkých prítomných a otvoril zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Starosta: Prečítal program zasadnutia obecného zastupiteľstva, ospravedlnil pani ekonómku
Mgr. Zuzanu Lipovskú, ktorá sa nemohla zúčastniť z dôvodu domácej karantény.

Hlasovanie za program zasadnutia.
Za: Ing. Dominik Šturek, Ing. Martin Šturek, Ondrej Čiernik, PhDr. Zlatica Gereková,
Tibor Rentka, Ľuboš Sroka, Stanislav Šimurda, Ing. Marián Finik
Proti:
Zdržanie:
Starosta: Prejdime k schváleniu overovateľov zápisnice a zapisovateľa, za overovateľov
navrhujem Ľuboša Sroku, Ondreja Čiernika, za zapisovateľa navrhujem Mgr. Ľubicu Babinskú.

Hlasovanie za zapisovateľa a overovateľov zápisnice zasadnutia obecného zastupiteľstva
Za: Ondrej Čiernik, PhDr. Zlatica Gereková, Ing. Dominik Šturek, Ľuboš Sroka, Ing.
Marián Finik, Stanislav Šimurda, Tibor Rentka, Ing. Martin Šturek
Proti:
Zdržanie:
Starosta: Oboznámil poslancov s prijatými uzneseniami na predchádzajúcom zastupiteľstve a
vyzval Ing. Martina Štureka nech oboznámi poslancov v rozpočte s úpravami za IV. Q. 2021
a návrhmi v rozpočte.
Hlasovanie za čerpanie rezervného fondu, nákup snežného pluhu a vibračnej dosky.
Za: Ondrej Čiernik, PhDr. Zlatica Gereková, Ing. Dominik Šturek, Ľuboš Sroka, Ing.
Marián Finik, Stanislav Šimurda, Tibor Rentka, Ing. Martin Šturek
Proti:
Zdržanie:
Hlasovanie o vrátení finančných prostriedkov z bežných výdavkov na základe vykonaného
vládneho auditu na stavbu vybudovanie Zberného dvora v obci Zubrohlava.
Za: Ondrej Čiernik, PhDr. Zlatica Gereková, Ing. Dominik Šturek, Ľuboš Sroka, Ing.
Marián Finik, Stanislav Šimurda, Tibor Rentka, Ing. Martin Šturek
Proti:
Zdržanie:

DISKUSIA
(Starosta oboznamuje poslancov o údržbe v zime, oboznamuje ich o zimnej technike, čo by
bolo dobré kúpiť.)
Starosta: Chceli by sme kúpiť plošinu, mali by sme sa zmestiť zhruba do 30 000€. treba sa
pobaviť o tom čo by bolo rozumné kúpiť, a posunúť sa ďalej nech si aj my uľahčíme robotu.
(starosta predložil poslancom cenové ponuky plošiny, autá, traktor... )
Ondrej Čiernik: Keď sú tie ceny také aké sú, netreba ani rozmýšľať o tom a kúpiť to.
Ing. Martin Šturek: Ide len o to či si ideme schváliť z rezervného fondu tých 30 000 €.
Starosta: Čerpanie rezervného fondu môže byť len do Septembra. kvôli štátnym rozpočtom.
Po septembri už môžu byť len menšie úpravy.
DISKUSIA
Tibor Rentka: Plošina je určite lepšie riešenie ako ten trojbod.

prebieha hlasovanie : ( Kto je za to aby sme zakúpili túto plošinu do 30 000€).
Hlasovanie za zakúpenie plošiny do 30 000€
Za: Ondrej Čiernik, PhDr. Zlatica Gereková, Ing. Dominik Šturek, Ľuboš Sroka, Ing.
Marián Finik, Stanislav Šimurda, Tibor Rentka, Ing. Martin Šturek
Proti:
Zdržanie:
DISKUSIA
Starosta: Prechádzame k bodu č. 6 (urbársky dom) riešenie havarijného stavu klubovne.
Zaangažoval by som do toho Pána Šimurdu, ak by mal čas, aby sme čo najskôr zrealizovali
prívod vody. Zhruba pod tou strechou by nám dovolili urobiť šachtu aby sme tam mali hodiny.
Vodu by sme dali trošku nižšie aby sme zabránili tomu aby voda netiekla do budovy.
Stanislav Šimurda: Ja som za to aby sme sa tej klubovne vzdali a nech sa o to stará urbár
Starosta: My sme tam do toho už dali veľa peňazí, nemôžeme to teraz nechať len tak na pospas.
Stanislav Šimurda: Ide o to že energie všetko to dnes veľa stojí , všetko ide hore, vrátane energií,
treba myslieť aj na udržiavanie do budúcna. Myslím si že bude lepšie keď sa už bude využívať
iba dom dedičstva (hasičská zbrojnica).
DISKUSIA
Starosta: Momentálne náklady na klubovňu nie sú vysoké.
PhDr. Zlatica Gereková: Ja osobne som za opravu klubovne, opravu tej kanalizácie, pretože
mladí ako aj dôchodcovia klubovňu aktívne využívajú a majú záujem tam chodiť, tiež aj vyhrali
projekt , bolo by dobre keby sa klubovňa zachovala a dala do poriadku.
Starosta: Keby nedošlo k situácii že sa tá žumpa upchá tak celú túto situáciu neriešim.
DISKUSIA
Ing. Martin Šturek: Dáme teda z rezervného fondu 10 000 na rekonštrukciu havarijného stavu
klubovne ?
Starosta: Ak budeme robiť svojpomocne mali by sme sa do tejto sumy zmestiť.
Hlasovanie za vyhradenie 10 000 € určených na rekonštrukciu havarijného stavu klubovne.
Za: Ondrej Čiernik, PhDr. Zlatica Gereková, Ing. Dominik Šturek, Ľuboš Sroka, Ing.
Marián Finik, Ing. Martin Šturek,
Proti: Stanislav Šimurda
Zdržanie:

DISKUSIA
Starosta: Viete o tom že tento týždeň bude rada školy, mali by ste sa tam zúčastniť aj vy.
Žiadosť o navýšenie rozpočtu na bežné výdavky ZŠ, 350 € na zamestnanca, čo predstavuje
sumu 9 600 €
Hlasovanie za navýšenie rozpočtu na bežné výdavky ZŠ ktoré predstavujú 9 600 €.
Za: Ondrej Čiernik, PhDr. Zlatica Gereková, Ing. Dominik Šturek, Ľuboš Sroka, Ing.
Marián Finik, Stanislav Šimurda, Tibor Rentka, Ing. Martin Šturek
Proti:
Zdržanie:
Starosta: Ďalej sme dostali žiadosť o navýšenie rozpočtu na výdavky voľnočasových aktivít.
DISKUSIA (týkajúca sa voľnočasovej aktivity pre deti v sume 1 915 €.)
Hlasovanie za navýšenie rozpočtu pre ZŠ voľnočasové aktivity na autobus
Za: Ondrej Čiernik, PhDr. Zlatica Gereková, Ing. Dominik Šturek, Ľuboš Sroka, Ing.
Marián Finik, Stanislav Šimurda, Tibor Rentka, Ing. Martin Šturek
Proti:
Zdržanie

PhDr. Zlatica Gereková: Už keď sme pri tej škôlke, Základná škola mala karneval a blíži sa aj
tradícia pochovávanie basy, napadlo ma či by sme im neprispeli, nech si taktiež urobia svoj
program.
Starosta: Škôlka má na tieto aktivity vyhradené peniaze, škola nemá vysoké náklady, ale keby
náhodou nejaké peniaze chýbajú, nie je problém pri takom malom množstve niečo kúpiť, alebo
finančne pomôcť.
DISKUSIA
Starosta: Chcel by som Vás informovať, že na základe rozhodnutia IPKZ Žilina činnosť
skládky bude v najbližšej dobe pozastavená. Predpokladaný termín uzatvorenia skládky bude
28. 02. 2022. Po tomto termíne nebude možné prijímať odpad na skládku TKO Zubrohlava.
DISKUSIA
Starosta: Uvidíme ako sa tento rok budeme trápiť s odpadom, no momentálne sme na tom za
vlaňajší rok veľmi dobre . Ešte keby ľudia nehádzali do smetných košov iný netriedený odpad

ako napríklad hlinu , štrk alebo iný odpad, boli by sme na tom výborne. Tento rok budeme mať
náklady už oveľa vyššie, uvidíme čo sa s týmto bude diať.
DISKUSIA
Starosta: Čo sa týka projektov, nevieme sa pohnúť s termínom ohľadom studničky kvôli
počasiu, aktivita by mala byť ukončená do konca marca, ale celkový projekt môže byť
ukončený do konca júna, pravdepodobne budeme musieť predĺžiť termín na zrealizovanie
aktivity, pretože kvôli počasiu nemôžeme studňu vykopať. Čo sa týka realizácie stavby
cyklochodníka, navýšenie rozpočtu projektu - práce naviac v Krakove neboli schválené.
Financovať sa bude z rozpočtu obce. Žiadosti o navýšenie finančných prostriedkov v tomto
projekte neboli schválené ani jednému partnerovi.
Autobusové zastávky z projektu miestnej akčnej skupiny Biela Orava (MAS), sú zakúpené
a umiestnené na zbernom dvore aby sa nepoškodili.
Opatrovateľská služba, v tom sme zatiaľ úspešný, akurát to že za našu opatrovateľku Patríciu
Rýdzikovú nemáme koho zohnať na záskok, keby ste o niekom vedeli že by šiel zastupovať,
nemali by sme problém niekoho zobrať, stačí na 4 hodiny denne. Skúste porozmýšľať o tom.
DISKUSIA
Ing. Dominik Šturek: Bude nejako pokračovať kanalizácia v Klinci?
Starosta: Áno máme nejaké peniaze môže sa niečo rozširovať.
DISKUSIA
Starosta: Vrátime sa do kultúrno spoločenských akcii. Tento rok ideme zorganizovať
pochovávanie basy, bol by som rád, keby ste sa nejakým štýlom angažovali. Aj čo sa týka domu
dedičstva, nájdeme niektorý deň, urobili by sme nejaký slávnostný obed. Taktiež budeme
chcieť urobiť akciu hore pri kaplnke, tiež bude dobre keď tam budeme aj my, nie len dôchodci
a hostia z Poľska.
DISKUSIA (navýšenie platby za odber elektrickej energie v budove TJ Zubrohlava)
Starosta: Skúsme urobiť všetko pre to aby sme ušetrili na elektrike , vymenili sme napríklad
svetlá a vidím že tá elektrika išla dole. Dali sme do toho investíciu, ale tá investícia sa nám
vrátila.
Ondrej Čiernik: Do čoho sa ideme pustiť v lete?
Starosta: Na leto tam toho máme veľa, máme tam vodu, máme kanalizáciu, nové cesty, oprava
ciest, oprava sociálnych zariadení v klubovni a v TJ.
Šimurda: K tomu domu dedičstva, bola nejaká faktúra (dodatok) doplácalo sa niečo?
Starosta: Ohľadom tohto ti dám bližšie informácie keď sa vráti účtovníčka Zuzana Lipovská,
ktorá sa obecného zastupiteľstva nemohla zúčastniť z dôvodu domácej karantény.

DISKUSIA

17:55 Starosta poďakoval poslancom a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Pavol Bugeľ
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

......................................
Ľuboš Sroka
......................................
Ondrej Čiernik

