Obec Zákamenné, 029 56 Zákamenné
1002

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Zákamenné, konaného
27. februára 2015 v zasadačke OcÚ
Zákamenné

Prítomní:

Ing. Milan Vrábeľ, starosta obce

Poslanci:
Viktor Florek,

Mgr. Albín Bernaťák, Marek Beňuš, Ing. Peter Durčák,
Ing. Vladimír Florek, Karol Glejtek, Milan Grofčík,

Mgr. Peter Klimčík,
Miroslav Koleň, Mgr. Emília Strýčková, Rudolf Traj, Peter
Grofčík
Neprítomní poslanci:
Ďalší prítomní:

/
Jozef Peňák, prednosta OcÚ
Viera Verníčková, hlavný kontrolór obce

Ing. Marta Florková, Mariana Florková, zam. obce
Mgr. Pavol Demko, riaditeľ ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka
v Zákamenné
Mariana Florková, pracovníčka Obce Zákamenné
Ing. arch. Marián Goč, Ing. arch. Anna Gočová,
architektonický ateliér GAM
Verejnosť:
Buľák, Ján Janeta, Jaroslav

Rastislav Kakus, Miloš Kakus, Janeta Jozef, Emil

Janeta, František Florek, Veronika Kudlová, Helena
Serdelová, Bc.
Martina Beňušová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení OZ
Sľub novozvolených poslancov
Zmeny a doplnky územného plánu
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
7. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja – doplnenie
8. Plnenie rozpočtu za rok 2014
9. 1. zmena rozpočtu 2015
10.Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014
11.Vykonané kontroly hlavného kontrolóra za rok 2014
12.Nakladanie s majetkom obce
13.Informatívna správa o projekte Odkanalizovanie obcí Bielej Oravy
14.Dni obce 400. výročie
15.Rôzne
16.Diskusia
17.Interpelácie poslancov
18.Záver

K bodu 1. – Otvorenie
Starosta Ing. Milan Vrábeľ privítal prítomných, skonštatoval, že poslanci OZ sú
v plnom počte 12, zasadnutie OZ je uznášania schopné.

K bodu 2. - Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Mgr. Albín Bernaťák
a Viktor Florek, písaním
zápisnice bola poverená Mariana Florková, pracovníčka Ocú Zákamenné.
Keďže boli prítomní na zasadnutí aj občania, starosta ich vyzval, aby sa
vyjadrili, či chcú vystúpiť so svojimi požiadavkami, alebo príspevkami hneď na
začiatku rokovania, alebo v bode rôzne. Občania, ktorí mali záujem o vystúpenie,
žiadali o možnosť vystúpiť na začiatku rokovania. OZ súhlasilo jednomyseľne,
môžu vystúpiť po bode č. 4 kontrola uznesenia.
K bodu č. 3 – Sľub novozvolených poslancov
Mgr. Albín Bernaťák a Milan Grofčík neboli prítomní na ustanovujúcom
zasadnutí OZ , preto sľub poslanca zložili na dnešnom zasadnutí.
K bodu č. 4 - Kontrola plnenia uzneseia OZ
Prednosta OcÚ , Jozef Peňák pri kontrole unesenia č. 5/2014 zo dňa 15. 12.
2014 skonštatoval, že nemalo ukladaciu časť.
Vystúpenie hostí
Pán Miloš Kakus, zástupca firmy KT Company Žilina, ktorá sa zaoberá
verejným osvetlením od zhotovenia projektovej dokumentácie po montáž,
ponúkol obci tieto služby a vysvetlil ich výhody . Nechal na vyskúšanie svietidlo
50 W LED model LD 50 s príkonom 50 W, odolné voči mechanickému poškodeniu.
Starosta skonštatoval, že uznáva výhody tohto osvetlenia, ale ponuka prišla
trochu neskoro, lebo obec po tom ako neuspela v roku 2007 v projektoch, ktoré
boli vyhlásené na verené osvetlenie, začala rekonštrukciu VO z vlastných
zdrojov. Z 280 svietidiel, ktoré obec má, boli vymenené 2/3. Od 1. 3. 2015
musíme všetky investície nad 1000,- € ročne obstarávať cez elektronické
trhovisko, takže si nemôžeme ľubovoľne vyberať dodávateľa. OZ však odporučilo
otestovať ponúknuté svietidlo.
Občania z časti Maršálkou grúň vyjadrili svoju nespokojnosť s riešením
odkanalizovaia tejto časti. Projekt spred 10 rokov rieši len domy z tohto obdobia.
Čo bude s domami, ktoré za 10-12 rokov pribudli. František Florek uviedol, že
stretnutia, ktoré zvoláva OVS na prejednanie prenájmu pozemkov sú
v nevyhovujúcich termínoch, kedy sú väčšinou všetci v práci.

Uvažuje sa s preložením trasy C 11 do cesty tak, aby boli odkanalizované
všetky domy s prepojením na trasu C 10, uviedol starosta.
Animátorky kresťanského spoločenstva mládeže KaM a ERKO
oboznámili OZ s činnosťou za minulý rok a plánom na rok 2015. Vyjadrili
spokojnosť s doterajším financovaním ich spoločenstva obcou . Mesačne na svoju
činnosť dostávali 400,-€ .
Poslanci sa s uznaním vyjadrili o ich práci s mládežou a na rok 2015 im
jednomyseľne v počte 12 prítomných odsúhlasili mesačný príspevok 400,- €
s podmienkami ako doteraz, že každá akcia bude dokladovaná prezenčnými
listinami, fotografiami a potvrdeniami o výdavkoch.
K bodu 5. – Zmeny a doplnky územného plánu
Zástupcovia architektonického ateliéru GAM , Ing. Anna Gočová a Ing. Marián
Goč predložili poslancom k nahliadnutiu vypracované alternatívy zmien
a doplnkov územného plánu obce podľa lokalít Farský briežok, Kocandy, Oravice
1, Oravice 2, Kviatkova raľa a Kalvária.
Poslanci po prehodnotení jednotlivých alternatív vybrali tie, ktoré by boli
najvhodnejšie, navrhli zapracovať aj iné riešenia ktoré by bolo možné zahrnúť do
územného plánu obce. OZ zatiaľ tieto zmeny a doplnky ÚP obce Zákamenné
vzalo na vedomie.
K bodu 6. – VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
Starosta uviedol, že toto VZN sa prejednáva na základe podnetu občana
z Dolného Kubína na Okresnú prokuratúru v Námestove , ktorý sleduje webové
stránky obcí a upozorňuje na porušovanie zákona. Obec Zákamenné nemala
schválené takéto VZN. Navrhnuté VZN bolo poslancom zaslané s pozvánkou.
Ing. Rudolf Traj predložil návrh doplniť v § 3, ods. 2 ďalšie odberné miesta Vrchná
Mrzáčka a Nový kostol. Táto časť nebola vyriešená. Starosta dal hlasovať za tento
návrh. Návrh bol jednomyseľne schválený počtom 12 prítomných poslancov.
K bodu 7. - Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja – doplnenie
Starosta informoval poslancov o nevyhnutnosti aktualizácie a doplnenia
PHaSR z dôvodu uchádzania sa o finančnú pomoc z európskych a iných fondov.
PHaSR bol vypracovaný v roku 2004 , prvý raz aktualizovaný bol v roku 2007.
Väčšina úloh je splnená. Je potrebné schváliť jeho doplnok . Poslanci
jednomyseľne schválili doplnok Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ,
počtom 12 prítomných poslancov.
K bodu 8. – Plnenie rozpočtu za rok 2014
Prehľad o plnení rozpočtu bol poslancom zaslaný s pozvánkou. Ing. Florková,
ekonómka a účtovníčka OcÚ informovala, že príjmy tvoria 2 919 170,- €, výdavky
2 538 750,- €, výsledok hospodárenie je 380 420,- € z toho 6 000,- € patrí
Spoločnému OcÚ v Námestove. Ostatná časť sa presúva do rezervného fondu. Na
účte je momentálne 2 877 000,- , čo sú peniaze aj z iných rokov.
Starosta ešte uviedol, že tieto prostriedky sa tento rok plánujú vo väčšej miere
použiť na opravu a odstraňovanie škôd po kanalizácii a výkup ciest.
OZ vzalo prehľad plnenia rozpočtu za rok 2014 na vedomie.

K bodu 9. - Prvá zmena rozpočtu v roku 2015
Ing. Marta Florková informovala o zmenách v rozpočte k 28. 2. 2015 z dôvodu
dotácií :
- Prenesené kompetencie ZŠ
146 066,00
- Dotácia na vzdelávacie poukazy
-204,00
- Dotácia MŠ – predškoláci
-153,00
- Dotácia na asistenta učiteľa
-516,00
- Dotácia na deti SZP
716,00
- Dotácia na školský úrad
674,00
- Dotácia na cestnú dopravu
-46,00
- Dotácia na matriku
-3,00
- Dotácia na register obyvateľstva
4,00

-

Dotácia na stravovanie detí v hmotnej núdzi
Dotácia na učebné pomôcky pre deti v HN

Spolu

7 000,00
345,00
153 892,00

Vo výške 153 892,00 € sa zvýšia bežné príjmy schváleného rozpočtu
v rámci príslušných kapitol. Bežné výdavky budú zvýšené o sumu
153 416,00 € v rámci kapitoly školstvo.
OZ vzalo informáciu o zmene rozpočtu na vedomie.
K bodu 10. – Správa o činnosti hlavného kontrolóra
K bodu 11. – Vykonané kontroly hlavného kontrolóra
Hlavná kontrolórka obce Viera Verníčková predložila poslancom správu
o činnosti za rok 2014 a prehľad vykonaných kontrol.
Poslanci k týmto bodom nemali žiadne závažné otázky ani pripomienky.
Správu o činnosti a prehľad kontrol vzali na vedomie.
K bodu 12.- Nakladanie s majetkom obce
Boli prejednané žiadosti :
- Marta Durčáková žiada o prenájom priestorov v starej požiarnej
zbrojnici pre účely
zákazkového šitia a opravy odevov na obdobie od 1.3.2015 na dobu
neurčitú, OZ prenájom schválilo jednomyseľne 12 prítomnými
poslancami,
- Pavlína Pekná žiada o finančnú pomoc pri odstránení škôd
spôsobených požiarom na zadných stavoch a streche rodinného
domu, OZ schválilo finančnú pomoc 1000,- € na zakúpenie strešnej
krytiny.
- Štefan Briš a Ján Sivčák žiadajú o vysporiadanie prístupovej cesty
k ich rodinným domom . Stavebná komisia po preverení situácie na
mieste odporučila pozemok vysporiadať a po prejednaní sa OZ

-

-

-

-

dohodlo na spôsobe, že obec odpredá pozemok CKN parc. č. 5429/2
– zast. pl. – 121 m2,Štefanovi Brišovi, Zákamenné za cenu 2,- € /m 2
a zároveň odkúpi pozemky CKN parc. č. 5431/3 – ost. plochy – 66 m 2
od Jána Sivčáka Zákamenné za cenu 1,- € za predmet zmluvy,CKN
parc. č. 5429/8 – zast. plochy – 103 m2 od Štefana Briša, Zákamenné
za cenu 2,-€ / m2, OZ jednomyseľne v počte 12 prítomných
poslancov súhlasilo.
Manželia Štefan a Štefánia Lokajovci žiadajú o odpredaj pozemku
EKN parc. č. 72567/7 –orná pôda - 104 m2 , ktorý prechádza cez ich
dvor. Komisia aj túto žiadosť preverila na mieste, pozemok
odporučila odpredať. OZ sa dohodlo o odpredaji za cenu 2,50 €/1m2
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, pís. e,
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí. Žiadatelia si kúpnopredajnú
zmluvu dajú vyhotoviť na vlastné náklady a za kúpu pozemku
zaplatia pri podpise zmluvy. Schválené 12 prítomnými poslancami.
Starosta informoval o neustálom pretrvávaní problému
nevysporiadanej cesty ku Kubiznom a spol. Problém so vstupom na
pozemky sa rieši už niekoľko rokov. Starosta navrhol pokúsiť sa na
základe zmluvy o budúcej zmluve zo dňa 21. 7. 2006 a GP č.
283/2011 pozemky vykúpiť za cenu 2,-€/m2 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, pís. e, zákona 138/1991. OZ
jednomyseľne návrh schválilo.
Ďalej starosta konštatoval, že bude potrebné pokračovať s výkupom
pozemkov na dobudovanie začatých ciest k rozširujúcej sa IBV v
lokalitách Oravice pri RD, Špitál, Poriečie – Kovaľ a Kalvária –
Mikolajčík. Na cesty sú vyhotovené geometrické plány. OZ dalo
jednomyseľný súhlas na výkup pozemkov.
Ďalej starosta predložil poslancom návrh nájomnej zmluvy na
prenájom pozemku oproti futbalovému ihrisku. Pozemok o rozlohe
6 949 m2 patrí Rímsko-katolíckej cirkvi Zákamenné. Na prenájom nie
je potrebný súhlas biskupského úradu a pri predbežnom jednaní sme
od vdp. Duláka získali súhlas. Prenájom by trval zatiaľ 6 rokov so
získaním predkupného práva. Suma za 1 m2 je 0,33 € ročne.
Nájomnú zmluvu chceme uzavrieť od 1. 3. 2015.
K bodu 13. – Informatívna správa o projekte Odkanalizovanie
obcí Bielej Oravy
Starosta informoval o postupe prác na odkanalizovaní našej obce.
Práce prebiehajú na Trchovnici smerom do Oravíc a na Vrchnej
Mrzáčke. Malo by sa začať aj Ústredie. Po výkopoch
a nedostatočných zásypoch sa vytvárajú na komunikáciách výtlky,
hlavne na Vrchnej Mrzáčke. Starosta sa zúčastňuje na kontrolných
dňoch, upozorňuje na tieto veci a žiada ich riešenie.
Poslanci vzali informáciu na vedomie.
K bodu 14. – Dni obce 400. výročie

Starosta informoval prítomných o pripravovaných oslavách 400.
výročia 1. písomnej zmienky o obci Zákamenné. Oslavy sa plánujú
na dni 17. - 19. 7. 2015.
V piatok 17. plánujeme urobiť v kultúrnou dome posedenie, kde
pozveme hostí a občanov, ktorých chceme oceniť. Dr. Lauček
z Ružomberka ponúkol napísať scenár na literárno-dramatické pásmo
o živote biskupa Jána Vojtaššáka. Je autorom mnohých kníh
o cirkevných dejateľoch. Môžeme zaradiť aj videoprojekciu o obci,
prípadne iný program. Požiadal aj poslancov, aby vyšli s iniciatívou a
nápadmi pri tvorbe programu a organizácii dní obce.
Sobota je vyhradená pre hlavné oslavy, začali by sv. omšou,
pokračovali by alegorickým sprievodom do športového areálu, kde
by prebiehali kultúrne a športové podujatia. Nedeľa môže byť ako
vždy športová.
Mgr. Bernaťák uviedol, že čím skôr by sa mala stretnúť kultúrna
komisia a tieto veci riešiť.
Poslanci Peter Grofčík a Mgr. Peter Klimčík sa prihlásili, že sa chcú
zúčastniť na zasadnutí kultúrnej komisie a spolupracovať pri
organizovaní dní obce.
Informácie starostu vzali poslanci na vedomie.
K bodu 15. - Rôzne
Prednosta OcÚ informoval OZ, že podľa zákona 154/2011 o právnom
postavení a platových pomeroch starostov a primátorov , OZ musí raz
ročne prejednať plat starostu. Ten tvorí priemerná mzda v národnom
hospodárstve, na rok 2015 je
858,- € x 2,34 /koeficient pre obce od 5000 - 10 000 obyvateľov/ =
2 007,42 € = 2 008,- €. Mzda starostu môže byť zvýšená do 70 %. Doteraz
mal starosta mzdu zvýšenú o 50 %.
Poslanci Ing. Traj, Mgr. Bernaťák, Ing. Durčák, Ing. Florek navrhli ponechať
zvýšenie o 50%. Keďže iný návrh nebol, poslanci hlasovali o tomto návrhu.
Za hlasovali: 9 poslanci
Proti halsovil: 3 poslanci
Zdržal sa: nikto
Zvýšenie mzdy starostu o 50 % bolo schválené.
Mgr. Albín Bernaťák navrhol upraviť odmeny poslancom a členom komisií
za účasť na zasadnutí OZ, rady OZ a komisií. Odmeny poslancov a členov
komisií sú upravené v Zásadách o odmeňovaní poslancov.
Poslanci po diskusii a rôznych návrhoch schválili
- odmenu poslancom za účasť na zasadnutí OZ vo výške 40,- €- za
hlasovali všetci 12 prítomní poslanci,
- odmenu poslancom - členom rady za účasť na zasadnutí rady OZ
vo výške 35,- €, za hlasovali všetci 12 prítomní poslanci,
- odmenu členom komisií za účasť na zasadnutí komisie vo výške 20,za hlasovali 11 prítomní poslanci, hlasovania sa zdržal jeden,
- odmenu pri výkone poslaneckej funkcie, napr. komisie zriadené pre
verejné obstarávanie 20,- € schválili jednomyseľne všetci prítomní
12 poslanci.

Ing. Peter Grofčík, predseda komisie výstavby požiadal o schválenie
ďalších členov do komisie výstavby Floriána Subjaka a Milana Grofčíka.
Za Floriána Subjaka hlasovali 5 poslanci, 6 poslancov hlasovalo proti,
jeden sa zdržal. Florián Subjak nebol schválený za člena komisie výstavby.
Za schválenie Milana Grofčíka za člena komisie výstavby hlasovalo 12
prítomných poslancov, teda bol schválený za člena komisie výstavby od 1.
3. 2015 .
Mgr. Peter Klimčík , predseda komisie športu a vzdelávania požiadal
o schválenie za člena komisie športu a vzdelávania Mgr. Pavla Demka,
riaditeľa ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka v Zákamennom. Za hlasovali všetci 12
prítomní poslanci. Mgr. Demko bol schválený za člena komisie od 1. 3.
2015.
Starosta konštatoval, že komisia verejného záujmu nemá zatiaľ
zvoleného predsedu komisie. Navrhol Mgr. Albína Bernaťáka. Poslanci
schválili za predsedu komisie verejného záujmu jednomyseľne počtom 12
prítomných poslancov.
Starosta ďalej vyzval poslancov , aby navrhli zo svojich radov zástupcu
do školskej rady za bývalého poslanca Vladimíra Vojtaššáka. OZ
jednomyseľne počtom 12 prítomných poslancov schválilo Viktora Florka.
Vzhľadom na to, že TJ Tatran Zákamenné sa ocitla bez vedenia,
predseda Ing. Peter Klimčík odstúpil ešte pred koncom minulého roka
a doteraz nikto neprišiel s iniciatívou prevziať túto funkciu. Prinieslo to
problémy vo financovaní športových aktivít v jednotlivých kluboch.
Starosta zvolal zástupcov všetkých klubov aby sa dohodli na riešení.
Nedospelo sa k žiadnemu konkrétnemu záveru. Preto starosta
konštatoval, že výdavky jednotlivých klubov do času, kým nebude zvolený
nový predseda TJ, bude financovať priamo obec na základe predložených
účtovných dokladov. O výšku vyplatených výdavkov, bude následne
znížená dotácia pre TJ na rok 2015.
Ďalej informoval o tom, že obec uzavrela zmluvu na vybavenie OcÚ
výpočtovou technikou s firmou Datacentrum. Táto akcia je riešená cez
projekt, obec nespolufinancovala nič. Výmena počítačov je z dôvodu
riešenia podnetov podaných občanmi elektronickou formou.
K Bodu 16.-17. - Diskusia, Interpelácie poslancov
Viktor Florek – kde je zrkadlo, ktoré bolo na výjazde od Colorspolu na
hlavnú cestu. Prednosta uviedol, že zrkadlo je vo firme Colorspol, firma
chce umiestniť väčšie zrkadlo.
Ing. Peter Durčák – treba sa zamerať na sociálne odkázané rodiny
a nájsť spôsob ako im pomôcť, žiadal, aby sociálna pracovníčka OZ
informovala o najakútnejších problémoch v obci.

Karol Glejtek – treba presvedčiť nejaký výhodný obchodný reťazec, aby
si v našej obci zriadil svoju prevádzku. Aj to by pomohlo sociálne slabším
občanom. Jednota má najdrahšie potraviny. Starosta uviedol, že boli už
jednania s Tescom a CBA a nakoniec ani jeden z nich ponúknutú možnosť
nevyužil.
Keďže už neboli žiadne interpelácie ani diskusné príspevky starosta
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Zákamenné zo
dňa 27. 2. 2015
Uznesenie č. 1/2015 zo dňa 27. 2. 2015
OZ obce Zákamenné
schvaľuje
program zasadnutia ako je uvedený v pozvánke so zmenou :
Vystúpenie prítomných občanov,
po bode č. 4. Sľub novozvolených poslancov
Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce

Uznesenie č. 2/2015 zo dňa 27. 2.2015
OZ obce Zákamenné
k o n š t a t u j e,
že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Milan Grofčík a Mgr. Albín
Bernaťák, ktorí neboli prítomní na ustanovujúcom zasadnutí, zložili
zákonom predpísaný sľub.
Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 3/2015 zo dňa 27. 2. 2015
OZ obce Zákamenné
b e r i e n a v e d o m i e,
že uznesenie z minulého zasadnutia OZ nemalo ukladaciu časť.
Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 4/2015 zo dňa 27. 2. 2015
OZ obce Zákamenné
berie na vedomie
požiadavky občanov časti obce Maršálkov Grúň, týkajúce sa výstavby
kanalizácie, vetvy C 11.
Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 5/2015 zo dňa 27. 2. 2015
OZ obce Zákamenné
berie na vedomie
návrh na „Zmeny a doplnky“ Územného plánu obce Zákamenné,
predložený architektonickým ateliérom GAM z Ružomberka.
Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 6/2015 zo dňa 27. 2. 2015
OZ obce Zákamenné
schvaľuje
mesačný finančný príspevok vo výške 400,- € spoločenstvu kresťanskej
mládeže KaM v Zákamennom. Finančné prostriedky sa budú poskytovať na
základe predloženej dokumentácie o činnosti a potvrdení o nákupe tovaru
a poskytnutí služieb.

Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 7/2015 zo dňa 27. 2. 2015
OZ obce Zákamenné
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015 o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území
obce Zákamenné.
Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 8/2015 zo dňa 27. 2. 2015
OZ obce Zákamenné
schvaľuje
program rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie obce
Zákamenné v súlade s ustanoveniami § 8, ods. 6 zákona č. 539/2008 o podpore
regionálneho rozvoja.

Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 9/2015 zo dňa 27. 2. 2015
OZ obce Zákamenné
berie na vedomie
plnenie rozpočtu za rok 2014
Ing. Milan
Vrábeľ
starosta o
Uznesenie č. 10/2015 zo dňa 27. 2. 2015
OZ obce Zákamenné
berie na vedomie
prvú zmenu rozpočtu v roku 2015 k 28. 2. 2015

-

Prenesené kompetencie ZŠ
Dotácia na vzdelávacie poukazy
Dotácia MŠ – predškoláci
Dotácia na asistenta učiteľa
Dotácia na deti SZP
Dotácia na školský úrad
Dotácia na cestnú dopravu
Dotácia na matriku
Dotácia na register obyvateľstva

146 066,00
-204,00
-153,00
-516,00
716,00
674,00
-46,00
-3,00
4,00

-

Dotácia na stravovanie detí v hmotnej núdzi
Dotácia na učebné pomôcky pre deti v HN
345,00
Spolu

7 000,00
153 892,00

Vo výške 153 892,00 € sa zvýšia bežné príjmy schváleného rozpočtu
v rámci príslušných kapitol. Bežné výdavky budú zvýšené o sumu
153 416,00 € v rámci kapitoly školstvo.

Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 11/2015 zo dňa 27. 2. 2015
OZ obce Zákamenné
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014.
Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 12/2015 zo dňa 27. 2. 2015
OZ obce Zákamenné
berie na vedomie
informáciu o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra za 2014.
Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce

Uznesenie č. 13/2015 zo dňa 27. 2. 2015

OZ obce Zákamenné
schvaľuje
nájom priestorov v budove bývalej požiarnej zbrojnice s. č. 1416, pani
Marte Durčákovej, Zákamenné, pre účely zákazkového šitia a opravy
odevov na obdobie od 1.3.2015 na dobu neurčitú z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, pís. e, zákona 138/1991 Zb. o majetku
obcí. Odôvodnenie prípadu osobitného zreteľa:
OZ má záujem o rozvoj služieb v obci a vytváranie pracovných miest pre ženy.

Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce

Uznesenie č. 14/2015 zo dňa 27. 2. 2015
OZ obce Zákamenné
schvaľuje
finančný príspevok vo výške 1 000,- € na nákup strešnej krytiny p. Pavlíne
Peknej, Zákamenné, ktorej následkom požiaru obhorel rodinný dom
a zhorela časť zadných stavov.
Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce

Uznesenie č. 14/2015 zo dňa 27. 2. 2015
OZ obce Zákamenné
schvaľuje
odpredaj pozemku
CKN parc. č. 5429/2 – zast. pl. – 121 m2,Štefanovi Brišovi a manželke Ľube
Brišovej obaja s trvalým bydliskom Zákamenné za cenu 2,- €/m 2 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, pís. e, zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí.
Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: V obci Zákamenné bol
vykonaný register obnovenej evidencie pôdy /ROEP/. Pri prejednávaní ROEP boli
zistené nezrovnalosti, neplatné zmluvy /nezapísateľné/, nesprávny zápis, atď.
Obecné zastupiteľstvo preskúmalo žiadosť o vysporiadaní a uznieslo sa na tom,
že uvedený prípad bude charakterizovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa,
aby sa uviedli skutočnosti na právny stav.
Zároveň schvaľuje
odkúpenie pozemku

CKN parc. č. 5431/3 – ost. plochy – 66 m2 od Jána Sivčáka, nar. 17. 7. 1969
a manželky Marty Sivčákovej rod. Vrábľovej nar. 5. 5. 1971, obaja s trvalým
pobytom Zákamenné za cenu 1,- €,
CKN parc. č. 5429/8 – zast. plochy – 103 m2 od Štefana Briša, nar. 9.9.1957
a manželke Ľube Brišovej rod. Lovičovej nar. 31. 12. 1957obaja s trvalým
pobytom Zákamenné 276 za cenu 2,-€ / m2 na prístupovú cestu k rodinným
domom.

Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 15/2015 zo dňa 27. 2. 2015
OZ obce Zákamenné
schvaľuje
odpredaj pozemku EKN parc. č. 72567/7 –orná pôda - 104 m2 manželom
Štefanovi a Štefánii Lokajovcom, Zákamenné 814 za cenu 2,50 €/1m2
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, pís. e, zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí. Žiadatelia si GP a kúpnopredajnú zmluvu
dajú vyhotoviť na vlastné náklady a za kúpu pozemku zaplatia pri podpise
zmluvy. Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: V obci
Zákamenné bol vykonaný register obnovenej evidencie pôdy /ROEP/. Pri
prejednávaní ROEP boli zistené nezrovnalosti, neplatné zmluvy
/nezapísateľné/, nesprávny zápis, atď. Obecné zastupiteľstvo preskúmalo
žiadosť o vysporiadaní a uznieslo sa na tom, že uvedený prípad bude
charakterizovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa, aby sa uviedli
skutočnosti na právny stav. Uznesenie platí do 31.12.2016.

Ing. Milan
Vrábeľ
starosta
obce
Uznesenie č. 16/2015 zo dňa 27. 2. 2015
OZ obce Zákamenné
schvaľuje
prenájom pozemku pri Športovom areáli v Zákamennom s rozlohou 6 949
m2 od Rímsko-katolíckej cirkvi v Zákamennom, za cenu 0,33 €/m2 ročne,
na dobu 6 rokov od 1.3. 2015.

Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 17/2015 zo dňa 27. 2. 2015
OZ obce Zákamenné
schvaľuje
kúpu CKN parciel č.
3743/4 – orná – 161 m2
3743/3 – orná – 189 m2
3754/5 – zastavaná pl. -117 m2
3757/10 – ostatné pl. – 6 m2
3742/6 – ttp – 12 m2
3754/4 – zastavaná pl. – 13 m2
EKN parciel č.
2223/202 – orná – 21 m2
2285/6 – orná – 14 m2
2245 – orná – 19 m2
2244/1 – orná – 22 m2
na základe zmluvy o budúcej zmluve zo dňa 21. 7. 2006 a GP č. 283/2011
za cenu 2,-€/m2
a odpredaj EKN parcely č.
5883/201 – orná – 76 m2
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, pís. e, zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí, za cenu 2,-€/m2 pre účely vysporiadania
pozemkov pod prístuovou cestou- Kubizna . Odôvodnenie prípadu
hodného osobitného zreteľa: V obci Zákamenné bol vykonaný register
obnovenej evidencie pôdy /ROEP/. Pri prejednávaní ROEP boli zistené
nezrovnalosti, neplatné zmluvy /nezapísateľné/, nesprávny zápis, atď.
Obecné zastupiteľstvo preskúmalo žiadosť o vysporiadaní a uznieslo sa na
tom, že uvedený prípad bude charakterizovaný ako prípad hodný
osobitného zreteľa, aby sa uviedli skutočnosti na právny stav.
Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 18/2015 zo dňa 27. 2. 2015
OZ obce Zákamenné
schvaľuje
odkúpenie pozemkov na vybudovanie cesty k IBV v časti Špitál podľa GP
č.37361007-43/2009, vyhotoveného Ing. Pavlom Dibdiakom 2. 10. 2009
za cenu 2,-€/m2.
Ing. Milan
Vrábeľ

starosta obce
Uznesenie č. 19/2015 zo dňa 27. 2. 2015
OZ obce Zákamenné
schvaľuje
odkúpenie pozemku na vybudovanie cesty k IBV – Poriečie – Kovaľ podľa
GP č. 284/2014, zo dňa 14. 11. 2014 vyhotoveného Brandys,
s.r.o.,Námestovo za cenu 2,-€/m2.
Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 20/2015 zo dňa 27. 2. 2015
OZ obce Zákamenné
schvaľuje
odkúpenie pozemku na vybudovanie cesty k IBV – Kalvária – Mikolajčík
podľa GP č. 37361007-34/2012 zo dňa 12. 10.2012 vyhotoveného Ing.
Pavlom Dibdiakom, za cenu 2,-€/m2.
Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 21/2015 zo dňa 27. 2. 2015
OZ obce Zákamenné
schvaľuje
odkúpenie pozemku na vybudovanie cesty k IBV – Oravice pri družstve
za cenu 2,- €/m2 podľa
GP č. 37361007-1/2013, zo dňa 20.1.2013
GP č. 37361007-64/2014, zo dňa 2. 10. 2014
GP č. 37361007-38/2014, zo dňa 12. 6. 2014
vyhotovených Ing. Pavlom Dibdiakom.
Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 22/2015 zo dňa 27. 2. 2015
OZ obce Zákamenné
schvaľuje
Mgr. Albína Bernaťáka za predsedu komisie pre ochranu verejného
záujmu ,
Milana Grofčíka za člena komisie výstavby, ÚP, ŽP a ochrany verejného
poriadku,
Mgr. Pavla Demka za člena komisie športu a vzdelávania.

Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 23/2015 zo dňa 27. 2. 2015
OZ obce Zákamenné
schvaľuje
Viktora Florka za člena školskej rady pri ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka
v Zákamennom ako zástupcu OZ obce Zákamenné.
Ing.
Milan Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 24/2015 zo dňa 27. 2. 2015
OZ obce Zákamenné
berie na vedomie
výšku mzdy starostu obce stanovenej zákonom 154/2011 o právnom
postavení a platových pomeroch starostov a primátorov , ktorú tvorí
priemerná mzda v národnom hospodárstve na rok 2015
858,- € x 2,34 /koeficient pre obce od 5000 - 10 000 obyvateľov/ =
2 007,42 € = 2 008,- €,
schvaľuje
zvýšenie mzdy starostu stanovenej zákonom 154/2001 o právnom
postavení a platových pomeroch starostov a primátorov o 50%.
Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 25/2015 zo dňa 27. 2. 2015
OZ obce Zákamenné
schvaľuje
Doplnok č. 1/2015 Zásad odmeňovania poslancov OZ obce Zákamenné
v znení:
- odmena poslancov za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva
je 40,- €
- odmena člena rady OZ za účasť na zasadnutí rady obecného
zastupiteľstva je 35,- €
- odmena členom komisií za účasť na zasadnutí komisie je 20,- €
- odmena poslancom pri výkone poslaneckej funkcie, napr. komisie
zriadené pre verejné obstarávanie je 20,- €

Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce

Uznesenie č. 26/2015 zo dňa 27. 2. 2015
OZ obce Zákamenné
berie na vedomie
diskusné príspevky a interpelácie poslancov

Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce

