Obec Zákamenné, 029 56 Zákamenné 1002

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zákamenné, konaného
dňa 11. apríla 2014

Starosta obce Zákamenné

V Zákamennom 04. 04. 2014

POZVÁNKA

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zákamenné, ktoré sa uskutoční

11. apríla 2014 o 17. 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
Riešenie označenia ulíc v obci
Nakladanie s majetkom obce
Rôzne
Diskusia
Interpelácie poslancov
Záver

Ing. Milan Vrábeľ

Vyvesené: 4. 4. 2014
Zvesené:

14. 4. 2014

K bodu 1.-2.
Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Zákamenné Ing. Milan Vrábeľ. Konštatoval, že je
prítomných 9 poslancov OZ a ospravedlnili sa Mária Mlichová, Peter Grofčík a Karol Čič. Zasadnutie
OZ je uznášania schopné. Za občanov bol prítomný Marián Iglár.
Písaním zápisnice bola poverená Mariana Florková, pracovníčka OcÚ a za overovateľov zápisnice
starosta určil Dušana Kovaľa a Vladimíra Vojtaššáka.

K bodu 3.
Uznesenie z ostatného zasadnutia sa plní. Termíny trvajú do plánovaného júnového zasadnutia.
Starosta skonštatoval, že OZ môže dnes rozhodnúť o žiadosti manželov Vladimíra a Viery
Polťákovcov, ktorí žiadajú odpredať parcely CKN 3757/8 diel 11 a 3756/8 diel 9 spolu 60 m2 patriace
obci. OZ bolo oboznámené so situáciou už v roku 2013 a preto z dôvodu zamedzenia prístupu
k ďalším rodinným domom, ku ktorému by mohlo odpredajom dôjsť, zamietlo jednomyseľne
pozemky odpredať.
K bodu 4.
OZ bolo zvolané hlavne kvôli bodu označenie ulíc v obci, uviedol starosta. Poslanci sa zhodli
v názore, že je potrebné v obci určiť ulice a v prvom rade sa dohodnúť na spôsobe, akým sa budú
určovať. Nebude to jednoduché, lebo osídlenie obce je dosť roztrúsené a nemožno pomenovať každú
uličku, ktorá má štyri, alebo päť domov. OZ sa rozhodlo, že chce zachovať, resp. pomenovať ulice
podľa pôvodných častí obce, čo by tvorilo hlavnú os určovania ulíc a ostatné odľahlejšie uličky by sa
pomenovali podľa toho, čím sú špecifické, napr. podľa budov, osobností atď., alebo aj podľa návrhov
občanov. Poslanci sa po dlhšej diskusii dohodli, že určovanie ulíc budú robiť po častiach a začnú
spolu s komisiou výstavby od Poriečia. Starosta ešte pripomenul, že v blízkej budúcnosti sa ráta
s umiestnením sochy biskupa Jána Vojtaššáka na námestie, preto by bolo vhodné pomenovať ho po
ňom. Posvätenie sochy plánujeme na dni obce. Poslanci súhlasili.

K bodu 5.
Ing. Milan Vrábeľ, starosta predložil OZ na prerokovanie starú žiadosť Karola Florka, ktorý žiada
odpredať pozemok CKN 71749, je to posledná žiadosť, ktorá nebola vybavená zo žiadostí, ktoré boli
riešené podľa osobitného zreteľa. Starosta uviedol, že momentálne sa dal pozemok zamerať a to celá
dĺžka až po bytovku vrátane cesty, ale ešte nie je hotový GP. OZ sa dohodlo, že odpredaj pozemku
Karolovi Florkovi sa schváli po vyhotovení GP.
K bodu 6.,7.,8.
Ing. Peter Klimčík navrhol prijať do komisie kultúry, telovýchovy a športu a vzdelávania Mgr.
Zuzanu Brišákovú, vedúcu OZ Kapce v Zákamennom – OZ jednomyseľne schválilo návrh počtom 8
prítomných poslancov.
Na základe návrhu predsedníčky sociálnej komisie Márie Mlichovej menovať do sociálnej komisie
Viktóriu Večerkovú – OZ odsúhlasilo jednomyseľne, počtom 8 prítomných poslancov.

Poslanec Dušan Kovaľ upozornil na zlý stav plota v starom cintoríne od Babinca, jednotlivé
dielce sú deravé, a ľudia tam hádžu staré vence a trávu.
Mgr. Bernaťák pochválil zamestnancov obce, ktorý obstrihávali stromy v cintoríne, že to urobili
pekne a odborne.
Marián Iglár sa informoval, či sa neobnoví kríž na starom cintoríne, ktorý zarástol tujami.
Prednosta informoval, že zábradlie okolo chodníka do Babinca sa bude prerábať, lebo je nízke.
Či by sa nemohla naviesť zemina po výkopoch z kanalizácie na nový cintorín na vyrovnanie
plochy, pýtal sa Ing. Peter Durčák.
Ing. Peter Klimčík chcel vedieť, či sa bude upravovať plocha okolo pošty a úradu práce.
Mgr. Bernaťák upozornil na priestor na Nižnom konci za zastávkou pri supermarkete, kde sa
zhromažďuje neporiadok a smeti, či by sa do budúcna nedal využiť na verjné WC.

Starosta uviedol, že sa plánuje úprava starého cintorína, tak pripomienky berie na vedomie. Čo sa
týka zeminy z výkopov kanalizácie, tá musí ísť späť na zásyp výkopu a okrem toho je na cintorín zlý
prístup s nákladným autom.
Úprava okolia pošty a úradu práce sa plánuje tento rok. Priestor pri supermarkete je majetkom
Jednoty, preto ho my neudržiavame, ale ak takýto stav bude pretrvávať budeme musieť na to majiteľa
upozorniť .

U z n e s e n i e č. 2/2014

zo zasadnutia OZ obce Zákamenné, konaného dňa 11. 4. 2014

OZ obce Zákamenné

A. Berie na vedomie
1. Diskusné príspevky poslancov

B. Schvaľuje
1. Menovanie Mgr. Zuzany Brišovej do komisie kultúry, vzdelávania a športu od 1. 5.
2014
2. Menovanie Viktórie Večerkovej do komisie sociálnej a bytovej od 1. 5. 2014

C. Zamieta
1. Odpredaj pozemku Vladimírovi a Viere Polťákovcom, parcelu CKN 3757/8 diel 11
a 3756/8 diel 9 spolu 60 m2, z dôvodu zamedzenia prístupu k ďalším rodinným domom, ku
ktorému by mohlo odpredajom dôjsť.

Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce

