Obec Zákamenné, 029 56 Zákamenné 1002

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zákamenné, konaného
dňa 03. októbra 2014

Starosta obce Zákamenné

V Zákamennom 29. 09 2014

POZVÁNKA

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zákamenné, ktoré sa uskutoční
03. októbra 2014 o 17. 00 h
v zasadačke OcÚ Zákamenné
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení OZ
Správa riaditeľa ZŠ o príprave školského roku 2014/2015
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za prvý polrok 2014
Návrh na 5. zmenu rozpočtu na rok 2014
Nakladanie s majetkom obce
Návrh hlavných úloh na rok 2015
Rôzne
Diskusia
Interpelácie poslancov
Záver

Ing. Milan Vrábeľ

K bodu1.-2.
Starosta Ing. Milan Vrábeľ otvoril a viedol zasadnutie OZ. Konštatoval, že OZ je uznášania
schopné, prítomní sú 9 poslanci, Karol Čič a Mgr. Emília Strýčková sa ospravedlnili, Dušan Kovaľ
prišiel v priebehu zasadnutia. Ďalej boli prítomní Mgr. Pavol Demko, riaditeľ ZŠ, Ing. Marta
Florková, ekonómka a účtovníčka OcÚ Zákamenné, prednosta OcÚ Jozef Peňák, kontrolórka Viera
Verníčková a Ing. Pavol Dibdiak, zástupca firmy SKI SEVEN, s.r.o., Mariana Florková, pracovníčka
OcÚ .
Na žiadosť Ing. Pavla Dibdiaka, zástupcu firmy SKI SEVEN, s.r.o, ktorá prevádzkuje lyžiarsky
vlek v obci, došlo k úprave programu. Poslanci jednomyseľne schválili prejednanie ukončenia nájmu
lyžiarskeho vleku po kontrole uznesení.
K bodu 3.
Prednosta OcÚ Jozef Peňák konštatoval, že uznesenie č. 3/2014 zo dňa 27.6.2014 nemalo
ukladaciu časť, preto sa pristúpilo k riešeniu ukončenia prenájmu lyžiarskeho vleku. Zástupca firmy
SKI SEVEN, s.r.o. Ing. Pavol Dibdiak uviedol, že prevádzkovanie vleku v ostatných rokoch je pre
ich firmu stratové. Investície, ktoré boli do vleku vložené sa im nevrátili a keďže k 31. máju 2014
uplynula doba 10 rokov, na ktorú bola uzavretá nájomná zmluva, rozhodli sa, že ju už nemajú záujem
predlžovať.
Starosta zhodnotil situáciu tak, že obec si jednoducho nemôže dovoliť prevádzkovať vlek v takom
veku a s takými službami, môže ho ponúknuť do verejno-obchodnej súťaže.
Mgr. Bernaťák vyjadril nespokojnosť s tým, aby vlek ostal ležať ladom. Žiadal starostu, aby
obec našla prostriedky na jeho prevádzkovanie. Prevádzkovanie vleku je nákladné finančne, náročné
administratívne uviedol starosta a potvrdil to aj Ing. Dibdiak. Túto sezónu nebude možné vlek spustiť
aj keby sa našiel záujemca na prenájom, pretože celý proces verejnej súťaže je zdĺhavý. Po ukončení
rozpravy k tomuto bodu, OZ vzalo informáciu na vedomie.

K bodu 4.
Mgr. Demko poďakoval Ing. Dibdiakovi, za dobrú spoluprácu v rámci školy a informoval OZ
o pripravenosti školy na nový školský rok 2014/2015. Školu navštevuje 712 žiakov v 32 triedach + l
špeciálnej, pokles počtu žiakov bohužiaľ pokračuje. Na škole pracuje 32 krúžkov, vlani bolo 35.
Krúžky navštevuje 782 žiakov z toho 101 externých. V MŠ je 166 detí v 9 triedach, 5 celodenných, 4
poldenných. Predškolákov je 90. V školskom klube je 28 detí a školskú jedáleň navštevuje 315
stravníkov z toho 18 cudzích. Riaditeľ informoval o prechode školy na online triedne knihy. Starosta
uviedol, že zaznamenal sťažnosti od občanov, že detské ihriská pri MŠ navštevujú mačky a psy, preto
požiadal riaditeľa o zabezpečenie ich prekrytia. Ďalej požiadal riaditeľa o predloženie zoznamu,
koľkým deťom nebolo vyhovené žiadosti o prijatie do školského klubu, aby mohli problém spolu
riešiť.
OZ vzalo informáciu riaditeľa školy na vedomie.

K bodu 5. a 6.
Prehľad o plnení rozpočtu za I. polrok dostali poslanci s pozvánkou. Starosta vysvetlil niektoré
výdavky a premietol ich na akcie, ktoré sa za uplynulé obdobie realizovali. Vybudovala sa Hlboká
cesta, využila sa situácia, keď sa budovala časť kanalizácie pri MŠ Ústredie a urobila sa aj prekládka
potoka, posilnili sa rúry, ktoré sa upchávali a potok sa rozlieval do priestorov pred 14 b.j. a MŠ,
zakúpilo sa 7 lámp do nových ulíc k IBV, vymenili sa ríne na starom KD, dokončila sa cesta
k športovému areálu, dokončila sa lavička pre peších vedľa mosta pri Klibose, vylepšilo sa ozvučenie
cintorína, vykonala sa rekonštrukcia verejného osvetlenia v Babinci.
Poslanci vzali plnenie rozpočtu na vedomie.
Po zhodnotení plnenia rozpočtu nadviazal s informáciou o zmene rozpočtu. Bežné dennodenné
fungovanie obce si vyžaduje zmenu v rozpočte presunom po položkách. Došlo aj k navýšeniu a to
dotáciami zo štátu napr. pre asistentov učiteľov, odchodné do dôchodku učiteľov, na učebné pomôcky
znevýhodneným žiakom, dotácia na matriku na následne zníženiu, výdavkami v tej istej výške. Presné
informácie uvádza tabuľka, ktorá tvorí prílohu zápisnice. OZ vzalo zmenu rozpočtu presunom po
položkách na vedomie a schválilo 5. úpravu rozpočtu k 30. 9. 2014 jednomyseľne, počtom 9
prítomných poslancov.

K bodu 7.
V bode nakladanie s majetkom obce starosta ozrejmil situáciu so zubnými lekármi v obci.
MDDr. Iveta Ovsáková, ktorá má ambulanciu v budove s.č. 1003, kde sídli aj Polícia ošetruje
pacientov pre Novoť aj Zákamenné
MUDr. Klement Gajdoš zamestnáva 3 zubných lekárov . Dvaja sú z Ukrajiny a MUDr. Gajdoš
požiadal obec pre nich o pridelenie bytu. Po osobnom jednaní so starostom, lekárom vyhovoval byt
v budove Polície a starosta dal OZ návrh na prenájom bytu na dobu neurčitú s trojmesačnou

výpovednou lehotou od 1. 11. 2014. Od 1. 11. 2014 – 30. 6. 2015 bezplatne. O prenájom
dvoch miestností v tejto budove požiadali aj dvaja zubní laboranti, ktorí pracujú aj pre
zubných lekárov v obci. OZ schválilo jednomyselne prenájom miestností pre zubných
laborantov s takými istými podmienkami ako aj byt pre zubných lekárov.
OZ Kapce žiada o finančný príspevok na činnosť v roku 2015 sumu 2000,- €. Pre informáciu, aj
tento rok budú organizovať vianočné trhy 20. 12. a rozpočet na túto akciu je 600,- €. Mgr. Albín
Bernaťák chcel vedieť, či sa plánuje s touto akciou aj zabíjačka. Starosta uviedol, že nechce narúšať
koncepciu programu vianočných trhov, pretože program je v réžii OZ Kapce. Zabíjačka by sa skôr
hodila na fašiangy. Dali sme urobiť veľký stan, taký ako sme mali požičaný tento rok na dňoch obce
od súkromnej firmy z Novoti. Využijeme ho pri všetkých akciách, ktoré robíme po celý rok, uviedol
starosta.
Bohumil Kokles žiada o odpredaj parciel č. C KN 1339/1 o výmere 264 m2 a C KN 1339/2
o výmere 42 m2 pri budove firmy Gazdovská, s.r.o. v Zákamennom. Starosta uviedol, že práve po
týchto pozemkoch by malo ísť kanalizačné potrubie a preto doporučil OZ riešiť túto žiadosť až po
dokončení kanalizačných prác. OZ vzalo žiadosť na vedomie.
Ing. Vladimír Florek, požiadal o kompenzáciu nájmu za ubytovacie zariadenia za rok 2013.
Splatnosť nájmu bola odložená na rok 2014. Predložil doklady na vykonané práce v hodnote 2000,- €.

Starosta ešte oboznámil OZ, že k 1. 8. 2014 bol urobený dodatok k nájomnej zmluve s Ing. Florkom,
v ktorom sa vypustil prenájom penziónu a prenajíma sa len turistická ubytovňa. Penzión zatiaľ nechce
dávať do verejnej súťaže, pretože by sme ho mohli využiť pre sociálnu oblasť. A to buď denný
stacionár pre dôchodcov, alebo miesto pre týrané ženy. Poslanci sa s týmto názorom stotožnili.
OZ kompenzáciu nájmu jednomyseľne schválil počtom prítomných 9 poslancov
K bodu 8.
Starosta predložil niekoľko návrhov, ktoré pokladal za potrebné zaradiť do plánu hlavných úloh na
rok 2015 a vyzval poslancov, aby aj oni predložili návrhy . Ing. Peter Klimčík , Vladimír Vojtaššák
a Mgr. Albín Bernaťák žiadali o vybudovanie športového areálu, ktorý by zodpovedal požiadavkám
dnešnej doby. Starosta ich žiadal, aby predložili návrh, čo konkrétne v športovom areáli chcú
vybudovať. Mgr. Bernaťák žiadal, aby sa obec začala vážne zaoberať otázkou výstavby športovej haly,
pretože telocvičňa ZŠ nepostačuje pokryť požiadavky občanov. Ďalej je potrebné riešiť priestory
a celkovú úroveň knižnice. Touto otázkou sa zaoberala aj komisia kultúry, vzdelávania a športu. Bol
daný návrh, aby sa knižnica presťahoval na prízemie kultúrneho domu a aby , tak by bola prístupnejšia
všetkým, aj starším občanom. Aj keď návštevnosť knižnice klesá, treba sa zamyslieť prečo.
OZ po ukončení rozpravy jednomyseľne počtom 9 prítomných poslancov schválilo nasledovné hlavné
úlohy na rok 2015

-

územno-plánovacia dokumentácia infraštruktúry IBV Oravice – Úradníkov vrch a
Kalvária
vybudovanie pomníka pre nenarodené deti na cintoríne,
príprava projektovej dokumentácie chodníkov Oravice a Poriečie,
vodovodné potrubie pre pitnú vodu z Lokce,
výkup pozemkov pod cesty k IBV
vybudovanie detského ihriska ,
príprava projektovej dokumentácie pre športový areál,
400. výročie prvej písomnej zmienky o obci Zákamenné – oslavy

Na zasadnutie prišiel poslanec Dušan Kovaľ.
K bodu 9. 10. 11.
Poslanec Marek Beňuš upozornil na skutočnosť, že v novom cintoríne sa začali rozširovať hroby,
občania, ktorí to urobili porušili cintorínsky poriadok a treba vyvodiť voči nim dôsledky. Kríž, ktorý je
na starom cintoríne, pri ktorom sa modlievalo na sviatok pamiatky zosnulých už tiež nevidno, treba
vypíliť tuje a so zanedbanými náhrobnými kameňmi na Kalvárii by bolo treba niečo urobiť.
OZ uložilo prednostovi OcÚ Jozefovi Peňákovi, predvolať občanov, ktorí postavili na cintoríne
hroby presahujúce stanovený rozmer.
Okolie kríža na cintoríne upravíme a hroby na Kalvárii chceme zreštaurovať, pretože majú
historickú hodnotu, uviedol starosta.
Mariana Florková požiadala o riešenie zamedzenia prístupu motorkárov a štvorkolkárov na
Kalváriu, lebo ak tam hľadáte v nedeľu po obede pokoj a ticho , máte smolu. S týmto postrehom sa
stotožnili viacerí poslanci.
O probléme sa vie a nielen na Kalvárii. Rieši sa s OO PZ Zákamenné, ale je to ťažké.

Poslanec Peter Grofčík sa informoval, či obec vydala povolenie na garáž Jozefa Holubčíka,
pretože vyčnieva nebezpečne do cesty. Obec neschválila výstavbu drobnej stavby, uviedol starosta, vie
o tom , lebo bola ohlásená až keď bola postavená. Prípadom sa bude zaoberať.
Peter Grofčík ďalej navrhol, aby sa do budúcna uvažovalo o výstavbe cyklotrasy v obci
a o výhliadkovej veži na Kamennom, treba podporiť rozvoj turistiky v obci.
Poslanec Mgr. Albín Bernaťák uviedol, že na budúci rok si pripomenieme 400. výročie 1.
písomnej zmienky o obci a treba sa na to dobre pripraviť a s dostatočným časovým predstihom.
Zaoberala sa tým už aj komisia kultúry, vzdelávania a športu. Treba už uvažovať o skladbe programu,
pamätať pri tom aj na tradície a históriu obce, zabezpečiť kvalitné moderovanie programu. Vybrať
občanov, ktorých treba oceniť, Mgr. Bernaťák navrhol hneď Agnešu Vrábľovú, opernú speváčku,
Juraja Brišáka, sochára , Martina Bajčičáka, olypionika a Emíliu Rusnákovú, zaslúžilú učiteľku
a autorku zbierky básní. Oslavy by mali trvať 3 dni a to od 17. – 19. júla 2014. Bolo by dobre pozvať
rodákov aj z cudziny.
Mgr. Bernaťák ešte navrhol, aby sa pri tejto príležitosti postavil pamätník na Kamennom, na
mieste, kde sa usadili prví osadníci obce. Je na to ochotný podarovať časť svojho pozemku. Navrhol
ešte umiestniť na školu, alebo kostol pamätnú tabuľku, venovanú Andrejovi Hlinkovi, lebo u nás
pôsobil rok ako kaplán.
Na záver svojho príspevku ešte pripomenul, že treba na Nižnom konci postaviť verejné WC
a skultúrniť autobusovú zastávku.
Ing. Peter Durčák pripomenul, že by bolo dobré obieliť všetky autobusové zastávky.

Keďže už nebolo viac pripomienok, podnetov a návrhov, starosta poďakoval prítomným za účasť,
uviedol, že zvolá ešte jedno zasadnutie OZ pred komunálnymi voľbami a to 7. 11. 2014

Uznesenie č. 4/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zákamenné, konaného

dňa 03. októbra 2014
A. Berie na vedomie
1. Skutočnosť, že firme SKI SEVEN, s.r.o. uplynula desaťročná lehota nájomnej
zmluvy na prenájom lyžiarskeho vleku Tatra Poma a, že už nemá záujem o jej
predĺženie.
2. Informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka v Zákamennom, Mgr. P. Demka
o stave školy a pripravenosti na školský rok 2014/2015
3. Správu o plnení rozpočtu za 1. polrok 2014
4. Informácie o zmene rozpočtu presunmi po položkách
5. Žiadosť p. Bohumila Koklesa o odpredaj pozemku – bude sa riešiť po ukončení
kanalizácie
6. Diskusné príspevky a interpelácie poslancov

B. Schvaľuje
1. Zmenu programu zasadnutia, po kontrole plnenia uznesenia sa vsunie bod
„Ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom lyžiarskeho vleku – zástupca firmy SKI
Seven, - Ing. Pavol Dibdiak
2. 5. zmenu rozpočtu k 30. 9. 2014
Z dôvodu poskytnutých dotácií a zinkasovaných príjmov:
Dotácia na asistenta učiteľa
2 600,- €
Dotácia na odchodné ZŠ
2 134,-€
Dotácia na učebné pomôcky ZŠ
631,-€
Dotácia na matriku
154,-€
Dotácia na voľby
88,-€
Osobitný príjemca – rodinné prídavky
405,-€
Základná škola dotácia na aktivačnú činnosť 281,-€
Vo výške 6 293,- sa zvýšia bežné príjmy schváleného rozpočtu z dôvodu poskytnutých
dotácií.
Bežné výdavky budú upravené o sumu 6 051,- príslušných kapitolách. Zároveň budú
vykonané presuny medzi položkami bežného a kapitálového rozpočtu v rámci kapitol podľa
prílohy s tým, že sa nezvýšia bežné a kapitálové výdavky.
Zmena rozpočtu v rámci rozpočtových kapitol:
Bežné výdavky
Správa OcÚ a OZ
- 2 555,Vodné hospodárstvo – protipovodňové opatrenia odvody - 600,Nakladanie s odpadmi- zber , čistenie priestranstiev
1 250,Rozvoj obcí – územný plán, projekty, VPP
-650,Verejné osvetlenie
1 900,Všeobecné lekárske služby – zdravotníctvo
- 1 900,Miestna knižnica
2 555,Náboženské a iné spol. služby – cintorín, dom smútku
3 000,Školstvo, vzdelávanie
- 3 000,Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi
405,Spolu
405,-

Výdavky rozpočtovej organizácie
Služby v školstve

5 646,-

3. Prenájom bytu v 2 b.j., s.č. 1003 dvom zubným lekárom, zamestnancom MUDr.
Klementa Gajdoša na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou od 1. 11.
2014 a od 1. 11. 2014 – 30. 6. 2015 bezplatne
4. Prenájom dvoch miestností v 2 bj, s.č. 1003 dvom zubným laborantom na dobu
neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou od 1. 11. 2014 a od 1. 11. 2014 – 30.
6. 2015 bezplatne.
5. Hlavné úlohy na rok 2015
- Územno-plánovacia dokumentácia infraštruktúry IBV Oravice – Úradníkov vrch,
- Vybudovanie pomníka pre nenarodené deti na cintoríne,
- Príprava projektovej dokumentácie chodníkov Oravice a Poriečie,
- Vodovodné potrubie pre pitnú vodu z Lokce,
- Výkup pozemkov pod cesty k IBV
- Úprava detského ihriska po kanalizácii pri zdravotnom stredisku,
- Príprava projektovej dokumentácie pre športový areál,
- 400. výročie prvej písomnej zmienky o obci Zákamenné – oslavy,
6. Finančný príspevok OZ Kapce na rok 2015 vo výške 2 000,- €
7. Kompenzáciu nájmu za rok 2013 v ubytovacích zariadeniach Penzión Zákamenné a TU
Zákamenné, s vykonanými prácami.

C. Ukladá
1. Prednostovi OcÚ Jozefovi Peňákovi predvolať občanov, ktorí porušili pri výstavbe
pomníkov cintorínsky poriadok. Termín: do 7. 11. 2014

Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce

