Obec Zákamenné, 029 56 Zákamenné 1002

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zákamenné, konaného
dňa 07. marca 2014

Starosta obce Zákamenné

V Zákamennom 27. 02. 2014

POZVÁNKA
Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zákamenné, ktoré sa uskutoční
07. marca 2014 o 17. 00 h
v zasadačke OcÚ Zákamenné

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

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Plnenie rozpočtu za rok 2013
Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2014
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013
Informačná správa o projekte odkanalizovania obce
Informačná správa o príprave čerpania finančných prostriedkov na programové obdobie
2014-2020
Nakladanie s majetkom obce
Rôzne
Diskusia
Interpelácie poslancov
Záver

Ing. Milan Vrábeľ

Zverejnené: 28. 2. 2014
Zvesené: 10. 03. 2014

K bodu 1. a 2.
Starosta obce Ing. Milan Vrábeľ otvoril a viedol zasadnutie obecného zastupiteľstva obce
Zákamenné. Konštatoval, že je prítomných 10 poslancov OZ a preto je uznášania schopné. Dušan
Kovaľ sa ospravedlnil a Peter Grofčík má prísť v priebehu zasadnutia. Na zasadnutí boli prítomní aj
prednosta OcÚ Zákamenné Jozef Peňák, ekonómka a účtovníčka OcÚ Zákamenné Ing. Marta
Florková , riaditeľ ZŠ Zákamenné Mgr. Pavol Demko , hlavná kontrolórka Viera Verníčková
a občania Jozef Sivčák a v priebehu rokovania prišiel Marián Iglár.
Písaním zápisnice poveril Marianu Florkovú, pracovníčku OcÚ Zákamenné a za jej overovateľov
určil poslancov Máriu Mlichovú a Pavla Florka.
K bodu 3.
Prednosta OcÚ Jozef Peňák, konštatoval, že uznesenie z ostatného zasadnutia OZ zo dňa 13. 12.
2013, nemalo ukladaciu časť.
K bodu 4.
Prehľad o plnení rozpočtu za rok 2013 poslanci dostali s pozvánkou . Starosta ich vyzval, aby sa
k nemu vyjadrili. Všetci prítomní poslanci ho bez pripomienok vzali na vedomie.
K bodu 5.
Starosta a Ing. Marta Florková, ekonómka a účtovníčka OcÚ informovali prítomných o zmenách
v rozpočte k 28. 2. 2014 . Ing. Florková uviedla stručne, že úpravy sú z dôvodu zvýšenia rozpočtu
oproti minulému roku na úseku školstva, dotácie na voľby prezidenta, splátka nájmu zubnej
ambulancie a iné zmeny, ktoré sa robia v rámci presunu po položkách. Celkový prehľad je v tabuľke,
ktorá tvorí prílohu zápisnice.
Starosta zdôraznil, že podľa zmien v zákone o rozpočtových pravidlách, ktoré platia od 1. 1. 2014
sa posledná zmena rozpočtu v kalendárnom roku môže urobiť do 31. 8. Tento predpis sa nevzťahuje
na presuny po položkách, navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácií z fondov EÚ, v školstve, respektíve na
zmeny, ktoré vyplývajú zo zmien v štátnom rozpočte.
OZ po prerokovaní schválilo jednomyseľne počtom 10 prítomných poslancov 1. zmenu
rozpočtu k 28. 2. 2014.
K bodu 6.
Hlavná kontrolórka obce Viera Verníčková, predložila poslancom správu o kontrolnej činnosti za
rok 2013 . Správa tvorí prílohu zápisnice. Poslanci k nej nemali žiadne pripomienky, preto ju
jednomyseľne vzali na vedomie.
K bodu 7.
Starosta informoval prítomných o priebehu prác na kanalizácii v obci. Akcia sa začala v mesiaci
október. Päť firiem so šiestimi pracovnými skupinami vykonáva práce v subdodávkach pre firmu OHL
Bratislava. Obec sa zúčastňuje na všetkých kontrolných dňoch a presadzuje oprávnené požiadavky
občanov. Etapa Poriečie je na konci, nasleduje provizórna úprava komunikácie, ktorá má byť hotová
do konca septembra 2014. Momentálne sa na budovaní kanalizácie nepokračuje, pretože nastali
problémy pri fakturáciách prác.

Mgr. Emília Strýčková sa informovala, čo bude so zablatenými plotmi občanov, ktoré boli
znečistené pri výkopových prácach. Starosta odpovedal, že asi ťažko môžu občania očakávať, aby im
ich niekto vyčistil.
Marek Beňuš navrhol, aby sa teraz, keď sú rozkopané cesty položili aspoň obrubníky na chodníky.
Nemôžeme vykonávať práce na výstavbe chodníkov pred projektovou dokumentáciou. Tento rok
plánujeme dať vyhotoviť projektová dokumentácia na 2 km chodníka na Poriečie a 2 km do Oravíc.
OZ vzalo na vedomie informáciu starostu.

K bodu 8.
Starosta informoval prítomných o budúcich akciách, plánovaných v obci.
Na najbližšie obdobie neboli vyhlásené, žiadne výzvy na projekty financované z EÚ. Obec má
dokončené všetky začaté projekty. V najbližšom období resp. od 1.7. budeme musieť zamestnať cca
120 ľudí z ktorých každý musí odpracovať 32 hodín mesačne v obci. Sú to poberatelia príspevku
v hmotnej núdzi. Zatiaľ nemáme o tom konkrétnu predstavu. Podľa doterajších informácii by ich mal
riadiť koordinátor, ktorý bude pridelený ÚPSVaR , no prácu a náradie im budeme prideľovať my .
Pod koordinátora by malo spadať 200-250 ľudí, takže nebude len v jednej obci, uviedol starosta.
K bodu 9.
V bode nakladanie s majetkom obce starosta oboznámil prítomných so žiadosťou manželov
Vladimíra a Viery Polťákovej, ktorí žiadajú odpredať parcely CKN 3757/8 diel 11 a 3756/8 diel 9
spolu 60 m2, patriace obci, ale oni ich užívajú. Táto žiadosť sa už riešila v roku 2012 a bolo aj prijaté
uznesenie č. 1/2012/B-5 zo dňa 23. 3. 2012, kde OZ schválilo nie odpredaj, ale zámenu za pozemky
manželov Polťákovcov, ktoré by obci slúžili na prístupovú cestu. Pani Polťáková však odmietla
kúpno-predajnú zmluvu podpísať. Dnes žiada pozemky odkúpiť znovu a pozemky, ktoré by boli slúžili
na zámenu, už nevlastní.
Starosta uviedol, že zatiaľ nebol čas venovať sa bližšie tejto žiadosti a je potrebné ju posúdiť.
Navrhol, však zrušiť uznesenie č. 1/2012/B-5 zo dňa 23. 3. 2012. OZ súhlasilo, aby sa žiadosť
preverila a posunula do ďalšieho zasadnutia OZ a zrušilo uznesenie 1/2012/B-5 zo dňa 23. 3. 2012
jednomyseľne počtom 10 prítomných poslancov.

Záchranná zdravotná služba FALC, končí nájom v našich priestoroch, zdravotnú
službu rýchlej pomoci preberá Záchranná zdravotná služba Bratislava. OZ odsúhlasilo
jednomyseľne počtom hlasov 10 prítomných poslancov prenájom priestorov novej ZS
a rovnako aj nájom priestorov na umiestnenie panoramatického rontgenu MUDr. Klementovi
Gajdošovi v budove zdravotného strediska v Zákamennom.
Starosta ďalej informoval, že cestu na Kalváriu, z dôvodu rozširujúcej sa bytovej
výstavby, je potrebné majetkovo vysporiadať podľa vyhotoveného GP č. 37361007-34 zo dňa
12. 10. 2012 Ing. Pavlom Dibdiakom. OZ po prejednaní schválilo odkúpenie pozemkov na
pokračovanie budovania cesty na Kalváriu k IBV za cenu 2,-€/1 m2 jednomyseľne počtom 10
prítomných poslancov.

Obec dala vyrobiť reflexné prvky pre školu a pre občanov od 55 rokov, cena jednej pásky
je 0,72 €.
P. Teluch by chcel v obci postaviť bytový dom a požiadal obec o odpredaj pozemku. Bytový
dom by odpredal alebo prenajímal byty. Požiadal však obec o odpredaj pozemku. Starosta
informoval o pozemkoch, ktoré by prichádzali do úvahy a to, pozemok pri čističke na Nižnom
konci pod zdravotným strediskom, ďalšia možnosť pod bytovkami pri rieke, alebo pod Mgr.
Albínom Bernaťákom v Ústredí. OZ tento zámer podporilo. Skôr sa však priklonilo
k pozemku pod Mgr. Albínom Bernaťákom. Navrhlo zvolať ďalšie jednanie s p. Teluchom,
aby sa dohodli bližšie podmienky.
Pracovníčka zodpovedajúca za daň z nehnuteľností Mgr. Blažena Durčáková predložila OZ na
schválenie návrh zániku nedoplatku daní ZŤS TEES Martinské strojárne, a. s., Čsl. Armády 3/1697,
036 57 Martin vo výške 1 272,73 + sankcie 2 641,09 € od roku 2000 do 2005. Organizácia zanikla
a bola vymazaná z Obchodného registra, daň je tak nevymožiteľná.
Obecné zastupiteľstvo návrh jednomyseľne schválilo počtom 10 prítomných poslancov.
K bodu 10, 11, 12.
V bode rôzne starosta uviedol, že v obci prebiehajú aj iné aktivity, v mesiaci február sa

uskutočnil ďalší ročník prechodu Zákamenským Grúňom, zúčastnilo sa približne 350 ľudí.
Pripravujeme Dni obce, je už hotová aj socha biskupa Vojtaššáka, ktorá bude umiestnená na
námestí . O posvätení sochy uvažujeme práve na tohoročné dni obce.
Počasie počas tejto zimy umožnilo vykonávať práce vonku, pri altánku na Vyšnom konci
sa položila dlažba, osadilo sa 5 lavičiek a urobilo sa ohnisko. Pre lepšiu orientáciu v obci
jedná obec s firmou GEODETICCA, s.r.o. Košice o vypracovaní digitálnej mapy, kde sa na
konkrétnej parcele zobrazí aj súpisné číslo budovy. Takáto istá, ale fyzická mapa by bola
umiestnená aj na Nižnom konci.
Na zasadnutie prišiel Peter Grofčík, počet poslancov sa zvýšil na 11.
Ing. Durčák Peter znova zdôraznil, že treba už začať riešiť určovanie ulíc. Starosta
uviedol, že nemá námietky, ale očakáva od komisie výstavy, ÚP a VP, že príde s konkrétnym
návrhom na spôsob ako to robiť. OZ sa dohodlo, že sa stretne len kvôli tejto otázke 11. 4.
2014.
Marián Iglár žiadal, ak je možné zverejniť na webovej stránke mapu odkanalizovania
obce Zákamenné. Starosta uviedol, že mapu hlavnej trasy bude možné zverejniť, len
jednotlivé prípojky na nej nebudú.
Mgr. Albín Bernaťák dal do pozornosti úspešné účinkovanie nášho rodáka Martina
Bajčičáka na Olympiáde v Soči a bolo by potrebné, aby sa mu aj zo strany obce vyjadrilo
poďakovanie formou slávnostného privítania v rodnej obci.
Marek Beňuš priniesol na zasadnutie OZ listiny, ktoré našiel v pozostalosti svojho strýka
a na niektorých je dátum až z roku 1647. Starosta so súhlasom Mareka Beňuša požiada PhDr.

Soňu Maťugovú, riaditeľku archívu v Dolnom Kubíne, aby posúdila ich historický význam
a cenu.
Požiadavky občanov na doplnenie verejného osvetlenia, ktoré predložili poslanci, budú
riešené priebežne podľa možností. Momentálne prebieha rekonštrukcia verejného osvetlenia
na Vyšnom konci.
Starosta uviedol, že tento rok sa v obci nebude robiť jarný zber odpadu, pretože
Technické služby mesta Námestovo odmietajú odoberať veľkoobjemový odpad. Máme
zberný dvor, kde majú občania možnosť odvážať okrem komunálneho všetky druhy odpadu.
Zberný dvor je v prevádzke od jari do konca jesene.
Peter Grofčík poukázal na vzrastajúci počet ohrozovaných a týraných žien a detí a či by
sme nemali začať uvažovať o zriadení azylového domu, alebo výstavbe sociálnych bytov.
Starosta uviedol, že je potrebné sa touto problematikou zaoberať, ale momentálne nemáme
priestory a ani financie.
Poslanci Marek Beňuš, Peter Grofčík a Vladimír Vojtaššák opäť upozornili na niektoré
nedokonalosti cesty na Vyšný koniec, najmä pri mostoch. Starosta skonštatoval, že sa vie
o týchto závadách, ale cesta je štátna a opravovať ju na náklady obce si nemôžeme dovoliť.
V týchto dňoch bola na verejných miestach petícia na zachovanie Dialyzačného centra
v Námestove, uviedol starosta. Vysvetlil situáciu ktorá nastala. Na Orave boli tri dialyzačné
centrá Dolný Kubín, Námestovo a Trstená. V Trstenej sa zrazu objavilo nové moderné
dialyzačné centrum. Staré nevyhovovalo hygienickým predpisom, centrum v Námestove
obsluhuje len 21 pacientov a celoslovenský trend na jedno centrum je cca 90 pacientov. Za
takejto situácie, táto petícia asi nepomôže, ale aj tak ju starosta odporučil podporiť.

Prednosta konštatoval, že podľa zákona o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. v znení
neskorších predpisov má obecné zastupiteľstvo každoročne prehodnotiť plat starostu. Plat
starostu obce pozostáva :
-

výška priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok krát
koeficient 2,34 / platí pre obce do 10 000 obyvateľov / rovná sa základná mzda, zaokrúhlená
na celé €. Základná mzda môže byť zvýšená najviac o 70 %.

OZ po prerokovaní schválilo zvýšenie základnej mzdy starostu o 50 %, tak, ako mal
doteraz, počtom 10 hlasov za, Ing. Peter Klimčík sa zdržal hlasovania.

Keďže už neboli žiadne pripomienky a návrhy, starosta poďakoval prítomným za účasť
a schôdzu OZ ukončil.

Uznesenie č.1/2014
zo zasadnutia OZ obce Zákamenné, konaného dňa 7. marca 2014
Obecné zastupiteľstvo obce Zákamenné
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesenia č. 5/2013 zo dňa 13. 12. 2013
Prehľad o plnení rozpočtu za rok 2013
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2013
Informácie starostu obce o priebehu prác na budovaní kanalizácie v obci
Informácie starostu obce o akciách prebiehajúcich a plánovaných v roku 2014
Diskusné príspevky

B. Schvaľuje
1. Zmenu rozpočtu k 28. 2. 2014
Zmena rozpočtu z dôvodu poskytnutých dotácií a zinkasovaných príjmov:
-

Dotácia prenesené kompetencie ZŠ
Dotácia na vzdelávacie poukazy
Dotácia na MŠ – predškoláci
Dotácia na asistenta učiteľa
Dotácia na učebné pomôcky SZP
Dotácia na školský úrad
Dotácia na stavebné konanie
Dotácia na životné prostredie
Dotácia na cestnú dopravu
Dotácia na matriku
Dotácia na register obyvateľstva
Dotácia na voľby
Splácanie pôžičky
Dotácia na stravovanie HN
Granty od subjektov mimo VS
Spolu

67 598,00 €
1 036,00
-640,00
-5 976,00
854,00
-46,00
331,00
-55,00
-47,00
-27,00
-14,00
2 640,00
3 336,00
4 950,00
130,00
74 098,00

Zmena rozpočtu v rámci rozpočtových kapitol:
Bežné výdavky
-

Správa OcÚ a OZ
Všeobecné verejné služby
Rozvoj obcí – územný plán, projekty, VPP
Náboženské a iné spol. služby – cintorín, dom smútku
Sociálna pomoc v hmotnej núdzi
Spolu

-2 293,00
2 640,00
9 789,00
-4 500,00
-6 550,00
- 914,00

Výdavky rozpočtovej organizcácie:
Služby v školstve

75 012,00

Spolu

75 012,00

2. Prenájom priestorov v Zdravotnom stredisku v Zákamennom na prevádzku ambulancie ZZS
Záchrannej zdravotnej službe Bratislava od 5. 4. 2014
3. Prenájom priestorov v Zdravotnom stredisku v Zákamennom na prevádzku panoramatického
rontgenového prístroja pre MUDr. Klementa Gajdoša.
4. Návrh zániku nedoplatku daní ZŤS TEES Martinské strojárne, a. s., Čsl. armády 3/1697,
036 57 Martin vo výške 1 272,73 + sankcie 2 641,09 € od roku 2000 do 2005. Organizácia
zanikla a bola vymazaná z Obchodného registra, daň je tak nevymožiteľná.
5. Zvýšenie mzdy starostu obce, stanovenej zákonom 154/2011 o právnom postavení a platových
pomeroch starostov a primátorov o 50 %.

6. Odkúpenie pozemkov na pokračovanie budovania cesty na Kalváriu k IBV za cenu
2,-€/1 m2 podľa vyhotoveného GP č. 37361007-34 zo dňa 12. 10. 2012 Ing. Pavlom
Dibdiakom.
C. Ukladá
1. Doriešiť žiadosť manželov Viery a Vladimíra Polťáka o odpredaj pozemku parcely CKN
3757/8 diel 11 a 3756/8 diel 9 spolu 60 m2, patriace obci.
D. Odporúča
1. Starostovi obce Ing. Milanovi Vrábľovi prejednať s pánom Teluchom možnosť odpredaj
pozemku na výstavbu bytového domu v Zákamennom.
2. Starostovi obce zvolať zasadnutie OZ na deň 11. 4. 2014 za účelom prejednania spôsobu
určovania ulíc v obci.
E. Ruší
2. Uznesenie č. 1/2012/B-5 zo dňa 23. 3. 2012, ktorým bola schválená zámena pozemkov
parcely CKN 3757/8 diel 11 a 3756/8 diel 9 spolu 60 m2, patriace obci za pozemky, v miestnej
komunikácii, ktoré vlastnila žiadateľka.

Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce

