Obec Zákamenné, 029 56 Zákamenné 1002

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zákamenné, konaného
dňa 13. decembra 2013

Starosta obce Zákamenné
V Zákamennom 06. 12. 2013
POZVÁNKA
Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zákamenné, ktoré sa uskutoční
13. decembra 2013 o 16. 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.
19.
20.
21.
22.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Vyhodnotenie plnenia hlavných úloh za rok 2013
Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2013
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2014
Návrh rozpočtu na rok 2014
Doplnok k VZN o určení normatívov na financovanie originálnych kompetencií ZŠ s MŠ
Jána Vojtaššáka v Zákamennom
Návrh doplnku k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov
Návrh doplnku k VZN o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi znečistenia
Návrh VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Zákamenné
Návrh doplnku k VZN obce Zákamenné č. 1/2000 o cintorínskom poriadku
Záznamy z kontrol hlavného kontrolóra
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Návrh na schválenie ceny za 1 m3 odobratej vody na rok 2014
Schválenie inventarizačných komisií k vykonaniu inventarizácie majetku obce za rok 2013
Nakladanie s majetkom obce
Rôzne
Diskusia
Interpelácie poslancov
Záver

Ing. Milan Vrábeľ

Zverejnené: 9. 12. 2013

Zvesené: 16. 12. 2013
K bodu 1.2.
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Milan Vrábeľ. Konštatoval, že prítomných je 10
poslancov, neprítomný je p. Subjak a p. Kovaľ, ktorí by mali v priebehu rokovania prísť. Obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Na zasadnutí boli ďalej prítomní Jozef Peňák, prednosta OcÚ, Viera Verníčková, hlavná
kontrolórka obce, Ing. Marta Florková, ekonómka a účtovníčka OcÚ a Marián Iglár, občan obce
Zákamenné.
Starosta poveril písaním zápisnice Marianu Florkovú, pracovníčku OcÚ a za overovateľov určil
poslancov Mgr. Emíliu Strýčkovú a Mgr. Albína Bernaťáka.
Starosta navrhol doplniť program o ďalší bod „Prerokovanie protestu prokurátora voči VZN
o hazardných hrách v obci“ a to za bod „Kontrola uznesení“. Prítomní poslanci navrhnutú úpravu
programu jednomyseľne schválili.

K bodu 3.
Na predchádzajúcom zasadnutí nebolo prijaté ukladacie uznesenie, konštatoval prednosta OcÚ.

Starosta preto otvoril bod “ Protest prokurátora“. Stručne zhrnul celý priebeh procesu, ktorý
predchádzal prijatiu VZN č. 3 o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území obce. VZN sa
prijalo na základe iniciatívy občanov, ktorí spísali petíciu proti hazardným hrám na území obce.
Firma AG PLAY, s.r.o. podala podnet na Okresnú prokuratúru v Námestove na prešetrenie postupu
orgánu verejnej správy. Po zaslaní kópií všetkých dokladov Okresnej prokuratúre v Námestove sme 6.
decembra 2013 dostali protest prokurátora proti § 2 ods. 2 bod 4 VZN v znení doplnku č. 1 k VZN č.
3/2013, pretože toto nariadenie je v označenej časti v rozpore s ustanovením § 6ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 2 písm. i, § 10 ods. 5 písm. d,
zákona č. 171/2005 o hazardných hrách.
Okresná prokuratúra navrhla VZN v označenej časti zrušiť a nahradiť novým, ktoré bude v súlade
so zákonom. O proteste je obec povinná rozhodnúť do 30 dní od doručenia spisu a do 90 dní VZN
zrušiť, prípadne nahradiť novým.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní vzalo protest prokurátora proti § 2 ods. 2 bod 4 VZN
v znení doplnku č. 1 k VZN č. 3/2013 na vedomie a ďalej schválilo jednomyseľne úpravu VZN
počtom prítomných 10 poslancov.

K bodu 4.

Rok 2013 sa niesol v znamení konsolidácie verejných prostriedkov, uviedol starosta na úvod
prehľadu plnenia hlavných úloh za rok 2013. To znamená, že výdavky v roku 2013 nemali prekročiť
výšku výdavkov z roku 2012 a obce mali usporiť 5 % na mzdách a 10 % na tovaroch a službách.
Aj napriek tomu sa obec snažila plniť úlohy, ktoré si stanovila minulý rok. V časti Oravice sa položil
asfaltový koberec a na Kalvárii sa vybudovala komunikácia pre IBV, ďalej sa spevnili plochy asfaltom
pred budovou polície a zdravotným strediskom, nedokončila sa“ hlboká cesta“ od Terézie Balúnovej,
pretože tade pôjdu prípojky kanalizácie . Ďalšiu komunikáciu sa podarilo vybudovať v Grúni. V obci
pribudli 3 mini detské ihriská a to na námestí, pri 8 b.j. na Nižnom konci a pri starej budove ZŠ.
Budovali sa v rámci projektu cezhraničnej spolupráce s PL. Urobila sa rekonštrukcia verejného
osvetlenia na Poriečí a pokračujeme na Vyšnom konci. Tieto práce robí obec vo vlastnej réžii. V rámci
projektu VÚC s PL boli opravené mosty na Poriečí. Ďalej sa vymenili ďalšie okná a dvere na
zdravotnom stredisku, dvere v starom KD ku pošte, okná na Spoločnom OcÚ v Námestove. Urobili sa
úpravy zberného dvora , vybudoval sa altánok na ihrisku na Vyšnom konci, kde väčšiu časť prác
urobili občania obce.
OZ vzalo informáciu o plnení hlavných úloh za rok 2013 na vedomie.
Do rokovacej miestnosti sa dostavil poslanec Dušan Kovaľ. Prítomných bolo teda 11 poslancov.
K bodu 5.
Starosta navrhol OZ na schválenie poslednú zmenu rozpočtu v roku 2013. Ide o bežné presuny
medzi položkami, doplatenie rozdielu z vyúčtovania dotácie TJ Tatran Zákamenné. Obec chce zakúpiť
snežnú frézu na čistenie chodníkov a iných verejných priestranstiev – náklady na kúpu cca 5 000, €.
Chodníky v zime sú naozaj v zlom stave, uviedol poslanec Vladimír Vojtaššák, je nutné zabezpečiť ich
čistenie. Všetci poslanci sa jednomyseľne zhodli na kúpe snežnej frézy a ostatných zmenách
v rozpočte na rok 2013 k 1. 12. 2013. Za hlasovalo 11 prítomných poslancov. Podrobný prehľad tvorí
prílohu zápisnice.
Do rokovacej miestnosti sa dostavil poslanec Florián Subjak. OZ obce Zákamenné zasadalo
v plnom počte 12 poslancov.

K bodu 6.
Hlavná kontrolórka Viera Verníčková predniesla svoje stanovisko k rozpočtu na roky 20142016.
Rozpočet odporučila schváliť aj v príjmovej aj výdavkovej časti. Stanovisko tvorí prílohu zápisnice.
Všetci prítomní poslanci ho vzali na vedomie.
K bodu 7.
Starosta stručne prešiel návrh rozpočtu. V rozpočte sú premietnuté hlavné úlohy, ktoré sa stanovili
na ostatnom zasadnutí OZ. Starosta ďalej uviedol, že sa blíži 400. výročie 1. písomnej zmienky o obci
a uvažovali sme o dotlači monografie, alebo inej forme publikácie o obci. Dosluhuje dodávkový
Renault, potrebujeme kúpiť staršie vozidlo podobného typu. Na rohu polyfunkčného domu kultúry pri
materskej škole treba položiť kanalizačné potrubie a spevniť povrch. Finančné pokrytie aj týchto akcií
zahŕňa rozpočet.

Mgr. Bernaťák sa vrátil k jednej z hlavných úloh a to získanie zdroja pitnej vody ťahaním potrubia
z Brezy. Chcel vedieť, či nie je iné riešenie zásobovania vodou. Nedá sa využiť prameň zo Zimnej
vody? Starosta odpovedal, že Zimná voda je povrchový zdroj vody a na povrchový odber povolenie
nedostaneme. Iné lepšie riešenie ako dotiahnuť vodu z Oravíc, ktorú po Brezu dotiahne vodárenská
spoločnosť momentálne nemáme.
Starosta ešte ďalej informoval o návrhu zmien v zákone o rozpočtových pravidlách samospráv.
Zmeny v rozpočtoch samospráv sa budú môcť robiť len do 31. 8., čo bude mať negatívny vplyv na
chod obcí. Od 1. januára 2014 prechádzame na projekt RIS.SAM – rozpočtový informačný systém
samospráv, prostredníctvom ktorého bude náš rozpočet prepojený na centrálny RIS ministerstva
financií SR.
Po prerokovaní OZ v plnom počte 12 prítomných poslancov rozpočet schválilo bez pripomienok.
K bodu 8.
Prednosta predložil na schválenie doplnok k VZN o určení normatívov na financovanie
originálnych kompetencií ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka v Zákamennom – návrh bol schválený bez zmien
plným počtom 12 prítomných poslancov.
K bodu 9.
Návrh doplnku k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady OZ
jednomyseľne schválilo bez zmien, v počte 12 prítomných poslancov. Cena jedného vývozu PDO
ostáva tak, ako v roku 2013  2,52 €.
K bodu 10.
Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov – Ing. Peter Klimčík navrhol v § 6 Zákaz
vstupu so psom doplniť „ak vlastník, alebo správca nerozhodol inak“. Nevidí dôvod, prečo by
majiteľ psa nemohol ísť s ním do športového areálu, ak ho má na vôdzke, alebo s košíkom. Prednosta
dal o tomto návrhu hlasovať. Za hlasovali 2 poslanci Ing. Klimčík Peter, Mgr. Emília Strýčková, 4
boli proti – Dušan Kovaľ, Karol Čič, Florián Subjak a Pavol Florek , 6 sa zdržalo hlasovania. Návrh
nebol schválený. Prednosta dal hlasovať za schválenie pôvodného návrhu VZN – 11 poslancov
hlasovalo za, 1 sa zdržal – Ing. Peter Klimčík. Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov
bol schválený.
V priebehu rokovania odišiel Mgr. Albín Bernaťák, ospravedlnil sa pre zdravotné problémy.
K bodu 11.
Návrh doplnku k VZN o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečistenia  11 prítomných poslancov schválilo návrh doplnku k VZN jednomyseľne.
K bodu 12.
Návrh VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Zákamenné – návrh VZN bol jednomyseľne schválený 11 prítomnými poslancami.
K bodu 13.

Návrh Doplnku k VZN obce Zákamenné č. 1/2000 o cintorínskom poriadku – 11 prítomných
poslancov doplnok jednomyseľne schválilo.
K bodu 14.
V. Verníčková, hlavná kontrolórka obce predložila OZ k nahliadnutiu záznamy z kontrol
vykonaných na jednotlivých úsekoch Obce Zákamenné:
 plnenie príjmov a výdavkov za II. štvrťrok 2013,
 vyrubovanie dane z nehnuteľností,
 zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok,
 pokladňa, pokladničné doklady a pokladničná hotovosť,
 plnenie príjmov a výdavkov za III. štvrťrok 2013
OZ vzalo záznamy na vedomie.
K bodu 15.
V. Verníčková, hlavná kontrolórka obce predložila OZ na schválenie návrh plánu kontrolnej
činnosti na I. polrok 2014. OZ návrh jednomyseľne schválilo počtom 11 prítomných poslancov.
K bodu 16.
Ing. Marta Florková, ekonómka a účtovníčka OcÚ predložila OZ kalkuláciu nákladov za dodávanie
vody z obecného vodovodu na rok 2014, ktorá tvorí prílohu zápisnice. Navrhla nemeniť cenu za odber
pitnej vody za rok 2014 a ponechať vo výške 0,4647 €/m3. OZ návrh na cenu vody na rok 2014
jednomyseľne schválilo počtom 11 prítomných poslancov.
K bodu 17.
Ing. Marta Florková, ekonómka a účtovníčka OcÚ predložila na schválenie návrh na zloženie
inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie hmotného a nehmotného majetku, cenín,
pokladne a zásob. Požiadala poslancov, ktorí by mali záujem v komisiách pracovať, nech sa ešte
prihlásia. Poslanec Peter Grofčík sa prihlásil a bol zaradený do komisie pre inventarizáciu hmotného
a nehmotného majetku.
Dielčie inventarizačné komisie
Ceniny a pokladňa
predseda  Jozef Peňák,
členovia  Ing. Marta Florková, Katarína Sivčáková, Mariana Florková
Hmotný a nehmotný majetok
predseda – Jozef Peňák,

členovia – Jana Laššákková, Helena Balúnová, Mgr. Veronika Polťáková, Peter Grofčík
Materiál na sklade
predseda – Jana Laššáková
členovia – Milan Kurňavka, Milan Kolenčík, Emil Mravčák
Hlavná inventarizačná komisia
predseda  Mgr. Emília Strýčková
členovia – Ing. Marta Florková, Mgr. Blažena Durčáková, Mgr. Veronika Polťáková
OZ jednomyseľne inventarizačné komisie schválilo počtom 11 prítomných poslancov.

K bodu 18.
V bode nakladanie s majetkom obce boli prerokované nasledovné veci:













Starosta informoval, že MUDr. Gajdoš zakúpil röntgenový prístroj a požiadal o prenájom
priestorov v zdravotnom stredisku , kde bol masérsky salón. OZ jednomyseľne prenájom
priestorov odsúhlasilo počtom 11 prítomných poslancov.
V rámci svojej právomoci starosta podpísal rozhodnutie na poskytnutie sociálnej výpomoci
rodine Antónie Sochuliakovej po úmrtí jej manžela vo výške 1000, € na preklenutie zlej
finančnej situácie. Prípad posúdila aj sociálna komisia. OZ vzalo túto informáciu na vedomie.
Žiadosť o finančný príspevok na záujmové vzdelávanie Rímskokatolíckej cirkvi Spišské
Podhradie ako zriaďovateľ Centra voľného času ako súčasť Cirkevnej školy v Dolnom Kubíne
pre deti Luciu Matejčíkovú a Martina Matejčíka, ktorí majú trvalý pobyt v Zákamennom. OZ
príspevok jednomyseľne schválilo vo výške 150,€ v počte 11 prítomných poslancov.
TJ Tatran Zákamenné žiada dotáciu od obce na rok 2014 na činnosť vo výške 15 183,36 €  sú
tu zahrnuté náklady pre všetky kluby a to futbalový, bedmintonový, gymnastický
a stolnotenisový. OZ po prerokovaní požadovanú dotáciu pre TJ Tatran Zákamenné schválilo
jednomyseľne počtom 11 prítomných poslancov.
Ľudová Hudba Kamenčan žiada o dotáciu na činnosť v roku 2014 vo výške 1000, €. OZ
požadovanú dotácia jednomyseľne schválilo počtom 11 prítomných poslancov.
Spoločenstvu kresťanskej mládeže KaM bolo v roku 2013 odsúhlasených 400, € na mesiac
na činnosť. OZ jednomyseľne odsúhlasilo výšku mesačného príspevku aj v roku 2014
ponechať nezmenenú. Za hlasovalo 11 prítomných poslancov.
Ing. Vladimír Florek, nájomca ubytovacích zariadení Penzión a Turistická ubytovňa žiada
o schválenie výšky nájmu v týchto zariadeniach na roky 2013 a 2014 tak, ako bol v roku 2012
a ďalej žiada o predĺženie lehoty splátky nájmu za rok 2013 do 31. 8. 2014, pretože plánuje
robiť v roku 2014 rozsiahlejšiu rekonštrukciu turistickej ubytovne a predpokladá, že náklady
budú väčšie ako nájom.
Starosta k tejto žiadosti ešte uviedol, že Ing. Florek mal podanú žiadosť o zrušenie nájmu
Penziónu a Turistickú ubytovňu chcel prevádzkovať naďalej. OZ v júni tohto roku schválilo,
aby bola na Penzión vypísaná verejná súťaž. Ing. Florek však neskôr požiadal o stornovanie
svojej žiadosti o zrušenie prenájmu Penziónu. Po zvážení všetkých okolností mu bolo







vyhovené, preto ostáva naďalej prevádzkovateľom obidvoch ubytovacích zariadení. OZ po
prerokovaní jednomyseľne počtom 11 prítomný poslancov schválilo nájom za rok 2013 a
2014 vo výške 1825,67 € ročne a splatnosť nájmu za rok 2013 do 31. 8. 2014.
Mgr. Viera Tisoňová má prenajaté priestory v budove zdravotného na účely kancelárie ASP,
a. s. žiada o povolenie úprav vstupu do kancelárie a po uvedených úpravách odpustenie časti
nájmu. Starosta uviedol, že p. Tisoňová však ešte nevedela povedať výšku nákladov. OZ
odporučilo žiadosť presunúť do budúceho zasadnutia a predložiť výšku nákladov.
SVB a NP školská bytovka Zákamenné 973 žiada o úpravu cestnej komunikácie pod školskou
jedálňou z dôvodu zatápania pozemku okolo bytovky. Žiadajú vybudovať obrubník, aby
odklonil časť vody. Starosta uviedol, že o probléme vieme, bude sa riešiť, ale až v jarnom
období.
Spišská katolícka charita, Liptovský Mikuláš žiada prispieť na službu, ktorá bude poskytovaná
obetiam domáceho násilia. Sociálny druh tejto pomoci sa ešte len plánuje v Dome Charitas
Božej prozreteľnosti. Charita zatiaľ zhromažďuje finančné prostriedky na zakúpenie
nehnuteľnosti. OZ po prerokovaní zatiaľ neschválilo žiaden príspevok a rozhodlo sa odložiť
žiadosť na neskôr, starosta uviedol, že sa skontaktuje s pani riaditeľkou Bodoríkovou.

K bodu 18. 19. 20.


Starosta dal do pozornosti OZ Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej
výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou. Podľa stanoviska audítorky účtovná
závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej
situácie Obce Zákamenné k 31.12. 2012 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok
končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Uvedené účtovné informácie vo výročnej správe Obce Zákamenné poskytujú vo všetkých
významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke a sú v súlade so zákonom
o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
OZ vzalo vyjadrenie audítorky na vedomie.
 Okresný súd v Námestove žiada obec o doplnenie stavu prísediacich . Za našu obec bol
v minulosti zvolený p. Milan Janoťák, ale štvorročné obdobie sa mu skončilo. Obec môže podľa počtu
obyvateľov doplniť aj dvoch prísediacich. Starosta požiadal poslancov o návrhy. Sám navrhol opäť p.
Janoťáka, ktorý so zvolením súhlasí a spĺňa všetky predpoklady. Keďže nikto nepodal iný návrh,
starosta dal hlasovať a OZ Milana Janoťáka jednomyseľne zvolilo za prísediaceho počtom 11
prítomných poslancov.
 Ďalej starosta prečítal ďakovný list Diakonie Broumov s ktorou spolupracujeme už niekoľko rokov
pri zbere šatstva pre sociálne odkázaných občanov. Diakonia ďakuje, že sme neprerušili spoluprácu aj
napriek tomu, že v tejto oblasti pracuje mnoho komerčných firiem. Šatstvo sa zbiera ešte pre našu
dedinskú charitu a pre Dobrého anjela.
 Prítomný Marián Iglár chcel vedieť, či má obec zmluvne ošetrené riešenie porúch, ktoré sú
spôsobené výkopovými prácami pre kanalizačné potrubie. Z vlastnej skúsenosti odporučil, že by bolo
lepšie, keby poruchy odstraňovali zamestnanci obce. Sám mal skúsenosť s pretrhnutým potrubím
a trvalo dlho kým sa opravy dočkal.

Starosta uviedol, že obec tieto veci, týkajúce sa porúch nie sú nijako zmluvne ošetrené, ale vždy sa
budú riešiť. Ďalej podal ešte niekoľko informácií, týkajúcich sa budovania kanalizácie v obci.
Individuálne prípojky sa kopú len do 7 m, úsek nad 7 m si musí každý vykopať sám.
Marián Iglár sa ešte vrátil k otázke určenia názvov ulíc v obci. Naplánovalo sa na rok 2018 . Tento
rok má byť volebný a vo volebnom roku sa nemôžu robiť zmeny v občianskych preukazoch – uviedol
M. Iglár. Starosta uviedol, že ak bude treba termín určenia názvov ulíc prispôsobíme tak, aby sme tým
nenarušili iné akcie.
M. Iglár upozornil ešte na situáciu na križovatke pri pomníku padlých ráno, keď idú deti do školy.
Vzniká tam chaos. Práve vtedy sa končí omša, autá idú aj od kostola, ďalšie ku škole a množstvo detí.
Starosta uviedol, že do plánu hlavných úloh je zahrnutá aj pasportizácia dopravného značenia
v obci, takže aj táto križovatka sa označí.
Starosta ešte navrhol schváliť prémie hlavnej kontrolórke za rok 2013. Po prerokovaní OZ schválilo
počtom 11 prítomných poslancov prémie hlavnej kontrolórke vo výške 10 % z ročnej mzdy.

Keďže už neboli žiadne pripomienky, otázky ani návrhy, starosta poďakoval prítomným
poslancom za celoročnú prácu a pozval ich na malé občerstvenie.

U z n e s e n i e č. 5
zo zasadnutia OZ obce Zákamenné, konaného dňa 13. decembra 2013

Obecné zastupiteľstvo Obce Zákamenné
A. Berie na vedomie
1. podľa § 25, odst. 2 zákona 153/2001 Z.z. o prokuratúre, protest prokurátora č. 102/139 proti §
2, odst. 2, bod 4 Všeobecne záväzného nariadenia obce Zákamenné č. 3/2013 o zákaze
prevádzkovať niektoré hazardné hry na území obce Zákamenné v znení doplnku č. 1 k VZN č.
3/2013 a vyhovuje mu
2. Vyhodnotenie plnenia hlavných úloh za rok 2013 a plnenie rozpočtu za III. štvrťrok 2013
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 20142016
4. Záznamy z kontrol hlavného kontrolóra v roku 2013
5. Poskytnutie sociálnej výpomoci rodine Sochuliakovej
6. Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou
účtovnou závierkou podľa § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z. z. v znení n.p.
7. Poďakovanie Diakonie Broumov
8. Diskusné príspevky

B. Schvaľuje
1. Zmenu v programe rokovania – zaradenie bodu Protest prokurátora po kontrole uznesenia
2. Úpravu VZN č. 3 obce Zákamenné o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území
obce Zákamenné
3. Rozpočet na roky 20142016
4. Zmenu rozpočtu k 1. 12. 2013 podľa prílohy
5. Doplnok VZN o určení normatívov na financovanie originálnych kompetencií ZŠ s MŠ Jána
Vojtaššáka v Zákamennom
6. Doplnok VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. VZN o niektorých podmienkach držania psov

8. Doplnok VZN o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečistenia
9. VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Zákamenné
10. Doplnok VZN o cintorínskom poplatku
11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014
12. Cenu za 1 m3 dodanej pitnej vody z obecného vodovodu na rok 2014 vo výške 0,4647 €.
13. Inventarizačné komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce Zákamenné v zložení:
Dielčie inventarizačné komisie
Ceniny a pokladňa
predseda  Jozef Peňák,
členovia  Ing. Marta Florková, Katarína Sivčáková, Mariana Florková
Hmotný a nehmotný majetok
predseda – Jozef Peňák,
členovia – Jana Laššákková, Helena Balúnová, Mgr. Veronika Polťáková, Peter Grofčík
Materiál na sklade
predseda – Jana Laššáková
členovia – Milan Kurňavka, Milan Kolenčík, Emil Mravčák
Hlavná inventarizačná komisia
predseda  Mgr. Emília Strýčková
členovia – Ing. Marta Florková, Mgr. Blažena Durčáková, Mgr. Veronika Polťáková
14. Prenájom priestorov v budove zdravotného strediska v Zákamennom MUDr. Klementovi
Gajdošovi za účelom umiestnenia panoramatického röntgenového prístroja  bývalý masérsky
salón.
15. Milana Janoťáka, bytom Zákamenné za prísediaceho na súde.
16. Príspevok vo výške150,€ na záujmové vzdelávanie detí Centra voľného času ako súčasť
Cirkevnej školy v Dolnom Kubíne pre deti Luciu Matejčíkovú a Martina Matejčíka, ktorí
majú trvalý pobyt v Zákamennom
17. Dotáciu vo výške 15 183,36 € Telovýchovnej jednote TATRAN Zákamenné na činnosť v roku
2014.
18. Dotáciu vo výške 1 000,€ Ľudovej hudbe Kamenčan na činnosť v roku 2014
19. Dotáciu 400, € mesačne kresťanskému združenie detí a mládeže KaM na činnosť v roku 2014
20. Nájom za ubytovacie zariadenia Penzión a Turictická ubytovňa Zákamenné za roky 2013
a 2014 vo výške 1825,67 € ročne a odloženie splátky nájmu za rok 2013 Ing. Vladimírovi
Florkovi, prevádzkovateľovi týchto zariadení do 31.8.2014.
C. Zamieta
1. Doplňujúci návrh Ing. Petra Klimčíka do VZN o niektorých podmienkach držania psov a to v
§ 6 Zákaz vstupu so psom doplniť „ak vlastník, alebo správca nerozhodol inak“.

Ing. Milan Vrábeľ

starosta obce

