Obec Zákamenné, 029 56 Zákamenné 1002

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zákamenné, konaného
dňa 8. marca 2013

K bodu l. – 2.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Milan Vrábeľ. Na úvod
privítal prítomných poslancov. Ďalej boli prítomní prednosta OcÚ Jozef Peňák, hlavná
kontrolórka obce Viera Verníčková, ekonómka a účtovníčka Ing. Marta Florková, riaditeľ
školy Mgr. Pavol Demko, za občanov Marián Iglár, František Polťák, Veronika Kudlová,
Helena Serdelová a p. kaplán Milan Prídavok.
Starosta určil overovateľov zápisnice Mgr. Albína Bernaťáka a Mareka Beňuša, písaním
zápisnice poveril Vieru Verníčkovú. Prítomných oboznámil s programom zasadnutia a navrhol
zmenu programu a to bod 10 zaradiť za bod 4. OZ jednomyseľne súhlasilo, aby rokovanie
prebiehalo po tejto zmene.

K bodu 3.
K plneniu uznesenia z minulého zasadnutia OZ uviedol starosta , že nebolo prijaté žiadne
ukladacie uznesenie.

K bodu 4.
Prehľad plnenie rozpočtu za rok 2012 poslanci dostali s pozvánkou, starosta uviedol, že sme
v pluse, nemáme dlhy. Poslanci nemali k prehľadu plnenia rozpočtu žiadne pripomienky

K bodu 10.
Starosta informoval poslancov o zriadení Centra voľného času s možnosťou od 1.9.2013.
Doteraz boli naše deti v CVC Námestove a v Nižnej v počte 103 detí. Financie budú zahrnuté
v podielových daniach a na jedného žiaka od 5-15 rokov sa počíta 50 €. P. kaplán Milan
Prídavok odprezentoval pripravované aktivity, ktoré budú vykonávať v Kresťanskom
spoločenstve zákamenských detí a mládeže. Na vykonávanie činnosti v tomto spoločenstve
poslanci schválili dotáciu na I. polrok vo výške 2400 € čo predstavuje čiastku 400 € mesačne.
Za hlasovalo 12 poslancov.

K bodu 5.
Ing. Marta Florková, ekonómka a účtovníčka OcÚ predložila návrh na 1. zmenu rozpočtu na
rok 2013 k 1.3.2013. Poslanci 1. zmenu rozpočtu jednomyseľne schválili.

K bodu 6., 7., 8.
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
-

Doplnok č. 1 k VZN č. 4/2006 o poskytovaní dotácií obce Zákamenné, za 12
poslancov
VZN č. 2/2013 o vybavovaní petícií, za 11 poslancov, Mgr. Bernaťák sa zdržal
hlasovania
VZN č. 1/2013 o verejnom poriadku na území obce, za 12 poslancov

Doplnok a VZN sú prílohami zápisnice.

K bodu 9.
Starosta predniesol žiadosť p. Justíny Mičekovej, bytom Oravská Lesná o odkúpenie
pozemkov par. č. 5825/101, 5825/201, 5826/1, 5829/1 a 5832/1, ktorých vlastníkom je obce
v 3/8 podľa LV. OZ schválilo odpredaj pozemkov za podmienky vypracovania znaleckého
posudku, ktorý uhradí kupujúca.

K bodu 11.
TJ Tatran Zákamenné požiadala o dotáciu vo výške 15 539 €. Za hlasovalo 12 poslancov.
Ľudová hudba Kamenčan požiadala o dotáciu vo výške 1 000 €. Za hlasovalo 12 poslancov.
Folklórna skupina Kamenčan požiadala o dotáciu vo výške 2 140 €. Za hlasovalo 12
poslancov.
Vladimír Šimjak pre tanečnú skupinu FREED požiadal o dotáciu vo výške 1 020 €. Za
hlasovalo 12 poslancov.
ZUŠ Námestovo požiadala o finančný príspevok pre Jozefa Plaskúra občana Zákamenného na
financovanie nákladov spojených s celoslovenskou akordeónovou súťažou v Giraltovciach.
OZ schválilo finančný príspevok vo výške 50 €. Za hlasovalo 12 poslancov.
Atletický klub Svetlošák, Sládkovičová 34, Banská Bystrica požiadal o finančný príspevok
pre svojich študentov, atlétov Romana Buckulčíka a Jaroslava Belicaja na sústredenie do
Španielska. OZ schválilo finančný príspevok vo výške 200 €. Za hlasovalo 12 poslancov.
Jozefína Glejtková, Zákamenné požiadala o finančný príspevok na opravu rodinného domu,
v ktorom im vybuchla plynová bomba a spôsobila veľké škody. OZ schválilo finančný
príspevok vo výške 400 €. Za hlasovalo 12 poslancov.
Augustín Sochuliak, Zákamenné požiadal o finančný príspevok, kvôli zlej finančnej situácii
z dôvodu ťažkej choroby. OZ schválilo finančný príspevok vo výške 500 €. Za hlasovalo 12
poslancov.
Mesto Námestovo ako zriaďovateľ CVC žiada o pridelenie dotácie na záujmovú činnosť pre
deti zo Zákamenného, ktoré navštevujú CVC. Zo Zákamenného navštevuje CVC 6 detí
a príspevok na jedno dieťa je 7,50 € mesačne. OZ schválilo uhradiť čiastku 337,50 €.
Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti, Hattalova 471, Nižná žiada pridelenie
dotácie na záujmovú činnosť detí s trvalý pobytom v obci Zákamenné. OZ schválilo dotáciu
vo výške 576 €.
Marián Iglár žiada o začatie konania o určení ulíc v obci Zákamenné. OZ ukladá komisii
výstavby, ÚP, ŽP a ochrany verejného poriadku pripraviť návrh na určenie ulíc v obci.

OZ schválilo plat starostu na rok 2013, len ho upravuje na základe zmeny výšky priemernej
mzdy v NH za rok 2012. Za hlasovalo 11 poslancov, Ing. Peter Klimčík sa zdržal.
Starosta ďalej informoval prítomných:
-

výkup cesty na Kalváriu už podpísalo 80 % účastníkov

-

obec podala žiadosť o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „podpora
zamestnávania nezamestnaných v samospráve“, ktorá sa týka nezamestnaných do 29
rokov. Obec dostala finančný príspevok a od 1.2.20013 zamestnáva dvoch
pracovníkov a od 1.3.2013 jedného pracovníka

-

na dome smútku sa vymenili okná

-

v rámci revitalizácie námestia prebieha reklamácia na nefungujúcu fontánu

-

obec získala peniaze z projektu v rámci slovensko-poľskej spolupráce, už je
podpísaná zmluva a pripravuje sa VO

-

web stránka má nový dizajn

-

Adam Smolka, Zákamenné napísal ďakovný list za skvelú organizáciu zimného
prechodu zákamenským grúňom v mene celej svojej rodiny a rodiny z ČR

K bodu 12.
Marián Iglár upozornil, že v čakárni detskej ambulancie nie sú funkčné umývadlá, chýbajú
tam kohútiky. OZ ukladá prednostovi OcÚ Jozefovi Peňákovi zabezpečiť, aby umývadlá
a výtokový ventil boli funkčné.
Ďalej sa informoval, že v zdravotnom stredisku je namontovaná sedačka a nie je pri nej
návod na obsluhu. Upozornil, že v Babinci treba vymeniť žiarovku na lampe na verejnom
osvetlení. Je potrebné upraviť zábradlie v Babinci, pretože je nízko. Poslanci navrhli, že tento
problém sa bude riešiť po zmiznutí snehu a zábradlie sa zvýši.
Ďalej upozornil na vytekanie vody z miestnej komunikácie na štátnu cestu smer Novoť. OZ
ukladá prednostovi OcÚ Jozefovi Peňákovi situáciu prešetriť a ak je možné urobiť nápravu.
Poslednú otázku mal, prečo nefunguje zberný dvor.
Starosta odpovedal ohľadom sedačky povedal, že boli dohodnutí s MUDr. Zoššákovou, že
tam bude vyvesený návod na obsluhu, upozorní ju na to. Ostatné problémy sa budú riešiť.
Zberný dvor v Zákamennom začne fungovať po skončení zimy.
Ing. Durčák predniesol návrh na o skultúrnenie Babinca.
Mgr. Bernaťák upozornil na úpravu mosta pod obecným úradom, treba navariť zábranu pri
moste, kvôli bezpečnosti.

P. Subjak informoval, že chodník okolo starej školy ku kostolu bude vybudovaný po skončení
zimy a to položením starších panelov, ktoré boli už zakúpené.
Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce dať vypracovať projekt na lavicu pri
Olešovom moste.
Nakoľko program zasadnutia bol vyčerpaný, poslanci už nemali žiadne pripomienky, starosta
na záver poďakoval všetkým za účasť a schôdzu ukončil.

Uznesenie č. 1
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zákamenné, konaného
dňa 8. marca 2013
A. Berie na vedomie
1. Plnenie rozpočtu za rok 2012

B. Schvaľuje

1. Finančnú dotáciu vo výške 200 € pre AK Svetlošáka, Sládkovičová 34, Banská
Bystrica na financovanie bežných výdavkov spojených so zabezpečením účasti na
atletickom sústredení v Barcelone v Španielsku pre žiakov Jaroslava Belicaja
a Romana Buckulčíka, ktorí sú občanmi obce Zákamenné. Za hlasovalo 12 poslancov.
2. Odkúpenie pozemkov zapísaných na LV 1759 a LV 2368 TTP k. ú. Zákamenné
evidované na mape určeného operátu EKN par. č. 5783/3 o výmere 380 m2 na LV
1759, EKN par. č. 5789/404 o výmere 291 m2 a EKN par. č. 5790 o výmere 4 m2 na
LV 2368 TTP a to len v tej časti, ktorá podľa GP č. 46193537-72/2012 vyhotovenom
Ing. Jurajom Karolčíkom zo dňa 22.11.2012 zodpovedná novovytvorenému pozemku
zobrazenému ako parc. CKN č. 6218/15 výmera 675 m2 v k. ú. Zákamenné
od:
Kristíny Frankovej rod. Škuligovej, nar. 08.12.1939, Zákamenné
Milana Škuligu, rod. Škuligu, nar. 27.07.1958, Zákamenné
Pavlíny Smolárovej, rod. Škuligovej, nar. 28.03.1962, Zákamenné
Emílie Murínovej, rod. Škuligovej, nar. 12.07.1957, Novoť
Margity Vojtaššákovej, rod. Boškajovej, nar. 21.05.1954, Zákamenné
Jozefa Ovšáka, rod. Ovšáka, nar. 22.03.1951, Novoť
Jozefíny Ovšákovej, rod. Blahútovej, nar. 01.12.1950, Novoť
za 2 €/m2. Za hlasovalo 12 poslancov.
3. Návrh na 1. zmenu rozpočtu za rok 2013.
Zmena rozpočtu z dôvodu poskytnutých dotácii a zinkasovaných príjmov:
1) dotácia prenesené
kompetencie ZŠ
2) dotácia na žiakov zo

23 370,00
€
900,00 €

SZP
3) dotácia na vzdelávacie
poukazy
4) dotácia na asistenta
učiteľa
5) dotácia na MŠ predškoláci
6) dotácia na školský
úrad
7) dotácia na stavebné
konanie
8) dotácia na životné
prostredie
9) dotácia na cestnú
dopravu
10) dotácia na matriku
11) dotácia na register
obyvateľstva
12) dotácia na zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva
13) dotácia na aktivačnú
činnosť
14) výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu

1 364,00
€
5 976,00
€
1 108,00
€
86,00 €
238,00 €
-10,00 €
7,00 €
79,00 €
31,00 €
4 596,00
€
12 446,00
€
42 100,00
€
92 291,00
€

spolu
Vo výške 92 291,00 € sa zvýšia bežné príjmy schváleného rozpočtu v rámci príslušných
kapitol.
Bežné výdavky budú upravené o sumu 78 752,00 € v príslušných kapitolách.
Zmena rozpočtu v rámci rozpočtových kapitol :
Bežné výdavky
Správa OcÚ a
OZ
0,00 €
Finančná a rozpočtová
oblasť
0,00 €
Iné všeobecné služby matrika
0,00 €
Všeobecné verejné služby voľby
0,00 €
Transakcie verejného
dlhu
0,00 €
Požiarna
ochrana
0,00 €
Vodne hospodárstvo protipovodňové opatrenia
odvody
0,00 €
Cestná doprava - zimná obsluha, údržba, opravy
0,00 €
Nakladanie s odpadmi - zber, čistenie priestranstiev
Nakladanie s odpadovými
vodami
Rozvoj obcí - územný plán,

12 446,00
€
0,00 €
0,00 €

projekty, VPP
Zásobovanie vodou vodovod
Verejné
osvetlenie
Bývanie a občianska
vybavenosť
Všeobecné lekárenske služby - zdravotníctvo
Rekreačné a športové služby ihrisko
Miestna
knižnica
Kultúrne služby kultúrny dom
Náboženské a iné spol. služby - cintorín, dom smútku
Školstvo,
vzdelávanie
Ďalšie sociálne služby
-staroba
Sociálna pomoc občanom v
hmotnej núdzi
Školský úrad
Stavebný úrad
Spoločný obecný úrad
Spolu
Výdavky rozpočtovej organizácie:
Predškolská
výchova
Služby v
školstve
Základné
školstvo
Spolu

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-12
000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
42 100,00
€
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
42 546,00
€
3 876,00
€
720,00 €
31 610,00
€
36 206,00
€

Za hlasovalo 12 poslancov.
4. Doplnok č. 1 k VZN č. 4/2006 o poskytovaní dotácií obce Zákamenné. Za 12
poslancov.
5. VZN č. 2/2013 o vybavovaní petícií. Za 11 poslancov, l poslanec sa zdržal hlasovania.
6. VZN č. 1/2013 o verejnom poriadku na území obce. Za 12 poslancov.

7. Finančnú dotáciu Súkromnému školskému stredisku záujmovej činnosti, Hattalova
471, Nižná na záujmovú činnosť na deti s trvalým pobytom v obci Zákamenné vo
výške 576 €. Za hlasovalo 12 poslancov.

8. Finančnú dotáciu pre Mesto Námestovo ako zriaďovateľa CVČ Maják na záujmovú
činnosť pre 6 žiakov s trvalým pobytom v obci Zákamenné vo výške 337,50 € t. j.
7,50 € na žiaka. Za hlasovalo 12 poslancov.
9. Dotáciu pre TJ Tatran Zákamenné vo výške 15 539 €. Za hlasovalo 12 poslancov.
10. Dotáciu pre Ľudovú hudbu Kamenčan vo výške 1 000 €. Za hlasovalo 12 poslancov.
11. Dotáciu pre Folklórny súbor Kamenčan vo výške 2 140 €. Za hlasovalo 12 poslancov.
12. Dotáciu pre tanečníkov skupiny FREED vo výške 1 020 €. Za hlasovalo 12 poslancov.
13. Finančný príspevok spojený s nákladmi na celoslovenskú akordéonovú súťaž
v Giraltovciach pre ZUŠ Ignáca Kolčáka v Námestove pre nášho obyvateľa Jozefa
Plaskúra vo výške 50 €. Za hlasovalo 12 pracovníkov.
14. Dotáciu pre činnosť Kresťanského spoločenstva zákamenských detí a mládeže vo
výške 2 400 € na I. polrok 2013.
15. Odpredaj parciel UO č. 5825/101- orná – 362 m2, č. 5825/201 – orná – 353 m2, č. 5826/1 –
orná – 1143 m2, č. 5829/1 – orná – 1467 m2, č. 5832/1 – orná – 8 790 m2,
ktorých vlastníkom je Obec Zákamenné v 3/8 Justíne Mičekovej bytom Oravská Lesná
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, pís. e, zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí, s tým že kupujúca si dá vyhotoviť znalecký posudok na určenie ceny pozemku
na svoje náklady.

16.Finančný príspevok pre Augustína Sochuliaka, bytom Zákamenné vo výške 500 €.
Za hlasovalo 12 poslancov.
17.Finančný príspevok pre Jozefínu Glejtkovú, bytom Zákamenné vo výške 400 €.
Za hlasovalo 12 poslancov.
18.Plat starostu obce, ktorého základná výška je podľa zákona č. 154/2011 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov vo výške 1 884 € zvýšený o 50% t. j. 2 826 €. Za hlasovalo 11
poslancov, 1 poslanec sa zdržal hlasovania.

C. Ukladá
1. Komisii výstavby, ÚP, ŽP a ochrany verejného poriadku pripraviť návrh na určenie
ulíc v obci.
2. Prednostovi Ocú Jozefovi Peňákovi prešetriť problém s vytekajúcou vodou z miestnej
komunikácie na Poriečí a urobiť nápravu.
3. Prednostovi OcÚ Jozefovi Peňákovi zabezpečiť na zdravotnom stredisku funkčnosť
umývadiel a výtokových ventilov.

D. Doporučuje

1. Starostovi obce dať vypracovať projekt na lavicu pri Olešovom moste.

Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce

