Obec Zákamenné, 029 56 Zákamenné 1002

Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zákamenné,
konaného dňa 15. decembra 2014

Starosta obce Zákamenné
V Zákamennom 04. 12. 2014

POZVÁNKA

V zmysle § 12 ods. l a ods. 3, zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Zákamenné

15. decembra 2014 o 17.00 h
v zasadačke OcÚ Zákamenné

Program
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do obecného
zastupiteľstva a výsledku voľby starostu
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu a odovzdanie insignií novozvolenému starostovi
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov
6. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
7. Príhovor novozvoleného starostu
8. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba predsedov komisií
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

Ing. Milan Vrábeľ

K bodu 1.a 2.
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Milan
Vrábeľ. Písaním zápisnice poveril Marianau Florkovú a za overovateľov určil Mareka Beňuša
a Ing. Petra Durčáka. Konštatoval,že sú prítomní 10 novozvolení kandidáti na poslancov OZ
obce Zákamenné a že sa ospravedlnili Milan Grofčík a Mgr. Albín Bernaťák. Ďalej boli
prítomní prednosta OcÚ Zákamenné a zároveň predseda miestnej volebnej komisie Jozef
Peňák, člen miestnej volebnej komisie Jaroslav Lučivňák, hlavná kontrolórka obce Viera
Verníčková, ekonómka a účtovníčka Ing. Marta Florková, Mgr. Veronika Polťáková,
pracovníčka OcÚ a občania František Polťák, Marián Iglár.
K bodu 3. 4. 5.
Predseda miestnej volebnej komisie Jozef Peňák oboznámil prítomných s výsledkami
volieb do orgánov samosprávy obcí:
Za starostu obce bol zvolený Ing. Milan Vrábeľ
Kandidáti na poslancov obce boli zvolení nasledovne:
Vol. obvod č. 1
Ing. Vladimír Florek
Mgr. Albín Bernaťák
Karol Glejtek
Vol. obvod č. 2
Peter Grofčík
Ing. Rudolf Traj
Viktor Florek
Vol. obvod č. 3
Marek Beňuš
Milan Grofčík
Miroslav Koleň
Vol. obvod č.4
Mgr. Peter Klimčík
Ing. Peter Durčák
Mgr. Emília Strýčková
Predseda miestnej komisie odovzdal starostovi a poslancom osvedčenia o zvolení a vyzval
starostu, aby prečítal sľub starostu a následne ho podpísal.
Ing. Milan Vrábeľ prečítal sľub starostu a podpísal ho, potom prečítal sľub poslancov a všetci
prítomní zvolení kandidáti na poslancov ho podpísali.
K bodu 6.
Starosta požiadal novozvolených poslancov o schválenie programu zasadnutia OZ, ktorý
im bol doručený s pozvánkou, vyzval ich ak niekto chce doplniť program a sám navrhol
doplniť informáciu o menovaní zástupcu starostu a schválenie sobášiaceho, sobášnej

miestnosti a sobášneho dňa.
aj s doplnením schválili.

Poslanci jednomyseľne počtom 10 hlasov program zasadnutia

K bodu 7.
Starosta v krátkom príhovore na úvod poprial novozvoleným poslancom veľa úspechov
v ich práci. Požiadal ich, aby ich snaženie smerovalo vždy pre dobro obce. Upozornil ich, aby
si vo svojom záujme preštudovali interné predpisy obce, ktoré sú na webovej stránke obce.
Oboznámil ich s úlohami, ktoré sa plánujú v kalendárnom roku 2015. Rozpočet bol schválený
ešte predchádzajúcim zastupiteľstvom, samozrejme zmeny sa budú robiť podľa potreby
v priebehu roka.
V najbližšom období nás čakajú opravy komunikácií po kanalizačných prácach, budovanie
chodníkov a vybudovanie vodovodu na prívod vody od Brezy. Taktiež máme v pláne
rekonštrukciu futbalového ihriska, prípravu individuálnej bytovej výstavby a zmeny
v územnom pláne.
K bodu 8.
Starosta ďalej oboznámil prítomných s komisiami, ktoré v minulom volebnom období
pracovali pri OZ obce Zákamenné :
-

komisia finančná, škodová a správy obecného majetku
komisia výstavby, ÚP, ŽP a ochrany verejného poriadku
komisia kultúry, vzdelávania a športu
komisia sociálna a bytová
komisia obchodu , cestovného ruchu a služieb a verejno-prospešných prác
komisia ochrany verejného záujmu

Starosta uviedol, že bol daný návrh od predošlých členov komisie kultúry, vzdelávania športu,
aby sa komisia rozdelila na komisiu kultúry a komisiu vzdelávania a športu.
Prítomných 10 poslancov jednomyseľne odsúhlasilo, aby boli zriadené komisie tak, ako
ich starosta uviedol a aby bola komisia kultúry vzdelávania a športu rozdelená na dve a to
komisiu kultúry a komisiu vzdelávania a športu.
Po prejednaní boli nasledovne schválení predsedovia a členovia komisií.
Komisia výstavby, ÚP, ŽP a ochrany verejného poriadku
Predseda: Ing. Peter Durčák
Členovia: Ing. Vladimír Florek, Karol Glejtek, Miroslav Koleň, Katarína Sivčáková
Komisia finančná, škodová a správy obecného majetku
Predseda: Mgr. Emília Strýčková
Členovia: Ing. Rudolf Traj, Ing. Marta Florková, Mgr. Blažena Durčáková
Komisia kultúry
Predseda: Marek Beňuš
Členovia: Mgr. Albín Bernaťák, Miroslav Koleň, Mgr. Vierka Polťáková, Viktor Florek,
Mariana Florková, Mgr. Zuzana Brišáková

Komisia športu a vzdelávania
Predseda: Mgr. Peter Klimčík
Členovia: Ing. Rudolf Traj, Peter Grofčík, Jana Laššáková, Karol Glejtek, Mgr. Albín
Bernaťák
Komisia sociálna a bytová
Predseda: Viktor Florek
Členovia: Mgr. Pavol Demko, Mgr. Veronika Polťáková, Viktória Sekerášová, Viktória
Večerková,
Komisia obchodu, cestovného ruchu, služieb a verejno-prospešných prác
Predseda: Peter Grofčík
Členovia: Mgr. Mária Antušáková, Tomáš Večerek,
Komisia ochrany verejného záujmu
Členovia: Mgr. Albín Bernaťák, Ing. Vladimír Florek, Ing. Peter Durčák
Starosta uviedol, že komisie sú otvorené a v prípade návrhov a záujmu občanov sa môžu
kedykoľvek doplniť. Ďalej informoval poslancov, že za svojho zástupcu ustanovil
poslanca Ing. Petra Durčáka.
K bodu 9.
Starosta uviedol, že podľa zákona o obecnom zriadení úlohou ustanovujúceho zasadnutia
OZ je poveriť poslanca, ktorý by v prípade, že starosta, alebo zástupca starostu nezvolá
zasadnutie OZ, urobí tak on.
OZ po krátkej rozprave schválilo jednomyseľne Ing. Rudolfa Traja, ako poslanca
povereného zvolať OZ podľa § 12, ods.1, zákona 369/1990.
V doplnenom bode - určenie sobášiaceho, sobášnej miestnosti a sobášneho dňa a hodiny
starosta vyzval poslancov na podanie návrhov. Karol Glejtek navrhol Ing. Petra Durčáka,
ostatní poslanci sa jednomyseľne stotožnili. Sobášny deň schválili sobotu, sobášnu miestnosť
veľkú zasadačku OcÚ.
K bodu 10.,11.,12.
V minulom volebnom období bolo zvykom, že zasadnutie OZ sa konalo v piatky o 17.00
h, uviedol starosta.
Požiadal poslancov o vyjadrenie, či majú iný návrh, alebo súhlasia, aby sa v tradícii
pokračovalo. Poslanci súhlasili so zaužívaným termínom. Mgr. Peter Klimčík navrhol, aby
sa OZ stretávalo častejšie, ako 4 x do roka, odôvodnil to tým, že ak si občania podajú žiadosť
do OZ, čakať 3 mesiace na jej vybavenie je dosť dlho. Starosta uviedol, že OZ sa môže
v prípade potreby zvolať aj mimo naplánovaný termín ak to situácie vyžaduje. Zákon ukladá
povinnosť stretnúť sa najmenej 4 x ročne. Navrhol najbližšie stretnutie na 27. februára 2015.
Ing. Florková Marta, ekonómka a účtovníčka oboznámila poslancov o tom, aká je ich
povinnosť voči sociálnej a zdravotnej poisťovni, ktorá vyplýva z funkcie poslanca a člena
komisie.

Prítomný Marián Iglár chcel vedieť, prečo obec púšťa do dediny nebezpečnú vodu
a neupozorní na to občanov, lebo na webovej stránke si zistil, že RÚVZ Dolný Kubín bola
platená faktúra za opakovaný rozbor, po tom ako zistili závadnosť vody v obci.
Starosta uviedol, že keby bola voda zdravotne nebezpečná, RÚVZ nám jednoducho zakáže
distribuovať vodu do obce. Pri ich odbere vzorky bola zistená istá baktéria, ktorá v takom
množstve neohrozuje zdravie, ale nebola to naša chyba, lebo voda z nášho zdroja odchádza
nezávadná, chlóruje sa pravidelne. Kontrolu a odoberanie vzoriek nám zabezpečuje firma
INGEO Žilina. Baktéria sa našla v obchode potravín, kde sa odoberali vzorky .

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

Uznesenie č. 6/2014
z ustanovujúceho zasadnutia OZ obce Zákamenné zo dňa 15. 12. 2014
OZ obce Zákamenné
A. Berie na vedomie
1. Výsledky voľby starostu a volieb do OZ
2. Vystúpenie novozvoleného starostu
B. Konštatuje,že
1. Novozvolený starosta obce Zákamenné Ing. Milan Vrábeľ zložil zákonom
predpísaný sľub starostu obce
2. Zvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ
Marek Beňuš
Ing. Peter Durčák
Viktor Florek
Ing. Vladimír Florek
Karol Glejtek
Peter Grofčík
Mgr. Peter Klimčík
Miroslav Koleň
Mgr. Emília Strýčková
Ing. Rudolf Traj
C. Poveruje
1. Poslanca Ing. Rudolfa Traja zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch podľa §
12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Poslanca Ing. Petra Durčáka, ako druhého sobášiaceho v prípade neprítomnosti
starostu obce Ing. Milana Vrábľa.
D. Zriaďuje
komisie
- komisia finančná, škodová a správy obecného majetku
- komisia výstavby, ÚP, ŽP a ochrany verejného poriadku
- komisia kultúry,
- komisia vzdelávania a športu
- komisia sociálna a bytová
- komisia obchodu , cestovného ruchu a služieb a verejno-prospešných prác
- komisia ochrany verejného záujmu
E. Volí predsedu a členov komisií
Komisia výstavby, ÚP, ŽP a ochrany verejného poriadku
Predseda: Ing. Peter Durčák
Členovia: Ing. Vladimír Florek, Karol Glejtek, Miroslav Koleň, Katarína Sivčáková
Komisia finančná, škodová a správy obecného majetku
Predseda: Mgr. Emília Strýčková
Členovia: Ing. Rudolf Traj, Ing. Marta Florková, Mgr. Blažena Durčáková

Komisia kultúry
Predseda: Marek Beňuš
Členovia: Mgr. Albín Bernaťák, Miroslav Koleň, Mgr. Veronika Polťáková, Viktor Florek,
Mariana Florková, Mgr. Zuzana Brišáková
Komisia športu a vzdelávania
Predseda: Mgr. Peter Klimčík
Členovia: Ing. Rudolf Traj, Peter Grofčík, Jana Laššáková, Karol Glejtek, Mgr. Albín
Bernaťák
Komisia sociálna a bytová
Predseda: Viktor Florek
Členovia: Mgr. Pavol Demko, Mgr. Veronika Polťáková, Viktória Sekerášová, Viktória
Večerková,
Komisia obchodu, cestovného ruchu, služieb a verejno-prospešných prác
Predseda: Peter Grofčík
Členovia: Mgr. Mária Antušáková, Tomáš Večerek,
Komisia ochrany verejného záujmu
Členovia: Mgr. Albín Bernaťák, Ing. Vladimír Florek, Ing. Peter Durčák
F. Určuje
1. Sobášnu miestnosť pre vykonávanie civilných obradov veľkú zasadačku
Obecného úradu v Zákamennom a sobášny deň sobotu
2. Piatok, ako deň na zvolávanie plánovaného zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Zákamenné.

Overovatelia

................................................

................................................

Zapisovateľ

...............................................

Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce

Jozef Peňák
prednosta OcÚ

