Obec Zákamenné, 029 56 Zákamenné 1002

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zákamenné, konaného
dňa 02. augusta 2013

Starosta obce Zákamenné
V Zákamennom 25. 07. 2013

POZVÁNKA

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zákamenné, ktoré sa uskutoční
2. augusta 2013 o 19. 00 h
v zasadačke OcÚ Zákamenné

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Nakladanie s majetkom obce
Doplnok č. 1/2013 k VZN č. 3/2013 o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území
obce Zákamenné
Rôzne
Diskusia
Interpelácie poslancov
Záver

Ing. Milan Vrábeľ

K bodu 1. – 2.
Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Milan Vrábeľ, oboznámil prítomných
s programom, konštatoval, že OZ je uznášania schopné, ospravedlnila sa p. Mária Mlichová kvôli PN,
a Ing. Peter Durčák pre pracovnú zaneprázdnenosť.
Na zasadnutí boli prítomní aj prednosta OcÚ Jozef Peňák, hlavná kontrolórka obce Viera
Verníčková. Písaním zápisnice starosta poveril Marianu Florkovú pracovníčku OcÚ , za overovateľov
určil poslancov Mgr. Emíliu Strýčkovú a Mareka Beňuša.

K bodu 3.
Prednosta OcÚ informoval OZ, že termíny do kedy mali byť uznesenia splnené z ostatného
zasadnutia ešte nevypršali, kontrola sa preto odkladá na ďalšie zasadnutie OZ.

K bodu 4.
Už na predchádzajúcom zasadnutí OZ bola prejednaná otázka nájmu priestorov pre zubnú lekárku
MDDr. Ivetu Ovsákovú, ktorá má záujem v našej obci vykonávať svoju lekársku prax. Vzhľadom na
to, že obec potrebuje ďalšieho zubného lekára bol jej schválený prenájom priestorov v budove s.č.
1003. Priestory, ktoré sú jej poskytnuté, mali slúžiť ako byt, preto si ich chce upraviť na ambulanciu,
na vlastné náklady. Keďže chceme, aby zubná ambulancia začala fungovať už od 1. 9. 2013 a jej
vybavenie je nákladné, starosta navrhol poskytnúť MDDr. Ivete Ovsákovej bezúročnú pôžičku vo
výške 10 000,- € s dobou splatnosti 3 roky. Požiadal poslancov, aby sa k návrhu vyjadrili. Poslanci F.
Subjak , Mgr. Bernaťák a P. Grofčík uviedli, že ju treba podporiť a treba jej poskytnúť aj výhodu
odpustenia nájmu, ako všetkým začínajúcim podnikateľom. Po prejednaní všetci prítomní poslanci
odsúhlasili poskytnutie pôžičky 10 000,- € na 3 roky , so začiatkom splácania od 1. 1. 2014
a s odpustením nájmu za prenajaté priestory na dobu 3 roky.

K bodu 5.
Prednosta predložil OZ Doplnok č. 1/2013 k VZN č. 3/2013 o zákaze prevádzkovať
niektoré hazardné hry na území obce Zákamenné z dôvodu administratívnej chyby. Zo
zoznamu zakázaných hier boli vylúčené:
-

lotériové hry
stávkové hry
charitatívne lotérie.

Obec nemá záujem zakázať tieto hry, nenarúšajú verejný poriadok a občianske
spolunažívanie.
OZ jednomyseľne doplnok č. 1/2013 k VZN č.3/2013 schválilo.

K bodu 6. – 9.
Nikto z prítomných nemal žiadne diskusné príspevky ani interpelácie, starosta poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil o19.45 h.

Uznesenie č. 3

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zákamenné, konaného
dňa 02. augusta 2013

A. Schvaľuje
1. Poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 10 000,- € na technické vybavenie zubnej
ambulancie v Zákamennom, v budove s.č. 1003 MDDr. Ivete Ovsákovej bytom
Námestovo, Štefánikova na dobu 3 roky so začiatkom splatnosti od 1. januára 2014.
2. Odpustenie nájmu za prenajaté priestory v budove s.č. 1003 v Zákamennom MDDr.
Ivete Ovsákove, , bytom Námestovo, Štefánikova na dobu 3 roky od 1. 9. 2013, ktoré
bude využívať na prevádzkovanie zubnej ambulancie.
3. Doplnok č. 1/2013 k VZN č. 3/2013 o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na
území obce Zákamenné

Ing. Milan Vrábeľ

starosta obce

V Zákamennom 8. 8. 2013

