Obec Zákamenné, 029 56 Zákamenné 1002

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zákamenné konaného dňa
16. júla 2015 v zasadačke OcÚ Zákamenné

Starosta obce Zákamenné

V Zákamennom 15. 07. 2015

Pozvánka
Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zákamenné, ktoré sa uskutoční
16. júla 2015 o 18.30 h
v zasadačke OcÚ Zákamenné

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Zmena rozpočtu k 30. 6. 2015
Schválenie udelenia ocenení občanom obce, čestné uznanie, cena obce a čestné
občianstvo pri príležitosti 400. výročia 1. písomnej zmienky o obci Zákamenné
Dni obce
Rôzne
Diskusia
Záver

Ing. Milan Vrábeľ

Prítomní:

Ing. Milan Vrábeľ, starosta obce

Poslanci:

Marek Beňuš, Ing. Peter Durčák, Viktor Florek, Ing. Vladimír Florek,
Karol Glejtek, Milan Grofčík, Peter Grofčík, Mgr. Peter Klimčík,
Miroslav Koleň, Mgr. Emília Strýčková, Ing. Rudolf Traj, Anton
Sumihora

Neprítomní poslanci:

/

Ďalší prítomní:

Jozef Peňák, prednosta OcÚ, Viera Verníčková, hlavná kontrolórka
obce, Ing. Marta Florková

Program:

podľa pozvánky

K bodu 1. – Otvorenie
Ing. Milan Vrábeľ privítal prítomných. Ospravedlnil sa, že OZ zvolal len deň pred
zasadnutím, ale časová tieseň to neumožnila skôr. Skonštatoval, že OZ je uznášania schopné
lebo sú prítomní všetci poslanci.
K bodu 2. – Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Písaním zápisnice bola poverená Mariana Florková, pracovníčka OcÚ Zákamenné, za
overovateľov zápisnice boli určení Peter Grofčík a Milan Grofčík
K bodu 3. – Zmena rozpočtu k 30. 6. 2015
Starosta a ekonómka a účtovníčka Ing. Marta Florková informovali OZ o zmene rozpočtu
k 30.06.2015. Obec získala dotácie na oslavu 400. výročia prvej písomnej zmienky a to
4 000,- € od nadácie Slovenskej sporiteľne,
400,-€ na Deň radosti,
1 100,-€ na brožúry Rok na dedine, prachom zapadnuté spomienky ,
obidve dotácie sú od Žilinského samosprávneho kraja. K bežným zmenám došlo presunom po
položkách.
Zmeny sú aj v školskom rozpočte. Ekonómka predložila písomný prehľad, ktorý tvorí aj
prílohu zápisnice
OZ jednomyseľne schválilo a vzalo na vedomie zmenu rozpočtu.
K bodu 4. – Schválenie udelenia ocenení občanom pri príležitosti 400. výročia prvej
písomnej zmienky o obci
Starosta konštatoval, že na základe návrhov komisií obecného zastupiteľstva bol zostavený
zoznam občanov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj obce a sú navrhnutí na ocenenie.
Poslanci tajným hlasovaním z navrhovaného zoznamu rozhodli udeliť Cenu obce
Zákamenné

- Viktórii Sekerášovej, dlhoročnej sociálnej pracovníčke, ktorá svoju prácu vykonávala nad
rámec pracovných povinností a angažuje sa v oblasti charity a sociálnej práce aj po odchode
na dôchodok.
- Emílii Beňušovej, dlhoročnej opatrovateľke, ktorá svoju prácu vykonáva nad rámec svojich
pracovných povinností a neohraničuje ju pracovným časom.
- MUDr. Klementovi Gajdošovi, zubnému lekárovi, ktorý zasvätil svoj život svojmu
povolaniu a bez ohľadu na svoje pohodlie, neodmietol žiadneho pacienta v akomkoľvek čase.
- Agneši Vrábľovej, opernej speváčke za prestížnu reprezentáciu obce a Slovenska v oblasti
operného spevu.
- Jurajovi Briššákovi, sochárovi za prestížnu reprezentáciu obce a Slovenska v oblasti
sochárstva.
Čestné občianstvo obce Zákamenné
-

Mons. Pavlovi Janáčovi, katolíckemu kňazovi, ktorý aj po ukončení pastoračnej
činnosti v Zákamennom aktívne spolupracoval v cirkevnej i civilnej oblasti v obci
Zákamenné.
Františkovi Výrostkovi, hercovi, riaditeľovi Komorného divadla v Martine, za
šírenie divadelného umenia a metodickú pomoc v oblasti umenia v obci Zákamenné.

Čestné uznanie obce Zákamenné
- Pavlovi Vajákovi, rezbárovi
- Jaroslavovi Žatkuliakovi, organistovi
- Jozefovi Sivčákovi, organistovi
- Zuzane Majchrákovej, za poskytovanie služieb v oblasti gastronómie
- Viktorovi Glejtkovi, za pomoc občanom pri zdravotných problémoch
- Milanovi Janoťákovi, za angažovanosť v cirkevnej oblasti
- Vdp. Andrejovi Dulákovi, katolíckemu kňazovi
- Marekovi Beňušovi, za zachovávanie dedičstva otcov a šírenie folklóru
Poslanci ešte na návrh Karola Glejtka jednomyseľne schválili udeliť čestné uznanie
- Martinovi Plaskúrovi, za rozvoj poľnohospodárstva v obci
K bodu 5. – Dni obce
Starosta informoval poslancov o priebehu osláv dní obce. Program tvorí prílohu zápisnice.
Z dotácie od ŽSK sa dalo urobiť 1 500 brožúr – Rok na dedine – Prachom zapadnuté
spomienky, ktoré sa rozdajú v sobotu na ihrisku. Budú v stánku Červeného kríža, kde budú
zbierky pre Miroslava Bendžáka a Michala Sekeráša, ktorí ležia v nemocnici v ťažkom
zdravotnom stave jeden po nehode a jeden s ťažkou chorobou.
Brožúrky budú aj na OcÚ .
Starosta žiadal poslancov aj členov komisií, aby boli nápomocní počas osláv v sobotu aj
v nedeľu.
Keďže už neboli žiadne podnety ani otázky, starosta schôdzu OZ ukončil.

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Zákamenné zo dňa 16. júla 2015

Uznesenie č. 49/2015
OZ obce Zákamenné
s ch v a ľ u j e
program zasadnutia ako je uvedený v pozvánke.
Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 50/2015
OZ obce Zákamenné
s ch v a ľ u j e a b e r i e n a v e d o m i e
zmenu rozpočtu k 30.6. 2015.
Zmena rozpočtu z dôvodu poskytnutých dotácií a zinkasovaných príjmov
1.účelová dotácia o organizácii mimo verejnej správy
4 000,-€
2.dotácia na knhy do knižnice
800,-€
3.dotácia VÚC na „Deň radosti“
400,€
4.dotácia na aktivačnú činnosť ZŠ s MŠ
748,-€
5.účelová dotácia na ZŠ
1 366,-€
Spolu
7 316,-€
Vo výške 7 316,- € sa zvýšia bežné príjmy schváleného rozpočtu z dôvodu poskytnutých
dotácií a zinkasovaných príjmov.
Bežné výdavky budú upravené o sumu 12 300,- € v príslušných kapitolách. Zároveň budú
vykonané presuny medzi položkami bežného rozpočtu v rámci kapitol s tým, že sa nezmení
výška bežných výdavkov.
Zmeny rozpočtu v rámci rozpočtových kapitol:
Bežné výdavky
Správa ocÚ a OZ
4 995,- €
Požiarna ochrana
215,-€
Miestna knižnica
675,- €
Kultúrne služby – kultúrny dom
800,-€
Náboženské a iné spol.služby- cintorín, dom smútku
7 900,-€
Školstvo, vzdelávanie
-1 610,-€
Ďalšie sociálne služby – staroba
-675,-€
Spolu
12 300,-€
Výdavky rozpočtovej organizácie:
Predškolská výchova
Základné školstvo
Spolu

40,-€
2 076,-€
2 116,-€
Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce

Uznesenie č. 51/2015
OZ obce Zákamenné
s ch v a ľ u j e
udelenie ocenenia „Cena obce Zákamenné“
Emílii Beňušovej, opatrovateľke
Viktórii Sekerášovej, sociálnej pracovníčke
Agneši Vrábľovej, opernej speváčke
Jurajovi Brišákovi, sochárovi
MUDr. Klementovi Gajdošovi, zubnému lekárovi.
Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 52/2015
OZ obce Zákamenné
s ch v a ľ u j e
udelenie ocenenia “ Čestné občianstvo obce Zákamenné“
Mons. Pavlovi Janáčovi, katolíckemu kňazovi
Mgr. art. Františkovi Výrostkovi, hercovi a riaditeľovi Komorného divadla v Martine.

Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce

Uznesenie č. 53/2015
OZ obce Zákamenné
schvaľuje
udelenie ocenenia „Čestné uznanie obce Zákamenné“
Milanovi Janoťákovi, za dobrovoľnú angažovanosť v cirkevnej oblasti
Jaroslavovi Žatkuliakovi, organistovi
Jozefovi Sivčákovi, organistovi
Mgr. Andrejovi Dulákovi, katolíckemu kňazovi
Viktorovi Glejtkovi, za pomoc občanom pri zdravotných problémoch
Martinovi Plaskúrovi, za prínos v rozvoji poľnohospodárstva
Zuzane Majchrákovej, za pomoc občanov v oblasti gastronómie
Marekovi Beňušovi, za udržiavanie tradícií predkov a zachovávanie folklóru v obci
Pavlovi Vajákovi, rezbárovi.

Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce

Uznesenie č. 54/2015
OZ obce Zákamenné
berie na vedomie
informácie starostu obce o priebehu osláv 400. výročia 1. písomnej zmienky o obci
Zákamenné.

Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce

