Obec Zákamenné, 029 56 Zákamenné 1002

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

Starosta obce Zákamenné
V Zákamennom 30. 10. 2014

PO Z V Á N K A
Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zákamenné, ktoré sa uskutoční
07. novembra 2014 o 16. 30 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.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení OZ
Plnenie rozpočtu za 3. štvrťrok 2014
Návrh na 6. zmenu rozpočtu
Stanovisko hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu na roky 2015-2017 a rozpočtu
na rok 2015
Rozpočet na rok 2015 a programový rozpočet na roky 2015-2017
VZN obce Zákamenné o miestnej dani z nehnuteľnosti
Doplnok k VZN o určení normatívov na financovanie originálnych kompetencií ZŠ s MŠ J.
Vojtaššáka v Zákamennom
VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
Schválenie ceny vody na rok 2015
Schválenie dotácií občianskym združeniam
Nakladanie s majetkom obce
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015
Vyhodnotenie volebného obdobia
Rôzne
Diskusia
Interpelácie poslancov
Záver
Ing. Milan Vrábeľ

K bodu 1.- 2.
Starosta otvoril zasadnutie OZ , privítal prítomných, skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci,
oboznámil ich s programom. Navrhol doplniť program o bod Zrušenie VZN 1/2001 o utajovaných
skutočnostiach. Poslanci doplnenie programu jednomyseľne schválili.
Starosta určil overovateľov zápisnice Mgr. Albína Bernaťáka a Floriána Subjaka, písaním zápisnice
poveril Marianu Florkovú, pracovníčku OcÚ.

K bodu 3.
Prednosta OcÚ Jozef Peňák informoval o plnení uznesenia, ktorým mu bolo uložené zistiť
majiteľov hrobov v novom cintoríne, ktorí porušili cintorínsky poriadok. Je ich viac ako predpokladal.
Bude ich postupne predvolávať a s každým osobitne priestupok riešiť.
Zrušenie VZN
Starosta oboznámil prítomných s podaním Pavla Pachníka na Okresnú prokuratúru v Námestove
o neplatnosti VZN č. 1/2001, ktorým sa stanovuje zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného
tajomstva Obce Zákamenné. Keďže obec nemá žiadne utajované skutočnosti uvedené VZN sa stáva
bezpredmetné, starosta ho navrhol zrušiť.
Poslanci OZ ho počtom 12 prítomných jednomyseľne VZN zrušili.
K bodu 4.
Prehľad o plnení rozpočtu dostali poslanci s pozvánkou , nemali k nemu žiadne pripomienky
a jednomyseľne ho vzali na vedomie.
K bodu 5.
OZ vzalo na vedomie informáciu starostu o 6. zmene rozpočtu . Je potrebné upraviť rozpočet
z dôvodu požiadavky TJ Tatran Zákamenné o navýšenie rozpočtu na rok 2014 o 1 414,- €.
O ďalších zmenách podrobne informovala ekonómka a účtovníčka OcÚ Ing. Marta Florková.
OZ jednomyseľne počtom 12 prítomných poslancov odsúhlasilo 6. zmenu rozpočtu a navýšenie
rozpočtu na rok 2014 TJ Tatran Zákamenné o sumu 1 414,- €.
K bodu 6.
Hlavná kontrolórka obce Viera Verníčková predložila odborné stanovisko k návrhu programového
rozpočtu obce Zákamenné na roky 2015 – 2017 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2015.
Konštatovala, že je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými predpismi, zákonom č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p., zákona č. 564/2004 T, z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. a ostatné súvisiace právne
normy. Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými
predpismi obce. Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom

stanovenej lehote, t.j. nejmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s ň 9 ods. 2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Kontrolórka odporučila obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok 2015 schváliť.
K bodu 7.
Poslanci dostali návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2015 -2017 a návrh rozpočtu na rok 2015
s pozvánkou. Po krátkej rozprave ho bez pripomienok a pozmeňujúcich návrhov schválili počtom 12
prítomných poslancov.
K bodu 8.
VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti poslanci schválili bez pozmeňujúcich návrhov jednomyseľne
počtom hlasov 12.
K bodu 9.
Doplnok k VZN o určení normatívov na financovanie originálnych kompetencií ZŠ s MŠ J.
Vojtaššáka v Zákamennom OZ schválilo jednomyseľne počtom 12 prítomných poslancov.
K bodu 10.
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady OZ schválilo
po pozmeňujúcom návrhu poslancov Petra Grofčíka a Pavla Florka, ktorí neodporučili, aby sa
poskytovala zľava občanom dôchodcom z paušálneho poplatku za PDO. VZN bolo schválené 12
prítomnými poslancami.
K bodu 11.
Výšku ceny vody na rok 2015 OZ schválilo rovnako, ako za rok 2014 - 0,4647 €, jednomyseľne
počtom hlasov 12.
K bodu 12.
Poslanec Dušan Kovaľ, sa ospravedlnil a z osobných dôvodov opustil rokovaciu miestnosť s tým,
že sa ešte vráti. Prítomných ostalo 11 poslancov.
OZ prejednalo a schválilo počtom prítomných 11 poslancov jednomyseľne žiadosti o dotácie
nasledovne:
-

finančný príspevok tanečnej skupine FREED vo výške 1 125,- € v roku 2014 na zakúpenie
žineniek ,
finančný príspevok OZ Kapce vo výške 600,- € na organizovanie Vianočných trhov 2014,
navýšenie rozpočtu TJ Tatran Zákamenné v roku 2014 o čiastku 1 414,- €,
dotáciu TJ Tatran Zákamenné na rok 2015 vo výške 16 986,- €,
dotáciu Ľudovej hudbe Kamenčan na rok 2015 vo výške 1000,-€

K bodu 13.
Ekonómka, Ing. Marta Florková predložila na prerokovanie OZ Zásady hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce. Zásady sa v podstate nezmenili. Je možnosť schváliť obecným

zastupiteľstvom v § 22 starostovi obce vykonávať rozpočtové opatrenia – presun fin. prostriedkov
medzi položkami, môže rozhodnúť o prekročení výšky výdavkov na položkách do 10 % ,
oprávnenosť viazať rozpočtované prostriedky obce, ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného
rozpočtu z iných dôvodov ako je použitie prostriedkov z rezervného fondu, ďalej ak sa neplnia
rozpočtované príjmy. OZ vzalo Zásady hospodárenia na vedomie a schválilo § 22 počtom10
poslancov, Ing. Peter Klimčík sa zdržal hlasovania, Dušan Kovaľ bol neprítomný.
Starosta prítomných informoval o Zmluve o dielo s OVS Dolný Kubín o výstavbe
vodovodu a Zmluve o budúcej zmluve s OVS Dolný Kubín o dodávke vody. Prítomných 11
poslancov odsúhlasilo ich uzavretie.
Prednosta predložil návrh na schválenie odmeny kontrolórke obce Viere Verníčkovej
Uviedol, že minulý rok jej odmeny činila 10 % z celoročnej mzdy. Poslanci v počte 11
prítomných schválili kontrolórke odmenu aj za rok 2014 vo výške 10 % z celoročnej mzdy.
Starosta požiadal o schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky za rok 2013 a 2014.
11 prítomných poslancov preplatenie zostatku dovolenky starostovi obce odsúhlasilo.
Ing. Florková, ekonómka predložila návrh na odpustenie nevymožiteľnej pohľadávky od
firmy PMP, spol. s.r.o. Zákamenné 291. Firma už neexistuje a pohľadávka vo výške 2 018,46
sa nedá vymôcť. Prítomní 11 poslanci zánik nedoplatku na daniach jednomyseľne schválili.
K bodu 14.
Kontrolórka obce Viera Verníčková predložila poslancom na prerokovanie a schválenie plán
kontrolnej činnosti na I. polrok 2015. Poslanci plán jednomyseľne schválili.
K bodu 15.
Starosta stručne zhodnotil predchádzajúce volebné obdobie, spomenul akcie, ktoré sa
realizovali:
-

-

-

zapojili sme sa do 8 projektov financovaných z fondov EÚ a to vybudovanie kotolne na
biomasu, označenie častí obce, hasičská zbrojnica, námestie, zberný dvor, čistiaca technika,
detské ihriská, v spolupráci s VÚC cesta do Novoti a rekonštrukcia 2 mostov,
akcie v našej réžii – vodovod k IBV v časti Oravice, Špitál, Vyšný koniec, Poriečie, socha
biskupa Jána Vojtaššáka, miestne komun ikácie – Grúň, ku športovému areálu, úprava
verejného priestranstva pred budovou Polície, cesta na Kalváriu, dve lavičky pre peších,
altánok na Vyšnom konci, rekonštrukcia domu smútku, ozvučenie cintorína, rekonštrukcia
vereného osvetlenia, verejné osvetlenie do Babinca bohužiaľ zo 7 lámp už 6 je rozbitých,
v obci sa buduje kanalizácia, postupne prebieha oprava ciest,
každoročne sa organizovali akcie dni obce, prechod Zákamenským grúňom letný aj zimný,
vianočné trhy, Mikuláš

Starosta skonštatoval, že obec nemá dlhy, jediný úver obec má na dve 8 b.j. , ten je však krytý
nájomným. Poďakoval všetkým poslancom za spoluprácu a poprial im do budúcna veľa zdravia
a pracovných úspechov.
K bodu 16., 17, 18.
Mgr. Bernaťák opäť vystúpil s návrhom, aby sa pri príležitosti 400. výročia 1. písomnej zmienky
vybudoval pamätník prvým obyvateľom obce.

Pavol Florek sa pochvalne vyjadril ku tvorbe obecných novín.
Mária Mlichová navrhla, aby sa obnovila tradícia uvítania detí do života.
Mgr. Demko , riaditeľ školy poďakoval za spoluprácu vedeniu obce.

Starosta poďakoval všetkým za spoluprácu, poprial im veľa úspechov v budúcom roku a ukončil
posledné zasadnutie OZ v tomto zložení.

Uznesenie č. 5/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zákamenné zo dňa 7. 11. 2014
A.
1.
2.
3.

Berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení z ostatného zasadnutia
Správu o plnení rozpočtu za III. štvrťrok 2014
6. úpravu rozpočtu po položkách k 30. 11. 2014

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2015 a programovému rozpočtu na roky
2015 – 2017
5. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
B. Schvaľuje
1. Úpravu programu zasadnutia OZ o doplnenie bodu „ Zrušenie VZN č. 1/2001
2. 6. zmenu rozpočtu k 30. 11. 2014
3. Rozpočet na rok 2015 a programový rozpočet na roky 2015-2017
4. Všeobecné záväzné nariadenie obce Zákamenné č. 2/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti
5. Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady
6. Doplnok č. 6 k VZN č. 5/2010 o určení normatívov na financovanie originálnych kompetencií
ZŠ s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné
7. Cenu za 1 m3 vody na rok 2015 vo výške 0,4647 €
8. Finančný príspevok tanečnej skupine FREED vo výške 1 125,- € v roku 2014 na zakúpenie
žineniek
9. Finančný príspevok OZ Kapce vo výške 600,- € na organizovanie Vianočných trhov 2014
10. Navýšenie rozpočtu TJ Tatran Zákamenné v roku 2014 o čiastku 1 414,- €
11. Dotáciu TJ Tatran Zákamenné na rok 2015 vo výške 16 986,- €
12. Dotáciu Ľudovej hudbe Kamenčan na rok 2015 vo výške 1000,-€
13. Zmluvu o dielo s OVS Dolný Kubín o výstavbe vodovodu
14. Zmluvu o budúcej zmluve s OVS Dolný Kubín o dodávke vody
15. Prémie hlavnej kontrolórke obce V. Verníčkovej vo výške 10% z ročnej mzdy za rok 2014
16. Preplatenie zostatku dovolenky starostovi obce Ing. Milanovi Vrábľovi za rok 2013 a rok
2014
17. Zánik nedoplatku na miestnych daniach firme PMP, spol. s.r.o. vo výške 2 018,46 €
18. § 22 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce, ktorý umožňuje starostovi obce
vykonávať rozpočtové opatrenia
19. Finančný príspevok na školský rok 2014/2015 CVČ Cirkevnej spoločnej školy v Dolnom
Kubíne vo výške 150,- € pre žiakov Martina Matejčíka a Luciu Matejčíkovú
20. Finančný príspevok za školský rok 2013/2014 CVČ pri ZŠ Martina Kukučína v Dolnom
Kubíne vo výške75,- € pre žiačku Alžbetu Juricovú

C.Ruší
1. VZN č. l/2001 ktorým sa stanovuje zoznam skutočností tvoriacich predmet
služobného tajomstva Obce Zákamenné

Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce

