Obec Zákamenné, 029 56 Zákamenné 1002

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zákamenné, konaného dňa
20. septembra 2013

Starosta obce Zákamenné
V Zákamennom 17. 09. 2013

POZVÁNKA

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

20. septembra 2013 o 17. 00 h

v zasadačke OcÚ Zákamenné

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Správa riaditeľa ZŠ o vyučovacom procese 2013/2014
Plnenie rozpočtu za I. polrok 2013
Návrh na zmenu rozpočtu
Konsolidácia verejných financií
Návrh hlavných úloh na rok 2014
Informatívna správa o projekte „Odkanalizovanie Bielej Oravy“
Nakladanie s majetkom obce
Doplnok č. 6 k VZN č. 2/2008 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby za
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Zákamenné“.
Rôzne
Diskusia
Interpelácie poslancov
Záver

Ing. Milan Vrábeľ

K bodu 1.-2.
Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Milan Vrábeľ, privítal prítomných a skonštatoval,
že neprítomná je len Mária Mlichová, ktorá sa z rodinných dôvodov ospravedlnila a preto je OZ
uznášania schopné.
Na zasadnutí boli ďalej prítomní prednosta OcÚ Jozef Peňák, hlavná kontrolórka obce Viera
Verníčková, ekonómka a účtovníčka OcÚ Ing. Marta Florková, riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Pavol Demko
a animátorky z Kresťanského spoločenstva zákamenských detí a mládeže KaM.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Dušana Kovaľa a Vladimíra Vojtaššáka, písaním
zápisnice poveril Marianu Florkovú, pracovníčku OcÚ Zákamenné.
Starosta oboznámil prítomných s programom a navrhol uprednostniť po správe riaditeľa školy
prítomných hostí, ktorí požiadali o vstup.

K bodu 3.
Prednosta OcÚ informoval prítomných o plnení uznesení z minulých zasadnutí OZ.
Augustové zasadnutie neprijalo ukladacie uznesenie. Na zasadnutí 28. júna 2013 OZ uložilo
komisii výstavby, ÚP a VP preveriť v teréne žiadosť Jozefa Fafejtu o odkúpenie pozemku.
K tomuto sa vyjadril Ing. Peter Durčák, predseda komisie. Stav bol preverený v teréne,
komisia však neodporúča pozemok odpredať, pretože ide o priekopu, ktorá slúži na odvod
dažďovej vody zo striech okolitých domov a podľa názoru komisie treba priekopu zachovať
na tieto účely. Starosta uviedol, že priekopa v minulosti slúžila ako náhon na turbínu, ktorú už
obec niekoľkokrát čistila, aby voda nezaplavovala okolité pozemky. Aj on sa stotožňuje
s názorom komisie. Poslanci odporučili, že ak má p. Fafejta záujem, môže ju užívať, ale
s odpredajom jednomyseľne nesúhlasia.
Uznesenie č.2/C-2 ukladalo prehodnotiť OcÚ VZN o znečisťovaní ovzdušia, termín je do
konca mesiaca november 2013, upravené VZN sa predloží na nasledujúcom zasadnutí.

K bodu 4.
Mgr. Pavol Demko, riaditeľ školy oboznámil prítomných so stavom pripravenosti školy na
školský rok 2013/2014. V škole je 714 žiakov, aj tento rok sme zaznamenali pokles.
V materskej škole je 152 detí v deviatich triedach a to piatich celodenných a štyroch
poldenných. Predškolákov je 80. V základnej škole je z celkového počtu 714 žiakov je 50
integrovaných . Zatiaľ je reálnych 35 krúžkov do ktorých odovzdalo 750 žiakov poukazy, no
ešte nevypršal termín na ich odovzdanie. Školská jedáleň má 300 stravníkov z toho 17
cudzích. Angličtina sa učí už od 1. ročníka hravou formou, povinná je od 3. ročníka.
Kvalifikácia na jej výučbu je 100 %. Cez prázdniny sa urobila rekonštrukcia ihriska s umelou
trávou, nanášal sa nový gumoasfaltový povrch. Na druhom stupni sa vymenili vstavané
skrine, na WC sa vymenili ventily, domontovali sa žalúzie na okná.

Starosta konštatoval, že vznikol problém kapacity školského klubu, ktorá podľa
prihlásených detí nepostačuje. Treba prehodnotiť žiadosti rodičov a uprednostniť zamestnané
matky, lebo tento rok už nemôžeme robiť druhú triedu.
Mgr. Bernaťák chcel vedieť, aký druhý cudzí jazyk sa na škole vyučuje. Zatiaľ sú voliteľné
dva, nemčina a ruština po jednej hodine týždenne. Nevieme ako to bude po zmenách od
budúceho školského roka uviedol Mgr. Demko. Mgr. Bernaťák sa ďalej informoval, či sa
neuvažuje s výstavbou telocvične, resp. športovej haly, treba brať do úvahy fakt, že ju budú
využívať nie len žiaci ale aj verejnosť. Do budúcna možno, ale budúci rok nie, lebo nie sú
financie, uviedol starosta.

Animátorky z KaM – kresťanského spoločenstva zákamenských detí a mládeže prezentovali
svoju prácu za uplynulé obdobie od poslednej návštevy OZ. Pripomenuli, že všetky akcie,
ktoré realizujú sú v spolupráci s ERKOm. V prázdninovom období sa uskutočnili dva letné
tábory pre staršie a mladšie deti na fare v Lúčkach. Po návrate domov si obidva tábory urobili
stretnutie na ihrisku a ďalšou akciou bola Bodka za prázdninami na ihrisku pri škole. Pod
hlavičkou KaM a ERKO bol zorganizovaný aj deň radosti na dňoch obce pre deti. Dievčatá
predložili aj vyúčtovanie nákladov na uvedené akcie. Peniaze, ktoré dostali od obce už
minuli, čo potrebovali na viac, získali od sponzorov. Do konca augusta majú pokryté náklady.
Na mesiace september – december žiadajú obec o ďalšiu dotáciu.
Kto vystupuje ako zodpovedná osoba za spoločenstvo KaM a či naďalej spolupracujú
s Vdp. Milanom Prídavkom, informoval sa Mgr. Bernaťák. Zodpovedná osoba je Veronika
Kudlová a pán kaplán Milan Prídavok je naďalej s nimi v kontakte ako metodický poradca.
Starosta skonštatoval, že bol daný prísľub od obce 400,- € na mesiac na pokrytie nákladov na
činnosť , preto dal návrh OZ odsúhlasiť dotáciu spoločenstvu KaM 1600,- € do konca roka
2013. Samozrejme že dohodnuté podmienky platia. Všetky náklady budú zdokladované. OZ
jednomyseľne v počte 11 poslancov návrh schválilo.

K bodu 5. a 6.
Poslancom bol predložený prehľad plnenia rozpočtu za I. polrok 2013. Ekonómka
a účtovníčka OcÚ Ing. Florková informovala, že výsledok hospodárenia za I. polrok 2013 je
526 tis. €. Poslanci nemali k prehľadu žiadne otázky a zobrali ho na vedomie.
Ing. Florková ďalej predložila na schválenie OZ 3. zmenu rozpočtu k 1. 9. 2013, ktorá
vyplýva zo skutočností, že bola poskytnutá pôžička MDDr. Ivete Ovsákovej, ďalej boli
s ÚPSVaR v Námestove uzavreté dve dohody . Prijali sme zamestnancov na VPP.
Poslanci v počte 11 jednomyseľne schválili 3. úpravu rozpočtu k 1. 9. 2013.

K bodu 7.
Starosta uviedol, že dennodenne počúvame a čítame z médií o konsolidácii verejných
financií a ako samosprávy zadlžujú štát. Nie je vždy pravda, čo nám podsúvajú médiá a
vysvetlil prítomným, čo vlastne z konsolidácie verejných financií pre samosprávy vyplýva.
Združenie miest a obcí ako reprezentant miest a obcí SR v Memorande o spolupráci s vládou
SR vyjadrilo úsilie podieľať sa na stabilizácii a konsolidácii verejných financií. Zaviazalo sa
vzájomne koordinovať svoju rozpočtovú politiku s vládou a zabezpečiť v roku 2013 zníženie
deficitu verejných financií na 2,9 % hrubého domáceho produktu.
Podľa Memoranda obce a mestá s počtom nad 2000 obyvateľov mali pripraviť a schváliť
svoje rozpočty na rok 2013 tak, aby neprekročili výdavky, ktoré mali schválené v roku
2012. To znamená usporiť asi 5 % osobných výdavkov a 10 % výdavkov na tovary a služby
miest a obcí. Táto úspora má slúžiť mestám a obciam ako rezerva, ktorú nemajú minúť.
Starosta ďalej uviedol, že obec Zákamenné konsoliduje verejné financie.
OZ vzalo informáciu na vedomie.
K bodu 8.
Ďalšia informácia starostu sa týkala dlho očakávanej kanalizácie. S výstavbou sa začne
v mesiaci októbri a mala by sa ukončiť do troch rokov. Podľa projektovej dokumentácie
z pred desiatich rokov mala zahŕňať 80 % obce, po 10 rokoch rozvinutej IBV, to bude
približne 60 %. Práce budú vykonávať firmy OHL, s ktorou máme skúsenosť pri výstavbe
námestia a firma MBM.
Bude sa robiť aj vodovod a či sa zamestnajú aj naši ľudia, informoval sa Mgr. Bernaťák.
Vodovod nie a o zamestnávaní našich ľudí na nejaké pomocné práce sa pokúsime dohodnúť
so subdodávateľom.
Mgr. Demko, riaditeľ školy - či je do projektu už v prvej etape zahrnutá aj škola, starosta
odpovedal, že presne sa ešte nevie odkiaľ sa začne.
K bodu 9.
Nový primár interného oddelenia z nemocnice v Dolnom Kubíne žiada aj obce z okresu
NO o príspevok na zakúpenie sondy pre echokardiografický prístroj, ktorý diagnostikuje
srdcovo-cievne ochorenia. Toto vyšetrenie sa realizuje cez pažerák a nemožno ho vykonať
v žiadnej zo štyroch nemocníc VÚC Žilina. Starosta uviedol, že v rámci svojej právomoci už
na prístroj podpísal príkaz na odoslanie 1000,- € z rozpočtu ZMOBO a 1000,- € zo združenia
Biela Orava . Starosta navrhol prispieť sumou 500,- € aj s rozpočtu obce. OZ túto
skutočnosť vzalo na vedomie a odsúhlasilo.
Starosta uviedol, že OZ na svojom zasadnutí dňa 9. 3. 2011 uznesením 4/2011/B-15 schválilo
zámer vykúpiť pozemky pod lyžiarskym vlekom pri Jednote na Nižnom konci a ihriskom na
Vyšnom konci od majiteľov Jozefa Ovšáka a manželky Viery Ovšákovej rod. Subjaková
a Floriána Subjaka a manželky Marty rod. Kresťanovej. Majitelia sú ochotní pozemky
odpredať za cenu určenú znaleckým posudkom, ide o výmeru 1681 m2 , a oni majú záujem

o pozemok na Farskom briežku, ktorý obec držala práve na účely zámeny a ide o výmeru
1664 m2. OZ jednomyseľne tento návrh schválilo v počte 11 poslancov.

K bodu 10.

Vzhľadom na to, že treba pracovať na príprave rozpočtu na budúci rok, je nutné uvažovať
o vytýčení hlavných úloh na budúci rok, uviedol starosta. Núka sa veľa vecí, ktoré by bolo
treba riešiť, niektoré navrhol on, niektoré poslanci:
- opravami po kanalizácii,
- riešiť prívod pitnej vody z Lokce,
- pasportizácia dopravného značenia – Pavol Florek odporučil uprednostniť,
- oprava mosta oproti K.L.I.B.O.S.u s vybudovaním lavičky pre peších
- verejné WC,
- projektová dokumentácia pre IBV,
- výkup pozemkov pre chodníky,
- výkup pozemkov pod miestne komunikácie,
- výkup pozemkov pod ihrisko na VK,
- cesta k ihrisku – M. Florková,
- násyp na hlavnú cestu od ihriska - Mgr. Bernaťák
- jedna miestna komunikácia – asfaltový povrch,
- oprava Kalvárie – hlavná kaplnka a jej okolie – Mgr. Emília Strýčková,
- označenie pamätného miesta na Kamennom, kde boli prví osídlenci obce – Mgr.
Bernaťák
OZ po prejednaní vyčlenilo nasledovné úlohy, ktoré treba zaradiť do rozpočtu na budúci rok:
- opravy po kanalizácii
- riešiť vodovod z Lokce
- pasportizácia dopravného značenia v obci
- výkup pozemkov pod miestne komunikácie
- výkup pozemkov pod ihrisko na VK
- jedna miestna komunikácia – asfaltový povrch
- projektová dokumentácia chodníky
- lavička pre peších na moste pri K.L.I.B.O.S.e
Poslanci jednomyseľne návrh hlavných úloh v počte 11 schválili.
K bodu 11.
Prednosta OcÚ predložil na schválenie doplnok č. 6 k VZN č. 2/2008 o rozhodovaní o výške
príspevku a spôsobe platby za čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zákamenné. Čiastočná úhrada nákladov spojená

s hmotným zabezpečením a výchovno-vzdelávacou činnosťou na žiaka a mesiac sa upravuje
na 2 ,- €.
OZ tento návrh doplnku jednomyseľne schválilo v počte 11 poslancov.

K bodu 12.
Starosta oboznámil s priebehom akcií a úloh, ktoré obecný úrad realizuje a plní.
- Socha biskupa Jána Vojtaššáka, ktorá bude umiestnená na námestí je vo fáze hlinenej
podoby, bola uhradená čiastková faktúra vo výške 20 tis. €.
- Začína sa pracovať na miestnych komunikáciách do Grúňa a ku Terézii Balúnovej na
Poriečí. Vypísali sme súťaž na výmenu svietidiel, dnes boli dodané ponuky.
- K 1. 10. 2013 sa rušia obvodné úrady a vznikajú okresné úrady.
-

Zberný dvor, ktorý funguje od mája sa dostáva do pozornosti občanov, je otvorený
v sobotu, spravuje ho Mgr. Salaj a bolo tam už dovezené množstvo rôzneho odpadu, aj
komunálneho, ktorý patrí do nádob . Mgr. Salaj si vedie evidenciu, kto a čo na dvor
dovezie, aby občania nezneužívali zberný dvor na úkor frekvencie vývozu svojej
nádoby.
Mgr. Bernaťák, chcel vedieť, či sa bude robiť jesenný zber formou kontajnerov. Zatiaľ áno, aj
keď náklady na spracovanie a zber odpadu rastú, ale odrazilo by sa to na čistote obce,
odpovedal starosta.
- Zubný lekár, MUDr. Klement Gajdoš sa rozhodol opraviť si na vlastné náklady
čakáreň pri zubnej ambulancii a nejaké úpravy ambulancie. Žiadal o súhlas , bol mu
z našej strany daný, informoval starosta.
K bodu 13., 14.
Poslanec Peter Grofčík upozornil na voľný pohyb psov po dedine a či sa nebude opravovať
cesta Zákamenné – Or. Lesná. Starosta odpovedal, že momentálne pre zamedzenie voľného
pohybu psov môžeme upozorniť majiteľov v rozhlase a oprava cesty Oravská Lesná –
Zákamenné stojí na verejnom obstarávaní.
Poslankyňa Mgr. Emília Strýčková tlmočila sťažnosti občanov z Poriečia na rýchlu jazdu
nákladných áut COLORSPOLu, treba zo strany obce požiadať vedenie firmy, aby upozornilo
svojich vodičov. Starosta sľúbil, že upozorní.
Poslanec Marek Beňuš taktiež tlmočil pripomienky občanov, že bývalá firma ORCO zváža
veľké množstvá odpadu a zakopáva ich do zeme. Starosta uviedol, že sa to preverí.
Keďže viac interpelácií a diskusných príspevkov už nebolo starosta poďakoval prítomným
za účasť a zasadnutie OZ o 9.30 h ukončil.

U z n e s e n i e č. 4
zo zasadnutia OZ obce Zákamenné, konaného dňa 20. septembra 2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Zákamenné
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Berie na vedomie
Správu riaditeľa školy o začiatku školského roka 2013/2014
Informáciu o činnosti spoločenstva KaM
Informáciu o plnení rozpočtu rozpočtu za I. polrok 2013
Informáciu o konsolidácii verejných financií
Informáciu o výstavbe kanalizácie v obci
Diskusné príspevky poslancov

B. Schvaľuje
1. Zmenu poradia bodov programu
2. Poskytnutie príspevku spoločenstvu KaM vo výške 1 600,- € na činnosť v období septemberdecember 2013
3. 4. zmenu rozpočtu k 1. 9. 2013
4. Hlavné úlohy na rok 2014:

5.

opravy po kanalizácii
riešiť vodovod z Lokce
pasportizácia dopravného značenia v obci
výkup pozemkov pod miestne komunikácie
výkup pozemkov pod ihrisko na VK
jedna miestna komunikácia – asfaltový povrch
projektová dokumentácia chodníky
lavička pre peších na moste pri K.L.I.B.O.S.e
Doplnok č. 6 k VZN č. 2/2008 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby za
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Zákamenné.
6. Odkúpenie pozemku pri lyžiarskom vleku CKN parc. č.
- 1191/3 – 13m2 - zast.plocha
- 1240/7 - 19 m2 – orná
- 1241/2 – 21 m2 - orná
- 1314/2 – 23 m2 – zast. plocha
- 1315/2 – 56 m2 – záhrady
1316 – 747 m2 – ostatné plochy,
od Jozefa Ovšáka a manželky Viery Ovšákovej rod. Subjakovej, Zákamenné 82
podľa GP č.17810442-27/2010 za cenu 12,63 € /m2, stanovenú znaleckým posudkom
a parcely E registra
- 5835/1 - 633 m2

- 5837/3 – 168,8 m2, / 1/5 z 844 m2 /
od Floriána Subjáka a manželky Marty Subjákovej rod. Kresťanovej, Zákamenné 82
za cenu195,- € /0,2434 €/m2/ určenú znaleckým posudkom pod ihriskom na Vyšnom
konci.
Ďalej odpredaj pozemku CKN parce. č.
- 365/1 - 578 m2 – zast. plochy
- 365/4 - 415 m2 – zast. plochy
- 5957/5 – 157 m2 – TTP
- 5957/46 – 320 m2 – orná
- 5957/85 – 194 m2 – orná
manželom Jozefovi Ovšákovi a Viere Ovšákovej rod. Subjakovej , Zákamenné 82 za cenu
určenú znaleckým posudkom – 11 300,- € / 6,79 €/m2./
Odpredaj sa schvaľuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, pís. e,
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí. Zdôvodnenie osobitného zreteľa: uvedení majitelia
odpredajú obci pozemky v obchodnom centre obce, kde má obec do budúcna investičný
zámer.
7. Finančný príspevok z obce na sondu do echokardiografu 500,- € internému oddeleniu
Nemocnice s poliklinikou v Dolnom Kubíne.

Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce

Overovatelia:

...........................................................
..........................................................

Zapisovateľ:

Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce

...........................................................

Jozef Peňák
prednosta OcÚ

