Obec Zákamenné, 029 56 Zákamenné 1002

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zákamenné, konaného
dňa 28. júna 2013

Starosta obce Zákamenné

V Zákamennom 24. 06. 2013

PO Z V Á N K A
Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zákamenné, ktoré sa uskutoční
28. júna 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.
16.
17.
18.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Správa riaditeľa ZŠ o vyučovacom procese v školskom roku 2012/2013
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2012
Záverečný účet za rok 2012
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. štvrťrok 2013
Návrh na II. zmenu rozpočtu na r. 2013
VZN o hazardných hrách
VZN o nakladaní s odpadom
Nakladanie s majetkom obce
Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012
Správa z vybratých kontrol za rok 2013
Plán činnosti hlavného kontrolóra na rok 2013
Rôzne
Diskusia
Interpelácie poslancov
Záver

Ing. Milan Vrábeľ

K bodu l.-2.

Zasadnutie OZ otvoril a viedol Ing. Milan Vrábeľ, starosta obce. Konštatoval, že podľa
prezenčnej listiny je neprítomná poslankyňa Mária Mlichová, ktorá sa ospravedlnili pre PN
a poslanec Florián Subjak, ktorý sa ospravedlnil pre pracovné zaneprázdnenie. Obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Na zasadnutí boli ďalej prítomní Ing. Marta Florková, ekonómka a účtovníčka OcÚ, Jozef
Peňák, prednosta OcÚ, Viera Verníčková, hlavná kontrolórka obce, MUDr. Klement Gajdoš,
zubný lekár v obci, vdp. Milan Prídavok, kaplán vo farnosti Zákamenné, Mgr. Pavol Demko,
riaditeľ ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka v Zákamennom, Bc. Martina Beňušová za ERKO
Zákamenné,Veronika Kudlová, Helena Serdeľová, Monika Beňušová.
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov Dušana Kovaľa a Vladimíra
Vojtaššáka, písaním zapisnice bola poverená Mariana Florková, pracovníčka OcÚ.
Starosta oboznámil prítomných s programom a navrhol ho upraviť tak, aby po kontrole
uznesenia bod 3, mohli vystúpiť so svojimi príspevkami hostia. OZ jednomyseľne úpravu
programu schválilo.

K bodu 3.
Uznesenie č.1/2013/C-1 – OZ uložilo komisii výstavby, ÚP a VP prejednať a pripraviť
určenie ulíc v obci. Vyplynulo to z podnetu Mariána Iglára.
Predseda komisie Ing. Peter Durčák informoval, že komisia sa zišla, prizvaný bol aj Marián
Iglár. Komisia po prehodnotení situácie navrhuje určiť ulice do roku 2018. Je to zdĺhavý
proces a v roku 2008 bolo prečíslovanie, kedy si takmer všetci občania obce menili občianske
preukazy, takže ich platnosť je do roku 2018. Komisia ďalej navrhla, aby sa kvôli tomu zišlo
aj obecné zastupiteľstvo. Marián Iglár navrhoval zvolať verejné zhromaždenie. Starosta
uviedol, že zatiaľ sa dala pripraviť veľká mapa obce, kde sú farebne odlíšené jednotlivé časti
a umiestnila by sa na vstupoch do obce a taktiež v digitálnej podobe na webovú stránku.
Mapu poskytol k nahliadnutiu. Poslanec Mgr. Bernaťák upozornil, aby sa nezabudlo pri
tvorbe názvov ulíc na historické názvy. Treba určiť presný termín, kedy sa začne táto otázka
riešiť.
Unesenie č.1/2013/C-2 – OZ uložilo prednostovi Jozefovi Peňákovy zabezpečiť odstránenie
problému s vytekajúcou vodou z miestnej komunikácie pri Filipčíkoch na Poriečí – prednosta
uviedol, že problém sa rieši, na miesto sa umiestňujú žľaby a voda sa zvedie do kanálu.
Uznesenie č.1/2013/C-3 – OZ uložilo prednostovi Jozefovi Peňákovi preveriť nefunkčnosť
umývadiel v zdravotnom stredisku – umývadlá sú už opravené, uviedol prednosta.

K bodu 4.

Mgr. Pavol Demko informoval OZ o vyučovacom procese v šk. roku 2012/2013. Školu
navštevovalo 727 žiakov, obe MŠ 164 detí. Na 1. stupni prospelo s vyznamenaním 157
žiakov, na 2. stupni 84 žiakov. Celkovo neprospelo 5 žiakov, opravné skúšky v auguste bude
robiť 10 žiakov.
Testovanie T-9/monitor/ matematika – 65,57 % /+ 5,5 % nad celoslovenský priemer/,
slovenský jazyk a literatúra – 65,- /- 2,51 % pod celoslovenský priemer/. 9. ročník – 1 ročník
reformy poznačený nedostatkom učebníc, ich neskorým prísunom, neexistencia učebných
plánov, dopĺňaním počas školského roka. Dochádzka- mierne zlepšenie u žiakov 9. ročníka,
najhoršia v VIII. A 54,25 h.
Bez prijímacích skúšok bolo prijatých 29 žiakov, prijímacie skúšky robilo 70 žiakov,
úspešní boli všetci. Väčšina žiakov išla na stredné školy so 4 ročným študijným odborom,
najviac na technické a ekonomické školy – 49 žiakov, gymnázium 12, lesnícke 7,
zdravotnícke 3, ostatné SOŠ – 24.
Tento školský rok reprezentovalo školu 157 žiakov. Najväčšie úspechy – 2. miesto celosl.
kolo detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka v Šali, účasť na celoslovenskom kole
v gymnastickom štvorboji ml. žiačok, účasť na medzinárodnom divadelnom festivale YOS
v Belgicku, dve 1. miesta a jedno 2. miesto na celoslovenskej súťaži Dilongova Trstená, účasť
na celoslovenskej súťaži v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko, čestné uznanie
v celoslovenskej súťaži Európa v škole, 2. Miesto na celoslovenskej súťaži Štúrov Zvolen,
umiestnenie na krajskom kole v atletike.
Čo sa týka údržby, bežné problémy sa riešia svojpomocne. Problémy robila poruchovosť
pecí a upchávanie kanalizácie. Boli prijaté opatrenia na zmenšenie rizika opakovania
problému. Urobila sa revízia hromozvodov a elektriny vo všetkých budovách. MŠ fungovali
bez väčších problémov. Pre deti bolo pripravených veľa tradičných akcií – Rozprávková noc,
divadelné predstavenia, škôlkárska olympiáda, súťaž v matematike. Riaditeľ uviedol, že chcú
vyriešiť otázku poškodeného plota v Oraviciach. Cez prázdniny plánujú opraviť a oživiť
preliezky v Ústredí a pokúsiť sa vyriešiť zavĺhanie budovy v Ústredí.
Mgr. Bernaťák ešte poznamenal, že dobré výsledky dosiahli aj futbalisti starší žiaci a mladší
bedmintonisti.
OZ vzalo informáciu riaditeľa školy na vedomie.
--------------------------------------Ďalej vystúpil vdp. kaplán Milan Prídavok, ktorý oboznámil OZ o tom, že v obci funguje
kresťanské spoločenstvo mládeže a vykazuje bohatú činnosť. Podarilo sa mu spojiť niekoľko
mladých ľudí, ktorí fungujú ako animátori a venujú sa mládeži. Spomenul niekoľko akcií,
ktoré prebehli: jarné tvorivé dielne, deň matiek, výlet do Rajeckej Lesnej, misijná púť detí
z dobrej noviny do Rajeckej Lesnej, čistenie riek, akcia vypni telku, zapni seba.
Vdp. Prídavok ubezpečil, že aj keď už z farnosti odchádza, mládežníci, ktorí sa začali
v hnutí angažovať budú určite pokračovať aj bez neho. Ešte má naplánovaný letný tábor detí

v Lúčkach pri Ružomberku a nejaké hry na konci augusta, tieto akcie sa bude snažiť
zrealizovať. Odchádza 10. júla do farnosti Oravské Veselé ako správca farnosti.
Riaditeľ školy Mgr. Demko prisľúbil mládežníckemu hnutiu pomoc. Starosta poďakoval
vdp. Prídavkovi za príspevok a za všetko, čo v obci za dvojročné pôsobenie urobil, uviedol, že
na oficiálne lúčenie ešte bude čas, ale nepovažuje to za potrebné, lebo do Oravského Veselého
je blízko.
---------------------------------------------

O činnosti ERKa v obci informovala p. Bc. Martina Beňušová, ktorá je poverená vedením
tejto organizácie. V organizácii pracuje 6 dospelých a 48 detí, dospelí, ktorí pracujú s deťmi
majú minimálne základné animátorské kurzy. Deti sa stretávajú resp. sú rozdelené do skupín,
podľa miesta bydliska, aby nemuseli chodiť ďaleko do svojich stredísk. Stretávajú sa
v rodinnom dome u Kurekov v Oraviciach, v starej budove OcÚ a u Mareka Beňuša
v drevenici. V zime si tam musia kúriť a tým im vznikajú náklady, ktoré nemajú z čoho
hradiť. Chceli by preto požiadať obec o finančný príspevok 100,- € na mesiac. Svojou
činnosťou sa snažia zaujať školskú mládež a odpútať ju od nástrah , ktoré im ponúkajú média
a konzumná spoločnosť. Ich činnosť je prepojená s činnosťou mládežníckeho hnutia, ktoré
viedol pán kaplán Prídavok.
Starosta poďakoval všetkým, ktorí sa starajú o to, aby mládež nesedela len pri počítačoch
a televízoroch a ubezpečil p. Beňušovú, že sa nájde nejaké riešenie, aby sa aj činnosť ERKa
podporila zo strany obce.

----------------------------------------------------------

MUDr. Klement Gajdoš, zubný lekár v Zákamennom na úvod svojho vystúpenia
poďakoval vedeniu obce za pomoc a spoluprácu pri plnení jeho zdravotníckeho povolania.
Poďakoval za údržbu priestorov, úpravu parkoviska a zastrešenie schodiska. Uviedol, že si
váži to, že môže svoju 55 ročnú prax zubného lekára ukončiť v dedine, kde si ľudia vážia
obetavosť, cit pre sociálne danosti. Posledné mesiace svojej praxe by chcel venovať
usmerňovaniu odbornosti ako poradca, metodik, konzultant. Záleží mu na tom, aby mali
dostupnosť k ošetreniu zubov aj menej solventní občania, deti, žiaci, študenti, dôchodcovia.
Pani doktorka, ktorá u neho začala pracovať je momentálne na materskej dovolenke a nastúpi
do polovice septembra. Už 12 rokov dáva ponuky mladým lekárom, ktorý končia štúdium,
pracovať v Zákamennom. Mnohí sa však nechávajú zlákať vidinou rýchleho vysokého
zárobku a odmietajú pracovať na dedinách. Do budúcna by chcel získať ešte dve sily
a zmodernizovať služby, má objednaný nový RTG prístroj, UV žiariče, ozón a inú techniku
a zariadenia pre špičkové ošetrenie. Plánuje objednávanie pacientov na hodinu, na soboty od
7. – 11. hodiny a pohotovosť aj pre susedné obce.

Mgr. A. Bernaťák poďakoval MUDr. Gajdošovi za obetavú prácu a ochotu vždy pomôcť, či
už vo večerných a nočných hodinách alebo v dňoch pracovného voľna, k nemu sa pripojil aj
starosta a OZ vzalo informáciu MUDr. Gajdoša na vedomie.
Po vystúpení hostí OZ pokračovalo v rokovaní podľa programu .

K bodu 5.
Viera Verníčková, hlavná kontrolórka obce predniesla OZ stanovisko k záverečnému účtu
za rok 2012 a doporučila ho schváliť. Stanovisko je v prílohe zápisnice. OZ vzalo stanovisko
hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2012 na vedomie.

K bodu 6.
Ing. Marta Florková, ekonómka a účtovníčka OcÚ predložila OZ záverečný účet obce za
rok 2012 a celoročné hospodárenie a navrhla použiť prebytok hospodárenia z roku 2012 vo
výške 351 167,57 € na tvorbu rezervného fondu. Záverečný účet a celoročné hospodárenie
obce za rok 2012 tvorí prílohu zápisnice.
OZ jednomyseľne schválilo záverečný účet a použitie prebytku z minulého roka na tvorbu
rezervného fondu.
K bodu 7.
Vyhodnotenie plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2013 dostali poslanci s pozvánkou. Bez
pripomienok ho vzali jednomyseľne na vedomie. Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu 8.
Druhá zmena rozpočtu sa bude týkať úprav z dôvodu opravy výtlkov na miestnych
komunikáciách, Lesy SR nám prispeli sumou 10 000,- € na opravu miestnej komunikácie
v Oraviciach, ktorú používajú aj oni, obec využila možnosť prijať cez ÚP Námestovo 3
mužov a jednu ženu cez projekt do 29 rokov na obdobie 1,5 roka. Nainštalovali sa na ihrisko
siete, na ochranu priestoru za bránami. Ihrisko- umelá tráva v Oraviciach je veľmi poškodené,
resp. opotrebované. Uvažovalo sa o oprave, lebo tento rok by sa to mohlo finančne zvládnuť
skôr ako na budúci, keď sa začne s kanalizáciou.
Treba zvážiť, či je oprava ihriska dôležitá, lebo potrebnejšie by boli inžinierske siete
k novovybudovanej ceste na Kalváriu. Niektorí stavebníci by tam už chceli stavať a nemôžu
kvôli tomu, uviedol poslanec Pavol Florek. S jeho názorom sa stotožnili viacerí poslanci.
Starosta dal preto o oprave ihriska hlasovať . Za opravu hlasovali Karol Čič, Ing. Peter
Klimčík, Mgr. Bernaťák a Vladimír Vojtaššák, proti hlasovali Ing. Peter Durčák, Dušan
Kovaľ, Mgr. Strýčková, Pavol Florek, Peter Grofčík a hlasovania sa zdržal Marek Beňuš.
Návrh na opravu ihriska neprešiel. Starosta dal hlasovať za druhú zmenu rozpočtu tak, ako ju
k 01.06. predložila Ing. Florková. Poslanci ju jednomyseľne schválili, tvorí prílohu zápisnice.

K bodu 9.
Hlavná kontrolórka obce Viera Verníčková informovala poslancov o tom, že bola na OcÚ
Zákamenné doručená dňa 26. 6. 2013 petícia za zrušenie hazardných hier v obci. Petíciu
doručila p. Mgr. Strýčková. Následne starosta menoval komisiu, ktorá preverila, či petícia
obsahuje všetky náležitosti. Komisia konštatovala, že petícia spĺňa požiadavky podľa § 5, ods.
1 zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Po vykonaní
kontroly správnosti a úplnosti údajov v petícii, bolo zistené, že podávateľ petície predložil
petičné hárky s celkovým počtom 1 416 podpisov, čo predstavuje 37,45 % z 3 781
oprávnených voličov ku dňu, kedy komisia vykonala kontrolu petície a podala k nej
stanovisko. Obec vypracovala VZN o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na jej
území, ktoré bolo poslancom zaslané spolu s pozvánkou. Poslanci nemali k navrhovanému
VZN žiadne pripomienky a jednomyseľne ho schválili.
K bodu 10.
K návrhu VZN o nakladaní s komunálnym odpadom starosta uviedol, že na základe zmien
v zákone o odpadoch vyplývajú aj pre obce nové povinnosti, Týka sa to nakladania
s biologicky rozložiteľným odpadom a jedlými tukmi a olejmi v stravovacích zariadeniach
a reštauráciách. V našej obci väčšina občanov používa biologicky rozložiteľný odpad na
výrobu kompostu pre svoju potrebu. Jedlé tuky a oleje môžu občania odvážať na zberný dvor.
Školská jedáleň a reštaurácie musia mať uzavretú zmluvu, s firmou, ktorá tieto tuky odkupuje.
OZ jednomyseľne VZN o nakladaní s odpadmi schválilo.
K bodu 11.
Žiadosti týkajúce sa majetku obce predniesol OZ prednosta OcÚ Jozef Peňák.
- Ing. Vladimír Florek, Zákamenné požiadal o ukončenie nájmu Penziónu Zákamenné, má
prenajatú aj TU Zákamenné, tú si chce zatiaľ ponechať v prenájme. Ukončenie nájmu
požiadal k 31. 8. 2013. Starosta uviedol, že obec nemá záujem prevádzkovať toto zariadenie
a navrhol ho ponúknuť opäť do prenájmu. To však musí prebehnúť formou verejnej súťaže.
Mali by sa v obci vytvárať podmienky pre rozvoj cestovného ruchu poznamenal poslanec
Peter Grofčík, bolo by dobre vybudovať cyklotrasu na Úšust a na Kamennom vyhliadkovú
vežu, aby tu mali turisti za čím ísť.
Po prejednaní poslanci jednomyseľne odsúhlasili, aby obec vypísala verejnú súťaž na
prenájom Penziónu Zákamenné .
-

Pani Margita Gruchalová, Zákamenné požiadala o odpredaj parcely 536/1- 88 m2- zast.
plochy a 71722/5 – 40 m2- TTP, ktorá teraz slúži ako chodník okolo Emila Smolku.
Znehodnotila sa tak parcela vedľa nej, ktorá by mohla slúžiť ako stavebný pozemok po
pripojení žiadanej parcely. Po prejednaní OZ jednomyselne odsúhlasilo odpredaj parcely z
dôvodu osobitného zreteľa za cenu 2,5 €/m2. Nehlasoval Ing. Peter Klimčík, momentálne
nebol v rokovacej miestnosti.

-

-

-

-

-

-

-

Jozef Fafejta, Zákamenné žiada o odpredaj parcely č. 5653 a 5652, ktorá ide medzi
jeho pozemkom a pozemkom Ing. Balka, chce si na parcele vybudovať rigoly na
prietok vody po veľkých dažďoch. OZ po prejednaní uložilo komisii výstavby
preveriť stav a podať stanovisko do budúceho zasadnutia OZ.
Štefan Briš, Zákamenné a Ján Sivčák, Zákamenné žiadajú o zámenu parcely 5429/2,
ktorý mal slúžiť ako cesta, ale už neplní túto funkciu za pozemok 5431/3, ktorý by bol
využitý ako prístupová cesta k rod. domom žiadateľov. Prednosta konštatoval, že
nejde o rovnaké výmery a aj keď obec nemá námietky k tejto zámene, na zvyšnú časť
by si musel dať urobiť znalecký posudok. OZ súhlasila po prejednaní so zámenou,
alebo odpredajom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
SVB a NP Centrum, Zákamenné 997 žiada o oslobodenie poplatku za znečisťovanie
ovzdušia z toho dôvodu, že sú bytový dom a ostatní občania, ktorí vlastnia rodinné
domy a vykurujú ich tuhým palivom, túto povinnosť nemajú. Prednosta vysvetlil, že
sa pri zasielaní výziev na zaplatenie tohto poplatku vychádza z platného VZN a väčší
znečisťovatelia túto povinnosť majú. Mgr. Bernaťák uviedol, že sa mu už viackrát boli
sťažovať občania z okolia bytovky, že z ich komína ide hrozne čierny a zapáchajúci
dym a môže to potvrdiť aj on sám. OZ sa dohodlo, že na tento rok poplatok SVB a NP
Centru neodpustí, prehodnotí sa VZN o znečisťovaní ovzdušia do 30. 11. 2013 a OcÚ
upozorní SVB a NP Centrum aby si dalo prehodnotiť technológiu vykurovania
v bytovom dome s.č. 997.
Gymnastický klub žiada o príspevok 150,- € na pokrytie nákladov, ktoré im vznikli
s organizovaním gymnastickej súťaže v Zákamennom a ďalších 600,- € na letný
týždňový camp v Handlovej, kde by si mohla p. Belicajová zvýšiť trénersku
kvalifikáciu. Ing. Peter Klimčík dal do pozornosti e-mail, ktorí poslala p. Mária
Kotríková, členka sekcie GpV pri SGF, ktorá bola členkou poroty na súťaži u nás
a veľmi pochvalne sa vyjadrila na adresu p. Belicajovej a organizácie súťaže u nás. OZ
po prejednaní odsúhlasilo poskytnutie príspevku Gymnstickému klubu vo výške 750,€ jednomyseľne.
Pavol Chudova vedúci FS Kamenčan požiadal o príspevok 500,- € na pokrytie
nákladov, ktoré vznikli pri organizovaní akcie Jánske ohne. Akciu organizovala FS
Kamenčan v spolupráci s obcou. Starosta konštatoval, že to bola vydarená akcia,
konala sa po prvýkrát a je dobre zachovávať tradície, účasť bola hojná, až nad
očakávanie. OZ jednomyseľne schválilo príspevok 500,- € FS Kamenčan.
Pán Jozef Majcher, Zákamenné žiada o vybudovanie verejného osvetlenia na novú
ulicu k jeho rodinnému domu. Starosta uviedol, že časť Poriečie sa už robila
rekonštrukcia verejného osvetlenia a nové lampy už neostali, ale bude sa robiť Vyšný
koniec a zatiaľ sa im poskytnú funkčné svietidlá, ktoré sa zoberú odtiaľ.
Základná škola J. Vojtaššáka v Zákamennom, školská jedáleň požiadala o navýšenie
režijných nákladov pre stravnú jednotku stravníkov na výšku 1,23 € a schváliť druhé
pásmo nákladov na nákup potravín na jedno jedlo pre stravníkov ZŠ s MŠ. Vyplynulo
to zo zvýšenia cien potravín. OZ jednomyseľne úpravu schválilo.
K bodu 12., 13., 14.
Hlavná kontrolórka obce Viera Verníčková, predložila OZ správu o svojej činnosti
za rok 2012, správu z vybratých kontrol za rok 2013 a plán činnosti hlavného

kontrolóra na II. polrok 2013. Správu o vybratých kontrolách a správu o činnosti za
rok 2012 vzalo OZ na vedomie a chválilo plán činnosti hlavného kontrolóra na II.
polrok 2013 jednomyseľne. Materiály tvoria prílohy zápisnice.
K bodu 15.
V bode rôzne starosta ešte stručne oboznámil OZ s aktivitami, ktoré prebiehajú
v obci. Už tento rok sa začne s budovaním dlho očakávanej kanalizácie. Začne sa trasa
Nižný koniec – Novoť hneď, ako sa ukončí kontrola verejného obstarávania.
Budujú sa tri ihriská v rámci projektu cezhraničnej spolupráce s PL a to pri
zdravotnom stredisku, na námestí a pri základnej škole. Bolo ukončené verejné
obstarávanie na vybudovanie sochy biskupa Jána Vojtaššáka, úspešným úchádzačom
je Juraj Briššák. Pripravuje sa verejné obstarávanie na vybudovanie cesty do Grúňa,
chodník ku kostolu a priestranstvo pred budovou polície a pred zdravotným
strediskom.
Starosta ešte informoval o žiadosti Jána Tisoňa o prenájom objektu za Penziónom
Zákamenné v Oraviciach a priľahlého pozemku, ktorý chce využiť ako sklad obilia.
Na p. Jána Tisoňa však prišla sťažnosť od suseda Jána Chocholáčka, že ruší nočný
kľud a prechádza cez prístup do Penziónu na traktore a avii k objektu, ktorý žiada
prenajať v skorých ranných a neskorých večerných hodinách. Starosta doporučil
žiadosť o prenájom riešiť až potom, keď bude známy nový nájomca penziónu, aby sa
mohli dohodnúť podmienky aj s ním. Pripravujú sa dni obce, program je zabezpečený.
Chceme požiadať pána farára, aby svätú omšu odslúžil za dobrovoľný hasičský zbor,
pretože tento rok slávi 80. výročie svojho založenia. Po nej by sa odovzdali ocenenia
za prácu v zbore. Sú pozvaní aj priatelia z Poľska, dôchodcovia z družobnej obce
Suszec a za ich prítomnosti v rámci cezhraničného projektu otvoríme jedno detské
ihrisko, ktoré je na námestí.
Naskytla sa možnosť, aby do našej obce prišla pracovať ďalšia zubná lekárka.
Obvod obce Zákamenné je pridelený MUDr. Gajdošovi, MDDr. Ovsáková tu teda
môže pracovať, len ako lekárka na priame platby. Prijala aj túto možnosť a preto jej
chceme poskytnúť priestory na poschodí v budove kde, sídli polícia.
Starosta konštatoval, že všetci si vážime dlhoročnú prácu MUDr. Gajdoša, ale
jednoducho taká veľká obec ako je Zákamenné už dávno potrebuje minimálne dvoch
zubných lekárov. Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom priestorov v budove s.č.
1003 v Zákamennom MDDr. Ovskákovej za účelom prevádzkovania zubnej
ambulancie od 1. 9. 2013.

K budu 16., 17.
Pavol Florek opäť pripomenul priepust cez cestu na Farskom briežku, ktorý
pri veľkých dažďoch zaplavuje cestu.

Mgr. Bernaťák upozornil na poškodený diel plota na cintoríne, treba ho vymeniť
a bolo by treba ponatierať rozhlasové stĺpy .
Ing. Peter Durčák upozornil na plot nového cintorína – opadáva z neho omietka
a pochválil zamestnancov, ktorí strihali dreviny na cintoríne. Urobili to pekne.
Vladimír Vojtaššák upozornil na priepust popod cestu na Mrzáčke pri jeho rodinnom
dome, urobila sa tam diera na ceste.
Peter Grofčík uviedol, že počúva od občanov pripomienky, že voda sa platí raz
ročne a sú to pre niektorých vysoké sumy, ktoré im naraz zaťažia rodinný rozpočet.
Bolo by dobre pouvažovať o mesačných platbách za vodu. Ďalej sa informoval, či sa
bude upravovať verejné priestranstvo pred budovou Polície – áno odpovedal starosta.
P. Grofčík ďalej navrhol, aby sa kontajnery na sklo ešte označili nálepkami, ktoré
budú jasne ukazovať, čo sa tam nesmie hádzať a ešte chcel vedieť, či obec neplánuje
zlepšiť úroveň knižnice. K úrovni knižnice sa vyjadrili aj členovia kultúrnej komisie
Mgr. Bernaťák a Mariana Florková, lebo túto otázku prejednávali aj na zasadnutí
komisie. Mgr. Bernaťák uviedol, že knižnica v takej veľkej obci by mala byť
v dôstojných priestoroch, ideálne by bolo prízemie polyfunkčného domu kultúry. M.
Florková uviedla, že výber kníh, ktoré sa kupujú do knižnice by sa mal robiť
odbornejšie, bolo by sa treba venovať sledovaniu vydavateľstiev a kritík vydávaných
titulov. Starosta sa s týmito názormi nestotožnil, ale nechal túto otázku otvorenú
a prejedná ju s komisiou kultúry.
Čo sa týka priepustov, ktoré zaplavujú cesty, budú sa postupne opravovať,
poškodený diel cintorína sa vymení, už je pripravený, o plote na novom cintoríne
vieme, bude sa to musieť nejako riešiť. O mesačných platbách za vodu sme zatiaľ
neuvažovali, na obecný úrad zatiaľ nikto s takým návrhom neprišiel, je to otázka pre
učtáreň, môžeme sa ňou zaoberať.
Keďže už neboli žiadne pripomienky a návrhy, starosta poďakoval prítomným za
účasť a rokovanie OZ o 23.30 h ukončil.

Uznesenie č. 2
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zákamenné, konaného

dňa 28. júna 2013

A. Berie na vedomie
1. Informáciu komisie výstavby ÚP a VP o výsledku stretnutia, na ktorom bolo prerokované
určenie ulíc v obci. Úloha vyplynula z ukladacieho uznesenia č. 1/2013 zo dňa 8.3.2013
2. Správu Mgr. Pavla Demka, riaditeľa ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka v Zákamennom o výchovnovyučovacích výsledkoch za školský rok 2012/2013
3. Informáciu Vdp. Milana Prídavka , kaplána vo farnosti Zákamenné, o činnosti kresťanského
mládežníckeho spoločenstva v Zákamennom
4. Informáciu Bc. Martiny Beňušovej o činnosti ERKa, zodpovednej za vedenie združenia
ERKO v Zákamennom
5. Príspevok MUDr. Klementa Gajdoša o zabezpečovaní stomatologických služieb v obci jeho
ambulanciou
6. Správu o plnení rozpočtu za I. štvrťrok 2013
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Zákamenné k návrhu záverečného účtu obce Zákamenné
za rok 2012
8. Správu o činnosti hlavnej kontrolórky obce Zákamenné za rok 2012
9. Záznamy z vybraných kontrol hlavnej kontrolórky obce Zákamenné za rok 2013
10. Informácie starostu o pripravovaných akciách a činnosti obecného úradu
11. Diskusné príspevky a interpelácie poslancov

B. Schvaľuje
1. Zmenu programu – po bode č.3 vystúpia hostia vdp. Milan Prídavok, Bc. Martina Beňušová
a MUDr. Gajdoš Klement
2. Záverečný účet obce za rok 2012 a celoročné hospodárenie bez výhrad a zároveň použitie
prebytku hospodárenia z roku 2012 vo výške vo výške 351 167,57 € na tvorbu rezervného
fondu
3. Druhú zmenu rozpočtu v roku 2013
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 obce Zákamenné o nakladaní s komunálnymi odpadmi
5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 obce Zákamenné o zákaze prevádzkovať niektoré
hazardné hry na území obce Zákamenné
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Zákamenné na II. polrok 2013
7. Vypísať obchodnú súťaž na prenájom ubytovacieho zariadenia Penzión Zákamenné
8. Odpredaj parcely 536/1- 88 m2- zast. plochy a 71722/5 – 40 m2- TTP , Margite Gruchalovej,
Zákamenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, pís. e, zákona 138/1991
Zb. o majetku obcí za cenu 2,50 €/m2.
9. Zámenu resp. odpredaj pozemku obce Zákamenné č. 5429/2 Šefanovi Brišovi, Zákamenné
a Jánovi Sivčákovi, Zákamenné, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, pís.
e, zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí .
Vzhľadom na to, že pozemky nemajú rovnakú výmeru, na zvyšnú časť pozemku, ktorá
sa odpredá, je potrebné dať si vyhotoviť znalecký posudok.
10. TJ Tatran Zákamenné, Gymnastickému klubu GK Zákamenné poskytnutie príspevku na výdavky
vzniknuté s organizovaním 3. ročníka Zákamenskej radosti v športovej gymnastike žien vo výške
150,- € a 600,- € na týždňové sústredenie gymnastického klubu v Handlovej

11. FS Kamenčan poskytnúť finančný príspevok na výdavky vzniknuté s organizovaním akcie
Jánske ohne vo výške 500,- €
12. Vybudovanie verejného osvetlenia k rodinnému domu s. č.1384
13. Úprava režijných nákladov pre stravnú jednotku stravníkov v jedálni ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka
v Zákamennom na výšku 1,23 € a zároveň sa schvaľuje 2. pásmo nákladov na nákup potravín na
jedno jedlo pre stravníkov v jedálni ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka v Zákamennom
14. Prenájom voľných priestorov v budove s.č. 1003 pre účely zriadenia zubnej ambulancie z
dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, pís. e, zákona 138/1991 Zb. o majetku
obcí, MUDr. Ovsákovej z Námestova od1. 9. 2013.

C. Ukladá

1.

Komisii výstavby, ÚP a VP preveriť v teréne žiadosť Jozefa Fafejtu, Zákamenné
o odkúpenie parcely č. 5689/1
Termín do: budúce zasadnutie OZ

2. OcÚ prehodnotiť zmenu vo VZN o znečisťovaní ovzdušia a to konkrétne vyrubovania
poplatku za znečisťovanie ovzdušia bytovými domami
Zodp.: prednosta OcÚ
Termín: do 30. 11. 2013

D. Zamieta

1. Vyčleniť tento rok finančné prostriedky na opravu ihriska s umelou trávou v športovom areáli
TJ Tatran Zákamenné
2. Odpustiť poplatok za znečistenie ovzdušia za rok 2013 SVB a NP Centrum Zákamenné 997
a doporučuje na základe sťažností občanov z okolia na hustý a zapáchajúci dym, ktoré tlmočil
poslanec Mgr. Bernaťák, preveriť technológiu vykurovania v bytovom dome s.č. 997.

