Obec Zákamenné, 029 56 Zákamenné 1002

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zákamenné, konaného
dňa 14. decembra 2012

K bodu 1. - 2.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Milan Vrábeľ. Na
úvod privítal prítomných poslancov, ktorí sa zišli v počte 10, Mgr. Bernaťák sa ospravedlnil
zo zdravotných dôvodov a Peter Grofčík prišiel v priebehu zasadnutia. Starosta konštatoval,
že zasadnutie je uznášania schopné. Ďalej boli prítomní prednosta OcÚ Jozef Peňák, hlavná
kontrolórka obce Viera Verníčková, ekonómka a účtovníčka OcÚ Ing. Marta Florková, za
občanov Tomáš Veselovský, Adan Smolka a Ing. Emil Gonšor.
Starosta určil overovateľov zápisnice Dušana Kovaľa a Ing. Petra Durčáka, písaním
zápisnice poveril Marianu Florkovú, pracovníčku OcÚ Zákamenné. Prítomných oboznámil
s programom zasadnutia. OZ jednomyseľne súhlasilo, aby rokovanie prebiehalo podľa neho.

K bodu 3.
K plneniu uznesenia z minulého zasadnutia OZ uviedol starosta, že s pani Kubiznovou sa
dohodli, preto komisia výstavby, ÚP, ŽP a VP už nemusela tento spor riešiť.

K bodu 4.
V rámci bodu plnenie rozpočtu za III. štvrťrok starosta zhodnotil aj prácu za uplynulý
kalendárny rok. Zrealizovali sa nasledovné akcie:
-

vybudovala sa lávka pre peších pri TEMPE na Nižnom konci,
prebehla rekonštrukcia verejného osvetlenia na Poriečí,
rozšírila sa sieť vodovodu a to v Oraviciach a dokončila sa na Poriečí,
dokončili sa projekty zberný dvor, námestie a čistiace auto,
vybudoval sa chodník a cesta od Gonšorovho mosta,
prebehla oprava výtlkov na miestnych komunikáciách,
opravovali sa autobusové zastávky na Nižnom konci a v Oraviciach, vydláždilo sa
okolie,
postavili sa pletivové zábrany na futbalovom ihrisku,
začala sa budovať „Hlboká cesta“ k IBV,
v dome smútku sa sprevádzkovali WC,
pripravil sa výkup ciest Kalvária, Špitál, Oravice,
kúpilo sa osobné auto NIVA,
kúpila sa hala v areáli RD, ktorá slúži na parkovanie našich mechanizmov,
vymenili sa okná v zdravotnom stredisku,
pripravuje sa montáž výťahu v zdravotnom stredisku,
získala sa dotácia na druhý zberný voz MAN pre združenie Biela Orava.
Za zmienku stojí snáď aj iniciatíva obce na odstránenie výherných automatov z našich
pohostinstiev, ale ako vieme novelizácia zákona o hazardných hrách naše úsilie
zmarila. V prípade, že budeme chcieť tento stav udržať, budú sa musieť občania
vyjadriť prostredníctvom petície. Poslanci vyjadrili obci v tomto úsilí podporu.
Prehľad plnenia rozpočtu za III. štvrťrok 2012 poslanci dostali s pozvánkou, starosta
uviedol, že sme v pluse, nemáme dlhy a všetky akcie realizované z fondov sú
vyrovnané. Poslanci nemali k prehľadu plnenia rozpočtu žiadne pripomienky a vzali
ho na vedomie.

K bodu 5.
Ing. Marta Florková, ekonómka a účtovníčka OcÚ predložila návrh na zmenu
rozpočtu k 1. 12. 2012. Poslanci 4. zmenu rozpočtu jednomyseľne schválili, podrobný
rozpis je v prílohe zápisnice.

K bodu 6.
Hlavná kontrolórka konštatovala, že návrh programového rozpočtu na roky 20132015 a návrh rozpočtu na rok 2013 je spracovaný v súlade s platnými právnymi
predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi obce. Obsahuje
údaje o zámeroch a cieľoch obce . Celkové príjmy tvoria 2 301 463,- € a celkové
výdavky vo výške 2 265 823,- €. V kapitálovom rozpočte sa uvažuje s príjmami vo
výške 2 500,- € a výdavkami 497 450,- €.
Hlavná kontrolórka doporučila obecnému zastupiteľstvu programový rozpočet
schváliť.
Obecné zastupiteľstvo vzalo stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného
rozpočtu obce na roky 2013 -2015 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2013 na vedomie.

K bodu 7.

-

-

Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2013-2015 a návrh rozpočtu obce na rok
2013 poslanci dostali s pozvánkou. Starosta dal do pozornosti niektoré z úloh, ktoré
rozpočet zahŕňa:
nákup pozemkov - ide o výkup pozemkov pre cesty k IBV a dovysporiadanie ihriska
na Vyšnom konci,
nákup osobného auta – pre potreby obecného úradu , dopravu na školenia, do úradov
do okresného mesta, pohyb po obci sa používal osobný automobil TOYOTA, ktorý už
doslúžil, investovať do opráv sa už nevyplatí, výhodnejšie je zakúpiť nové osobné
auto,
projektová dokumentácia na tribúnu – máme snahu skultúrniť športový areál obce,
tento rok by sa dala vypracovať projektová dokumentácia na menšiu tribúnu,
počíta sa so spustením projektu odkanalizovania hornej Oravy, aj keď to nie je naša
investícia, náklady vzniknú aj nám,
riešenie zásobovania pitnou vodou – hľadanie nových zdrojov,
vybudovanie parkoviska pred ObZS, a OcÚ, Obvodným oddelením PZ a
kotolňou KD,
výmena kotla na ObZS,
výmena okien v dome smútku,
postupná rekonštrukcia verejného osvetlenia na Vyšnom konci a dobudovanie
verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu do nových ulíc,
dokončenie výmeny okien a dverí na ObZS,
asfaltovanie miestnych komunikácií Grúň a Hlboká cesta, vybavenie komunikácií
dopravnými značkami, zrkadlami,
rekonštrukcia budovy Spoločného obecného úradu v Námestove.

Ekonómka predložila OZ ešte plán výdavkov na rok 2013 v podnikateľskej činnosti obce –
zásobovanie vodou, tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci nemali k rozpočtu žiadne pozmeňujúce návrhy preto ho jednomyseľne schválili, plán
výdavkov v zásobovaní vodou na rok 2013 vzali na vedomie

K bodu 8.
Ing. Marta Florková, ekonómka predložila obecnému zastupiteľstvu správu o audite ročnej
závierky za rok 2011. Audit bol vypracovaný bez výhrad. OZ vzalo správu na vedomie.

K bodom 9., 10., 11. a 12.
Obecné zastupiteľstvo schválilo jednomyseľne:
-

VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Doplnok č. 4 k VZN č. 5/2010 o určení normatívov na financovanie originálnych
kompetencií ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka Zákamenné
Doplnok č. 2/2012 k VZN obce Zákamenné č. 1/2000 o cintorínskom poriadku
VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje
VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
VZN o miestnej dani za predajné automaty
Daň z nehnuteľnosti a poplatky za vývoz PDO ostávajú na úrovni minulého roku.
Všetky schválené VZN a doplnky sú prílohami zápisnice.

K bodu 13.
Hlavná kontrolórka predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie plán kontrolnej
činnosti na I. polrok 2013. OZ plán jednomyseľne schválilo, tvorí prílohu zápisnice.

K bou 14.
Starosta podal obecnému zastupiteľstvu informáciu o možnosti získať pre združenie Biela
Orava v rámci projektu Zvýšenie efektivity zberu a triedenie separovaných zložiek dotáciu na
rozvoj obcí regiónu Biela Orava na základe zmluvy z prostriedkov Recyklačného fondu
prostriedky vo výške 143 000,- € na zberný voz. Za prípadný budúci záväzok pri splnení
podmienok návratnosti je potrebné zaručiť sa.
OZ jednomyseľne počtom 10 prítomných poslancov schválilo ručenie za prípadný budúci
záväzok Združenia Biela Orava.

Predseda združenia miest a obcí Slovenska vyzýva listom o finančnú podporu na natočenie
historického veľkofilmu o Cyrilovi a Metodovi, pri príležitosti 1150. výročia ich príchodu na
naše územie. Obecné zastupiteľstvo neprejavilo ochotu prispieť na tento projekt zatiaľ ju
zamietlo vzhľadom na nedostatok informácií o ňom a presunulo túto žiadosť na prejednanie
na budúce zasadnutie.
Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti Nižná a Centrum voľného času Maják
v Námestove, žiadajú finančný príspevok na deti z našej obce, ktoré boli do týchto stredísk
prijaté. Starosta uviedol, že obec sa tomu nebráni, musíme však pripraviť všeobecné záväzné
nariadenie k financovaniu záujmovej činnosti . OZ taktiež vyjadrilo jednomyseľný súhlas, aby
obec na naše deti v cudzích centrách prispievala.
František Antušák žiada o odpredaj pozemku parc. č.71690/4, ktorý slúžil v minulosti ako
prístupová cesta, parcela prechádza jeho dvorom, užíva ju od roku 1985 a má ju ohradenú.
Vzhľadom na to, že cesta neplní svoj účel, lebo bola vybudovaná nová, žiada parcelu
odpredať.
Aj túto žiadosť možno posudzovať ako prípad osobitného zreteľa, lebo spadá do kategórie
nevysporiadaných pozemkov z minulého režimu, uviedol starosta a požiadal poslancov, aby
sa vyjadrili. Po prejednaní 9 poslancov hlasovalo za odpredaj podľa osobitného zreteľa, t.z.
za 2,50 za 1 m2, Pavol Florek sa zdržal hlasovania, 2 boli neprítomní. Odpredaj pozemku bol
teta schválený.
Jozef Mlich Stavrepo, žiada o skončenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v ktorých
podnikal v predajnej činnosti a následne o ich prenájom žiada jeho syn Ing. Jozef Mlich ml.,
ktorý preberá firmu. OZ nemalo námietky a prenájom priestorov Ing. Jozefovi Mlichovi
schválilo jednomyseľne počtom 10 prítomných hlasov.
O prenájom nebytových priestorov v budove bývalej požiarnej zbrojnice požiadala Eva
Kyrczová na účely krajčírskej dielne. OZ prenájom jednomyseľne odsúhlasilo počtom 10
prítomných hlasov.
Starosta informoval OZ o vymazaní záložného práva zapísaného v prospech spoločnosti
UNIWOOD, s.r.o. na LV č. 1490 obce Zákamenné ako ťarchu na senník, na parc. č. 5730,
ktorej vlastníkom je už obec.
UNIWOOD žiada o odpustenie sankčného úroku z dlžných súm na dani z nehnuteľnosti
za roky 2006 – 2012 spolu 1 981,75 €. Žiadosť je odôvodnená tým, že firma v obci nepodniká
a uvedené budovy neprenajíma.
OZ po prejednaní schválilo odpustiť sankčný úrok, za hlasovalo 10 prítomných poslancov.
Ing. Vladimír Florek žiada o kompenzáciu nájmu za ubytovacie zariadenia Penzión a TU
za rok 2012. Predkladá faktúry a súpis prác, ktoré boli na zariadeniach vykonané v hodnote
1 832,80 €.

OZ po prejednaní schválilo kompenzáciu nájmu za rok 2012, za hlasovalo 10 prítomných
poslancov.
Starosta navrhol, aby žiadosti o finančné príspevky na činnosť v roku 2013, ktoré podali
OZ Ľudová hudba Kamenčan, FS Kamenčan, TJ Tatran Zákamenné a jeho kluby futbalový,
bedmintonový, gymnastický a stolnotenisový, boli prejednané na budúcom zasadnutí, pretože
niektoré otázky treba doriešiť s vedúcimi klubov. OZ súhlasilo.
Na zasadnutie OZ prišiel poslanec Peter Grofčík a ospravedlnil svoje meškanie
pracovným zaneprázdnením.
Starosta predložil návrh na výkup ciest k IBV a to na Kalvárii a v Oraviciach za obvyklú
cenu na výkup ciest 2,- €/m2. OZ po prejednaní schválilo odkúpenie pozemkov pre
vybudovanie prístupových ciest. Za hlasovalo 11 prítomných poslancov.

K bodu 15., 16., 17.
Starosta odpovedal na otázky prítomnému Tomášovi Veselovskému, ktoré boli zaslané aj
e-mailom.
-

-

-

Či je možné umiestniť v časti Nižný koniec obecnú informačnú tabuľu – úradná
tabuľa je len pri obecnom úrade, kde sa zverejňujú len úradné informácie, informačná
tabuľa, ktorá je pri obchodnom dome TEMPO môže slúžiť na zverejňovanie rôznych
informácií ,
Ako obec plánuje v budúcom roku postupovať voči nelegálnym skládkam v obci
a ľuďom, ktorí ich vytvárajú – obec bude postupovať v zmysle zákona, v rámci
projektu Zelené oázy sa čistili rieky a zakúpili sa fotopasce, aj obec zakúpila fotopasce
z vlastných prostriedkov a môžu byť použité aj na tieto účely,
Sú telefónne kontakty na poslancov uverejnené na webe a či sú aktuálne – nie sú,
starosta požiadal poslancov, ktorí sú ochotní, aby svoje kontakty poskytli

Prednosta tlmočil požiadavky komisií o schválenie nových členov.
-

Komisia kultúry, vzdelávania a športu žiada o schválenie jej ďalšieho člena Pavla
Chudobu, vedúceho Folklórneho súboru Kamenčan,
komisia obchodu, cestovného ruchu a služieb – Tomáša Večerka,
komisia sociálna a bytová – Mgr. Pavla Demka, riaditeľa ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka
v Zákamennom

Všetci prítomní poslanci v počte 11 hlasovali za zvolenie nových členov komisií.
Prednosta ďalej uviedol, že OZ môže schváliť hlavnej kontrolórke koncoročné prémie. OZ
sa po prejednaní rozhodlo schváliť hlavnej kontrolórke prémie vo výške 10 % z ročnej hrubej
mzdy.
Poslanci P. Grofčík a D. Kovaľ upozornili na výtlky na cestách. Starosta uviedol, že sa
cesty budú opravovať ako každý rok po zime.

Mgr. Strýčková vyslovila požiadavku , či by nebolo možné urobiť niečo pre skultúrnenie
chodníka cez Babinec.
Starosta informoval, že sme požiadali o dotáciu cez projekt Zelené oázy od nadácie
EKOPOLIS vo výške 3 311,- € a ak sa to podarí peniaze sa využijú na lavičky a zeleň aj do
Babinca.
Prednosta ešte upozornil poslancov, lebo všetci pracujú v komisiách, alebo sú predsedami
komisií, aby nezabúdali na vykonávanie zápisov z ich stretnutí a aby jeden exemplár zápisu
vždy odovzdali na OcÚ Zákamenné.
Program zasadnutia bol vyčerpaný, poslanci už nemali žiadne pripomienky, preto starosta
na záver kalendárneho roka všetkým poďakoval za spoluprácu a pozval ich na malé
občerstvenie.

Uznesenie č. 4
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zákamenné, konaného dňa 14.
decembra 2012

A. Berie na vedomie
1. Plnenie rozpočtu za 3. štvrťrok 2012
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Zákamenné na
roky 2013-2015 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2013

3. Správa o audite za rok 2011
4. Plán výdavkov vedľajšej hospodárskej činnosti na rok 2013
5. Žiadosti o finančné príspevky na činnosť v roku 2013 TJ Tatran Zákamenné, FS
Kamenčan, Ľudová hudba Kamenčan
6. Diskuské príspevky a interpelácie

B. Schvaľuje
1.
-

4. zmenu rozpočtu v roku 2012 k 1. 12. 2012
dotácia prenesené kompetencie ZŠ
dotácia na žiakov zo SZP
dotácia na vzdelávacie poukazy
dotácia na aktivačnú činnosť
dotácia na školský úrad
dotácia na stravovanie HN
dotácia zberný dvor
dotácia na čistiacu techniku
dotácia osobitný príjemca – RP
dotácia na MŠ
dotácia na aktivačnú činnosť
dotácia na kalamitu
daň zo závislej činnosti
nájom za pozemky
poplatky za odber vody
úroky z vkladov – spoločný úrad
príjmy zinkasované v ZŠ
spolu
z predaja pozemkov
dotácia na zberný dvor
dotácia na čistiacu techniku

- 1 661,00 €
433,00 €
81,00 €
700,00 €
-17,00 €
- 1 042,00 €
- 1 428,00 €
-95,00 €
55,00 €
543,00 €
8 375,00 €
4 032,00 €
64 969,00 €
2 000,00 €
- 30 260,00 €
33,00 €
1 108,00 €
49 910,00 €
16 446,00 €
- 174 857,00 €
-1 791,00 €

spolu

-160 202,00 €

spolu

- 110 292,00 €

Vo výške 49 910,00 € sa zvýšia bežné príjmy schváleného rozpočtu v rámci príslušných
kapitol. Vo výške 160 202,00 € budú znížené kapitálové príjmy.
Bežné výdavky budú upravené o sumu 10 149,00 v príslušných kapitolách presunom
medzi položkami.
Zmena rozpočtu v rámci rozpočtových kapitol:
Bežné výdavky
Správa OcÚ a OZ

370,00 €

Finančná rozpočtová oblasť

93,00 €

Transakcie verejného dlhu

-93 ,00 €

Vodné hospodárstvo – protipovodňové opatrenia odvody

2 823,00 €

Cestná doprava – zimná obsluha, údržba, opravy

4 722,00 €

Rozvoj obcí – územný plán, projekty, VPP

1 069,00 €

Rekreačné športové služby – ihrisko

755,00 €

Náboženské a iné spol. služby –cintorín, dom smútku

-755,00 €

Bežné výdavky
Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

1 097,00 €

Školský úrad

23,00 €

Stavebný úrad

45,00 €
Spolu

10 149,00 €

Kapitálové výdavky
Zberný dvor výstavba – dotácia EU, ŠR

-166 059,00 €

Zberný dvor výstavba- spoluúčasť obce

-10 226,00 €

Spolu

-176 285,00 €

Výdavky rozpočtovej organizácie:
Základné školstvo

606,00 €
Spolu

606,00 €

2. Viacročný rozpočet obce Zákamenné na roky 2013-2015 a rozpočet na rok 2013
3. Všeobecné záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti na rok 2013
4. Všeobecné záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
5. Doplnok č. 4 k VZN č.- 5/2010 o určení normatívov na financovanie originálnych
kompetencií ZŠ s MŠ Jána Vojtaššák Zákamenné
6. Doplnok č. 2/2012 k VZN č. 1/2000 o cintorínskom poriadku
7. Všeobecné záväzné nariadenie o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje
8. Všeobecné záväzné nariadenie o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
9. Všeobecné záväzné nariadenie o miestnej dani za predajné automaty
10. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2013
11. Odpredaj pozemku zobrazeného ako E-UO parcely číslo 71690/4 – zastavaná plochy
a nádvoria – 207 m2 a to len tie časti, ktoré podľa GP číslo 162/2012 zo dňa 8. 8.
2012 zodpovedajú pozemkom zobrazeným ako C-KN parcely číslo 518/6 – zastavaná
plocha – 134 m2, 519/2 – záhrada – 61 m2 a 6516/5- vodná plocha -12 m2 v celosti

Františkovi Antušákovi za cenu 2,50 €/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa § 9a, ods. 8, pís. e, zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Platnosť uznesenia je do 31. 12. 2012. Schválené viac ako 3/5 väčšinou.
Z celkového počtu 12 poslancov hlasovalo za 11 poslancov, 1 bol neprítomný.
12. Ukončenie nájomnej zmluvy s Jozefom Mlichom – STAVREPO,
k 31. 12. 2012 z dôvodu ukončenia podnikateľskej činnosti v priestoroch patriacich
Obci Zákamenné, s.č. 1031. Z celkového počtu 12 poslancov hlasovalo za 11
poslancov, 1 bol neprítomný
13. Uzavretie nájomnej zmluvy s Ing. Jozefom Mlichom – STAVREPO od 1. 1. 2013
na prenájom nebytových priestorov patriacich Obci Zákamenné, s.č. 1031 na
uskutočňovanie podnikateľskej činnosti. Z celkového počtu 12 poslancov hlasovalo
za 11 poslancov, 1 bol neprítomný
14. Uzavretie nájomnej zmluvy s Evou Kyrczovou, na prenájom nebytových priestorov
v budove bývalej požiarnej zbrojnice s.č. 1416 na uskutočňovanie podnikateľskej
činnosti . Z celkového počtu 12 poslancov hlasovalo za 11 poslancov, 1 bol
neprítomný
15. Ručenie Obce Zákamenné v zmysle ust. § 303 a nsl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v platnom znení za prípadný budúci záväzok Združenia Biela Orava pre všestranný rozvoj
obcí regiónu Biela Orava, IČO: 37804332 so sídlom Grúnik č. 56, 029 53 Breza, vrátiť
Recyklačnému fondu, pri splnení podmienok návratnosti v čl. VI. Zmluvy o poskytnutí
prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1140/12/30 zo dňa 24. 9. 2012 o poskytnutí účelovej
dotácie na realizáciu projektu č. P 11506/2012,“ Zvýšenie efektivity zberu a triedenie
separovaných zložiek“, uzavretej podľa ust. § 64 ods. 10 zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
v platnom znení, dotáciu poskytnutú Združeniu Biela Orava, pre všestranný rozvoj obcí
regiónu Biela Orava na základe označenej zmluvy spolu so zmluvnou pokutou podľa čl. VII.
Ods. 1 označenej zmluvy v celkovej výške prípadného budúceho záväzku prípadného dlžníka
143 000,- € /slovom: jednostoštyridsaťtritisíc eur/. Schválené z celkového počtu 12 poslancov
hlasovalo 10 za, 2 boli neprítomní

16. Odpustenie sankčného úroku firme UNIWOOD, s.r.o, z dlžných súm na dani
z nehnuteľnosti a to za roky :
-

2006
442,66 €
2007
576,80 €
2008
247,69
2009
248,70
2010
248,70
2011
177,50
2012
39,70
Spolu:
1 981,75
Z toho dôvodu, že firma v obci nepodniká a uvedené budovy sú bez nájomníka.
Z celkového počtu 12 poslancov hlasovalo za 11 poslancov, 1 bol neprítomný.

17. Odkúpenie pozemkov za účelom vybudovania prístupovej cesty k IBV smerom
na Kalváriu a to len tie časti, ktoré podľa GP č.37361007-34/2012 zo dňa 12. 10.
2012, vypracovaného Ing. Pavlom Dibdiakom zodpovedajú pozemkom zobrazeným
ako C-KN parcely č. 6462/10-zastavaná plocha – 6m2, 6462/11-zastavaná plocha –
65 m2, 5957/89 – orná pôda – 5 m2, 6462/12 – zastavaná plocha – 49 m2, 5957/90 –

orná pôda -8m2, 6462/13 – zastavaná plocha – 71 m2,5957/91 – orná pôda – 29 m2,
6462/14 – zastavaná plocha – 27 m2, 5957/92 – orná pôda -11 m2, 6462/15 –
zastavaná plocha – 97 m2, 5957/93 – orná pôda -16 m2, 6462/17 – zastavaná plocha –
18 m2, 6462/16 – zastavaná plocha- 185 m2, 4879/3 –TTP – 28 m2, 6462/18 –
zastavaná plocha – 72 m2, 5961/6 – TTP – 17 m2,6462/20 – zastavaná plocha -55
m2, 5961/8 – TTP – 20 m2, 6462/21 – zastavaná plocha – 54 m2, 5963/2 – orná pôda
– 3 m2, 5962/10 – TTP – 18 m2, 6462/22 – zastavaná plocha – 50 m2, 5966/9 – orná
pôda – 7 m2, 5963/3 – orná pôda – 7 m2, 6462/23- zastavaná plocha – 78 m2
a 5963/4 – orná pôda – 18 m2 v celosti a 6462/19 – zastavaná plocha – 55 m2
a 5961/7 – TTP – 17 m2 v 1/2 za cenu 2 100,- €
18. Odkúpenie pozemkov za účelom vybudovania prístupovej cesty k IBV v časti
obce Oravice a to len tie časti, ktoré podľa GP č. 37361007-1/2013, vyhotoveného
Ing. Pavlom Dibdiakom zodpovedajú pozemkom zobrazeným ako C-KN parcely č.
5748/10-ttp -37 m2, 5748/11-ttp – 35 m2, 5747/3-zast.pl. – 35 m2, 5748/12-ttp -30
m2, 5747/4-zast. pl-32 m2,5748/13- ttp – 54m2, 5747/5- zast.pl. – 59 m2, 5748/14-ttp
-46 m2, 5747/6-zast.pl. – 51 m2, 5748/15-ttp- 42 m2, 5747/7-zast.pl.- 47 m2, 5748/16
–ttp – 68 m2 ,5747/8 – zast.pl. – 79 m2, 5748/17 – ttp -30 m2, 5747/9-zast.pl -30 m2 ,
5748/18- ttp -56 m2 , 5747/10- zast.pl.- 49 m2, 5748/19-ttp – 57 m2, 5747/11- zast.pl.
-47 m2, 5748/20 –ttp – 59 m2 ,5747/12 – zast.pl. – 41 m2, 5748/21- ttp – 22 m2,
5747/13 – zast.pl. – 14 m2, 5748/22 – ttp – 8m2, 5747/14- ttp- 2m2 za cenu 2,- €/m2.
19. Odkúpenie pozemkov za účelom vybudovania prístupovej cesty k IBV v časti
obce Nižný koniec /poza COOP Jednotu/ a to len tie časti, ktoré podľa GP č.
37361007-27/2012 vyhotoveného 24.7.2012 Ing. Pavlom Dibdiakom zodpovedajú
pozemkom zobrazeným ako C-KN parcely č. 1165/6- orná -135 m2, 1165/5 – orná139 m2, 1174/2 – orná – 17 m2 , 1175/3 – ost. pl. – 83 m2 , 1176/7- ost.pl. – 119 m2,
1176/6 –ost. pl. - 42 m2, 1176/5 – ost.pl. – 28 m2 za cenu 2,- €/m2.
20. Kompenzáciu nájmu Ing. Vladimírovi Florkovi za rok 2012 za ubytovacie
zariadenia Penzión a TU vo výške 1825,67 Sk, za práce vykonané v týchto
zariadeniach v hodnote 1 832,80 € podľa predložených dokladov. Za hlasoval 11
poslancov z celkového počtu 12 poslancov, 1 bol neprítomný.
21. Prémie hlavnej kontrolórke Viere Verníčkovej vo výške 10 % zo súčtu platov za rok
2012.
22. Cenu za 1 m3 spotrebovanej vody za rok 2012 vo výške 0,4647 €.
23. Ďalších členov komisií a to:
-

Mgr. Pavol Demko - komisia sociálna a bytová
Pavol Chudoba – komisia kultúry, vzdelávania a športu
Tomáš Večerek – komisia obchodu, cestovného ruchu, služieb a VP

C. Zamieta
1. Finančný príspevok na veľkofilm Cyril a Metod

Overovatelia

Dušan Kovaľ
Ing. Peter Durčák

Zapisovateľ

Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce

Mariana Florková

Jozef Peňák
prednosta OcÚ

