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Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Zákamenné, konaného
29. mája 2015 v zasadačke OcÚ
Zákamenné

Prítomní:

Ing. Milan Vrábeľ, starosta obce

Poslanci:
Vladimír Florek,

Marek Beňuš, Ing. Peter Durčák, Viktor Florek, Ing.
Karol Glejtek, Milan Grofčík, Peter Grofčík, Mgr.

Peter Klimčík, Miroslav
Koleň, Mgr. Emília Strýčková, Ing. Rudolf Traj,
Anton Sumihora, novozvolený kandidát na
poslanca
Ďalší prítomní:
kontrolór obce,

Jozef Peňák, prednosta OcÚ, Viera Verníčková, hlavný
Ing. Marta Florková, ekonómka a účtovníčka OcÚ, Mgr.

Pavol Demko,
riaditeľ ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka, Zákamenné,
Mariana Florková,
pracovníčka OcÚ Zákamenné, Mgr. Veronika Polťáková,
sociálna a
Verejnosť:
Program:

kultúrna pracovníčka
Serafín Kovaľ, Pavol Chudoba
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení OZ
Sľub novozvoleného poslanca
Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2015
2. zmena rozpočtu v roku 2015
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu

za rok 2014
8. Schválenie ročnej závierky a záverečného účtu za rok
2014
9. Informatívna správa riaditeľa základnej školy
o výchovnovzdelávacích výsledkoch v šk. roku 2014/2015
10. Informatívna správa o realizácii projektu
odkanlizovanie obce
11.
12.
13.
2015
14.
15.
16.

Dni obce Zákamenné
Nakladanie s majetkom obce
Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na rok
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu 1. – Otvorenie

Starosta obce Ing. Milan Vrábeľ privítal prítomných, skonštatoval, že
poslanci sú v plnom počte, OZ je teda uznášania schopné.
K bodu 2. – Určenie overovateľov a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Karol Glejtek a Ing.
Vladimír Florek. Písaním zápisnice bola poverená Mariana Florková,
pracovníčka OcÚ Zákamenné.

Na zasadnutí boli prítomní aj občania, ktorí chceli riešiť svoje problémy,
starosta ich teda vyzval, či chcú vystúpiť hneď po bode č. 4 Sľub
novozvoleného poslanca, alebo na konci programu. Pán Gonšor Serafín
požiadal o vystúpenie po bode č. 4. OZ zmenu programu schválilo
jednomyseľne.
K bodu č. 3 – Kontrola plnenia uznesení
Na poslednom zasadnutí OZ nebolo prijaté ukladacie uznesenie
skonštatoval Jozef Peňák, prednosta OcÚ, ale poslanec, zástupca starostu
Ing. Peter Durčák žiadal, aby OZ bolo informované o sociálne slabších
rodinách.
Na zasadnutí bola prítomná Mgr. Veronika Polťáková, sociálna a kultúrna
pracovníčka OcÚ ktorá tieto informácie podala. OcÚ Zákamenné aj
ÚPSVaR Námestovo monitorujú tieto rodiny. Ich zlá situácia je väčšinou
spôsobená nadmerným požívaním alkoholu. Pri riešení týchto problémov
v obci je nápomocná aj obecná charita.
Starosta uviedol, že na ÚPSVaRe bolo evidovaných 140 občanov, ktorí
spĺňajú kritériá na poberanie dávok v hmotnej núdzi. Keď mali nastúpiť na
odpracovanie dávky prácami v obci, ich počet klesol na cca 30. To
znamená, že sociálna odkázanosť sa nedá objektívne posudzovať, podľa
evidencie úradu práce. Sociálny pracovník musí monitorovať terén,
spolupracovať so školou a zdravotníckymi zariadeniami v obci.
K bodu 4. – Sľub novozvoleného poslanca
Starosta skonštatoval, že po náhlom úmrtí Mgr. Albína Bernaťáka,
poslanca OZ obce Zákamenné musí jeho miesto nahradiť kandidát na
poslanca, ktorý mal ďalší najvyšší počet hlasov v 1. volebnom obvode
a tým je Anton Sumihora.
Všetci prítomní v rokovacej miestnosti venovali neb. Mgr. Albínovi
Bernaťákovi minútu ticha.
Anton Sumihora zložil sľub poslanca a potvrdil svojim podpisom.
----------------------------------------

Prítomní páni Gonšor Serafín a Pavol Chudoba žiadali obec o pomoc
pri riešení problému vytápania rodinných domov, pivníc, garáží, kotolní
a ničení záhrad povrchovou vodou. Najväčšie problémy sú pri topení sa
snehu a prudkých dažďoch. Voda z grúňov prudko steká nadol a v časti
Emila Koleňa a Jaroslava Kocúra je úhrn prebytočnej vody najväčší. Voda
sa vylieva z rigolov a zatápa obydlia. Priepust, ktorý bol vybudovaný pred
40-imi rokmi, ktorý túto vodu odvádzal do rieky, Serafín Chromek zaslepil.
Voda spôsobuje problémy Milanovi Šulcovi, Emílie Smolkovej, p. Suranovi,
Márii Karatníkovej, Helene Smolejovej, Emilovi Jakubjakovi, Jozefovi
Kovaľovi, Františkovi Jašicovi, Anne Grofčíkovej, Vladimírovi Vrábľovi Jánovi
Balúnovi a Viktorovi Kozákovi. Voda ničí aj miestnu komunikáciu.
Občania navrhujú vyčistiť, prehĺbiť a vyspádovať rigol z vrchnej strany
cesty. Rigol je v správe Slovenskej správy ciest a na vyčistenie je potrebná
technika, ktorú títo občania nemajú. Nad Miroslavom Koleňom cez Janetu
Štefana, Magdiakovcov a Peňákovcov stiahnuť vodu cez pozemok Jaroslava
Kocúra. Voda by sa mala zviesť žľabom do šachty v rigole, odtiaľ cez
priepusty vyše Serafína Chromka. Rigol poniže priepustu by sa mal
zaslepiť, aby voda neobťažovala ostatných obyvateľov spodnej mrzáčky,
nech sa odvádza spodným kanálom do rieky. Ďalej navrhujú otvoriť
priepust pri číslach domov 745 – 747 a stiahnuť vodu do rieky. Zasihlianky
a to potrubím, ktoré bude uložené v zemi, aby voda nerobila škody
Serafínovi Chromkovi, ktorý má rodinný dom pod cestou.
Treba vyspádovať priepusty a rigoly v okolí domov Štefana Gonšora,
Mariána Kurčinu, Emílie Smolkovej a Chromka nakoľko sú tam rozdielne
výšky a voda nemôže dobre odtekať.
Serafín Gonšor má najväčšie problémy so zatápaním a nechce vodu
posielať spodným susedom navyšovaním zeminy a stavaním betónových
múrov, preto žiada o riešenie tohto problému navrhnutými opatreniami.
Je nevyhnutné otvoriť priepust, ktorý zaslepil Serafín Chromek, inak sa
problém nevyrieši.
Občania žiadajú problém vyriešiť skôr ako sa dobuduje kanalizácia.
Po vystúpení Serafína Gonšora sa k problému otvorila diskusia. Ing.
Peter Durčák, predseda komisie výstavby , ÚP, ŽP a VP uviedol, že komisia
preverila situáciu na mieste.
Prvým krokom pri riešení by bolo vykopanie šachty a zakopanie rúry pod
Jaroslavom Kocúrom. S týmto riešením sa stotožnili väčšina prítomných.
Pavol Chudoba ponúkol viesť priepust po svojom pozemku, ak sa dohodnú
aj susedia zhora.
OZ po prejednaní vzalo na vedomie informácie občanov spodnej
Mrzáčky zastúpených Serafínom Gonšorom a Pavlom Chudobom
s prísľubom zakúpenia rúr na odvodnenie pozemkov od Jaroslava Kocúra
a následného riešenia po dovedení kanalizačného kanála do tejto lokality.
-----------------------------------------

K bodu 5. - Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2015

Poslanci dostali prehľad plnenia rozpočtu za I. štvrťrok 2015
s pozvánkou, bez pripomienok ho vzali na vedomie. Prehľad tvorí prílohu
zápisnice.
K bodu 6. – 3. a 4. zmeny rozpočtu v roku 2015
Ing. Marta Florková, ekonómka a účtovníčka oboznámila OZ so
zmenami rozpočtu :
- K 31. 3. 2015 - Poskytnuté dotácie boli vo výške 2 617,- €. V tejto
výške sa zvýšia bežné príjmy schváleného rozpočtu. Bežné výdavky
budú znížené o sumu 3 259,-€ v príslušných kapitolách. Zároveň boli
vykonané presuny medzi položkami bežného rozpočtu v rámci
kapitol podľa prílohy s tým, že sa nezmenia celkové bežné výdavky
za kapitolu.
- K 29. 5. 2015 – vo výške 25 282,- € sa zvýšia bežné príjmy
schváleného rozpočtu z dôvodu poskytnutých dotácií
a zinkasovaných príjmov. Bežné výdavky budú upravené o sumu
21 182,- € v príslušných kapitolách. Zároveň budú vykonané presuny
medzi položkami bežného a kapitálového rozpočtu v rámci kapitol
podľa prílohy.
Obecné zastupiteľstvo vzalo 3. a 4. zmenu rozpočtu v roku 2015 na
vedomie.

K bodu 7. – Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
za rok 2014
Hlavná kontrolórka obce Viera Verníčková predniesla stanovisko
k záverečnému účtu za rok 2014 a odporučila ho schváliť.
OZ vzalo stanovisko hlavnej kontrolórky na vedomie, tvorí prílohu
zápisnice.
K bodu 8. – Schválenie ročnej závierky a záverečného účtu za rok
2014
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 poslanci
dostali s pozvánkou.
Ekonómka a účtovníčka Marta Florková urobila jeho stručný rozbor. OZ ho
schválilo bez výhrad a odsúhlasilo prevod sumy 374 182,34 € do fondu
rezervného fondu. Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
K bodu 9. - Informatívna správa o výsledkoch ZŠ s MŠ za školský
rok 2014/2015
Mgr. Pavol Demko, riaditeľ ZŠ s MŠ informoval OZ o výsledkoch
testovania T-9 o účasti a výsledkoch na krajských a celoslovenských kolách

recitačných, vedomostných výtvarných a športových súťaží. Prehľad tvorí
prílohu zápisnice. OZ vzalo informácie na vedomie.
Starosta ešte konštatoval, že neb. Mgr. Albín Bernaťák bol členom
školskej rady a preto je potrebné na miesto neho zvoliť nového člena. OZ
po prejednaní schválilo počtom 12 prítomných hlasov za člena školskej
rady Antona Sumihoru, poslanca obce Zákamenné.
Mgr. Bernaťák bol aj členom komisie ochrany verejného záujmu, preto
OZ na miesto neho jednohlasne za člena a zároveň za predsedu tejto
komisie zvolilo poslanca Milana Grofčíka.
K bodu 10. – Informatívna správa o realizácii projektu
odkanalizovania obce
Starosta uviedol, že práce na odkanalizovaní obce pokračujú. Trasy,
kde bolo položené potrubie sa budú postupne asfaltovať. V rámci projektu
je možné zaasfaltovať výkopovú ryhu. My požadujeme na miestnych
komunikáciách zaasfaltovať celú šírku a to aj za podmienky, že obec bude
musieť finančne prispieť. Hrúbka položeného asfaltového koberca bude po
prerovnaní 5 cm.
Poslanec Karol Glejtek vyjadril súhlasný názor, že treba jednoznačne
žiadať zaasfaltovať celú šírku aj za cenu hrúbky asfaltu 5 cm. Ostatní
poslanci tiež vyjadrili súhlasný názor a informáciu o odkanalizovaní vzali
na vedomie.
K bodu 11. – Dni obce
Starosta informoval o plánovanom priebehu osláv 400. výročia 1.
písomnej zmienky o obci Zákamenné.
Predpokladá sa, že oslavy budú prebiehať 3 dni piatok – nedeľa t.j. 17.19. 7. 2015. Program už bol prejednávaný aj s komisiou kultúry. V piatok
by sa v rámci slávnostného večera urobilo ocenenie občanov, ktorí sa
akokoľvek zaslúžili o rozvoj obce. Ocenili by sa len tí občania, ktorí ešte
neboli ocenení. Starosta žiadal poslancov, aby si pripravili návrhy a kvôli
tomu, bude ešte zvolané jedno zasadnutie. Mgr. Zuzana Demková so
svojim divadelným tímom začala nacvičovať literárno- dramatické pásmo,
ktoré zdramatizoval podľa svojej predlohy Anjelom svojim prikážem o tebe
Dr. Anton Lauček. V rámci slávnostného večera by toto pásmo odohrali.
V sobotu by bola sv. omša na Kalvárii s posvätením poľovníckej zástavy,
alegorický sprievod pri prešiel dedinou do športového areálu a tam by
pokračoval program ako po iné roky. Starosta jednal s Oravským múzeom
o odovzdaní zakladajúcej listiny obci palatínom Thurzom.
Nedeľa zatiaľ nie je jasná, musí sa k organizovaniu športového dňa vyjadriť
nový predseda -tH, či sú ochotní a schopní zvládnuť jeho organizáciu.
Poslanci Miroslav Koleň a Mgr. Peter Klimčík sú ochotní stretnúť sa so
zástupcami TJ a pri organizovaní športového dňa aj pomôcť.
Informácie o príprave 400. výročia OZ vzalo na vedomie.
K bodu 12. – Nakladanie s majetkom obce

Prednosta OcÚ Jozef Peňák predniesol žiadosti občanov
o vysporiadenie pozemkov.
- JUDr. Margia Kovaľová, Zákamenné 1005 žiada o odkúpenie
pozemku p.č. 516/3, 517/2 a 6453/5 spolu o výmere 89 m2. Parcely
prechádzajú dvorom žiadateľky. Žiadosť posudzovala aj komisia
výstavby. Starosta uviedol, že JUDr. Kovaľová vlastní pozemok
v miestnej komunikácii, ktorá prechádza okolo nej a odporučil urobiť
zámenu formou kúpa predaj. Toto vysporiadanie by bolo možné
posudzovať podľa osobitného zreteľa. OZ po prejednaní
jednomyseľne odporučilo starostovi, aby s JUDr. Kovaľovou osobne
prejednal túto záležitosť . OZ sa dohodlo na cena za odkúpenie
pozemku pod cestou 2,- € a odpredaj pozemku 3,- €/m2.
- Emil Palárik, Zákamenné 1334 žiada o odkúpenie parcely č. 3136/3,
z nej 3/8. Po prejednaní OZ a komisia výstavby odporučili starostovi
dojednať so žiadateľom zámenu pozemku za pozemok, ktorý vlastní
v komunikácii, ktorá povedie k inej bytovej výstavbe.
- Jozef Fafejta opätovne žiada o odkúpenie pozemku p. č. CKN 5689/1
od obce Zákamenné. Komisia výstavby zistila, že pozemok je vedený
na LV č. 4085 Lesy SR.
- MDDr. Iveta Ovsáková podala žiadosť o odpustenie nájmu za
nebytové priestory spoločnosti CS-TOURs, spol. s. r.o. OZ
konštatovalo, že ide len o zmenu názvu firmy IVADENT, ktorá
prevádzkuje zubnú ambulancii v budove s.č. 1003, preto podmienky
nájomnej zmluvy ostávajú nezmenené.
- Starosta navrhol schválenie predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia

-

2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v obci Zákamenné. Zabezpečenie finančných prostriedkov
na spolufinancovanie realizovaného projektu je vo výške rozdielu celkových
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci. OZ jednomyseľne súhlasilo počtom 12 prítomných
poslancov.

Starosta ďalej tlmočil požiadavku Jednoty dôchodcov o finančný
príspevok na zakúpenie harmoniky. Treba uznať, že táto organizácia
je nápomocná obci vo všetkých smeroch a preto navrhol zakúpiť
harmoniku za cenu do cca 1500,- , ktorá by bola majetkom obce
a JD by sa zapožičala. OZ jednomyseľne súhlasilo počtom 12
prítomných poslancov.

K bodu 13. - Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na II.
polrok 2015
Hlavná kontrolórka Viera Verníčková predložila návrh plánu hlavného
kontrolóra na II. polrok. OZ schválilo plán jednomyseľne bez pripomienok.
K bodu 14.- 15 - Rôzne
- Prednosta tlmočil OZ sťažnosť Jána Chocholáčka na suseda Jána
Tisoňa, ktorý žiada aby ho OcÚ pozval na zasadnutie OZ, kvôli tomu,
že prechádza s traktorom a vlečkou okolo Penziónu Zákamenné
popod okná Jána Chocholáčka zavčasu ráno necháva trktor, alebo
AVIU v chode a ruší kľud. Sťažnosťou sa zaoberala aj komisia
výstavby , ÚP, ŽP a ochrany verejného poriadku, ktorá konštatovala,

-

-

-

že Ján Chocholaček má pravdu. Ján Tisoň nemôže využívať vchod
o areálu Penziónu na prechod traktorom a Aviou do svojho dvora. OZ
uložilo prednostovi predvolať Jána Tisoňa a Jána Chocholačka
a sťažnosť s nimi doriešiť.
Pred bránou zberného dvora sa nám začali objavovať kopy rôzneho
odpadu. Dovážajú sa vraj aj z iných dedín informoval starosta, preto
sme sa rozhodli namontovať kamerový systém.
Ďalej informoval o novom projekte MV SR, ktorý umožňuje prejsť
samosprávam na Slovensku na jednotný programový systém DCOM
na elektronické poskytovanie služieb občanom. Tento projekt
poskytuje obciam výmenu počítačov. Aj naša obec sa zapojila do
tohto systému a v najbližšej dobe nám vymenia na OcÚ všetky
počítače.
Pracuje sa na projekte rekonštrukcie ihriska, dala sa vypracovať
štúdia na odvodnenie, zatrávnenie a zavlažovanie – uviedol starosta.
Karol Glejtek chcel vedieť, ako je to s fontánou na námestí, prečo je
nefunkčná a čo s ňou momentálne robí. Starosta uviedol, že sa
izoluje celé okolie, pretože nikde preráža spodná voda. Ďalej chcel
vedieť, či má firma K.L.I.B.O.S., vodomer, keď sa denne umývajú
kamióny a autobus pitnou vodou.
Marek Beňuš upozornil na zlý stav plota v novom cintoríne.
Peter Grofčík navrhol, aby sa vytvorila komisia na riešenie
turistického chodníka v obci a aby sa do budúcna rátalo s výstavbou
vyhliadkovej vež na Kamennom.
Viacerí poslanci sa zhodli, že na zabezpečenie bezpečnosti cestnej
premávky v Oraviciach pri zastávke autobusu, by bolo dobre
namontovať merač rýchlosti. OZ to starostovi jednomyseľne
odporučilo.

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

Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Zákamenné
zo dňa 29. mája 2015
Uznesenie č. 27/2015
OZ obce Zákamenné
s ch v a ľ u j e

program zasadnutia ako je uvedený v pozvánke so zmenou :
vystúpenie prítomných občanov
po bode č. 4. Sľub novozvoleného poslanca.
Ing. Milan

Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 28/2015
OZ obce Zákamenné
k o n š t a t u j e,
že Anton Sumihora ako ďalší zvolený poslanec s najvyšším počtom hlasov
v poradí v okrsku č. 1 zložil zákonom predpísaný sľub a nastúpil na
uvoľnený mandát po zomrelom poslancovi Mgr. Albínovi Bernaťákovi.
Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce

Uznesenie č. 29/2015
OZ Obce Zákamenné
b e r i e n a v e d o m i e,
že na zasadnutí OZ 27. februára 2015 neboli prijaté ukladacie uznesenia.

Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce

Uznesenie č. 30/2015
OZ obce Zákamenné
berie na vedomie
informácie Mgr. Veroniky Polťákovej , sociálnej pracovníčky OcÚ
Zákamenné o situácii v sociálne slabších rodinách v obci Zákamenné.
Ing. Milan
Vrábeľ

starosta obce
Uznesenie č. 31/2015
OZ Obce Zákamenné
berie na vedomie
informácie občanov spodnej Mrzáčky zastúpených Serafínom Gonšorom
a Pavlom Chudobom o zatápaní pozemkov povrchovou vodou z grúňov,
s prísľubom zakúpenia rúr na odvodnenie pozemkov od Jaroslava Kocúra
a následného riešenia po dovedení kanalizačného kanála do tejto lokality.
Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce

Uznesenie č. 32/2015
OZ Obce Zákamenné
berie na vedomie
plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2015
Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce

Uznesenie č. 33/2015
OZ Obce Zákamenné
berie na vedomie
III. zmenu rozpočtu po položkách a navýšení z dôvodu dotácií
k 31.3.2015 a
berie na vedomie a schvaľuje
IV. zmenu rozpočtu k 29. 5. 2015.
Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 34/2015
OZ Obce Zákamenné
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce Zákamenné k záverečnému účtu za
rok 2014.

Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 35/2015
OZ Obce Zákamenné
schvaľuje
záverečný účet obce , celoročné hospodárenie bez výhrad a použitie
prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
374 182,34 €.
Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 36/2015
OZ Obce Zákamenné
berie na vedomie
informácie riaditeľa ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka, Mgr. Pavla Demka
o výchovno-vyučovacích výsledkoch za školský rok 2014-2015.
Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 37/2015
OZ Obce Zákamenné
schvaľuje
Antona Sumihoru za člena školskej rady pri ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka
v Zákamennom ako zástupcu OZ obce Zákamenné.
Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 38/2015
OZ Obce Zákamenné
schvaľuje
Milana Grofčíka za člena a zároveň predsedu komisie pre ochranu
verejného záujmu
Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce

Uznesenie č. 39/2015
OZ Obce Zákamenné
b e r i e na v e d o m i e,
že firma MDDr. Ivety Ovsákovej IVADENT zubná ambulancia
v Zákamennom zmenila názov na CS-TOURS, spol. s r.o. Štefánikova
263/10 029 01 Námestovo a
k o n š t a t u j e,
že podmienky prijaté uznesením č. 3/2013/A-1-2 zo dňa 2. 8. 2013 platia
do stanovených termínov.
Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 40/2015
OZ Obce Zákamenné
doporučuje
starostovi obce Ing. Milanovi Vrábľovi prejednať zámenu s JUDr. Margitou
Kovaľovou žiadajúcou odkúpenie pozemku
p. č. 516/3 - zastavaná plocha – 36 m2,
p.č. 517/2 – záhrady – 38 m2,
p.č. 6453/5 – zastavané plochy – 14 m2,
ktorý je súčasťou jej dvora , za pozemok v miestnej komunikácii p. č.
6453/4 – zastavané plochy 183 m2.

Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 41/2015
OZ Obce Zákamenné
k o n š t a t u j e,
že pozemok p. č. CKN 5689/1 – právny vzťah je vedený na p.č. EKN
2900/3, ktorý žiada odkúpiť Jozef Fafejta, nie je vo vlastníctve Obce
Zákamenné. Vlastníkom na základe LV č. 4085 sú Lesy SR.
Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 42/2015
OZ Obce Zákamenné
doporučuje
starostovi obce Ing. Milanovi Vrábľovi prejednať zámenu pozemkov, parc.
č. 3136/3 z nej 3/8, ktorú žiada odpredať Emil Palárik, za parcelu pre
prístupovú cestu k IBV.

Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 43/2015
OZ Obce Zákamenné
ukladá
prednostovi OcÚ Jozefovi Peňákovi
predvolať na OcÚ Jána Chocholáčka a Jána Tisoňa z dôvodu doriešenia
susedských vzťahov.
Termín: mesiac jún
Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 44/2015
OZ Obce Zákamenné
schvaľuje
Plán činnosti hlavného kontrolóra na rok 2015.
Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce

Uznesenie č. 45/2015
OZ Obce Zákamenné
schvaľuje
zakúpenie harmoniky v cene do 1500,- €, ktorá bude zapožičaná Jednote
dôchodcov Zákamenné.
Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 46/2015
OZ Obce Zákamenné
schvaľuje
-

-

predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu
projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zákamenné“ ,
ktorý je realizovaný Obcou Zákamenné, so sídlom Zákamenné 1002, 029
56 Zákamenné, štatutárny zástuca Ing. Milan Vrábeľ,
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci,

-

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 47/2015
OZ Obce Zákamenné
doporučuje
starostovi Ing. Milanovi Vrábľovi zabezpečiť do časti obce Oravice svetelný
merač rýchlosti.
Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 48/2015
OZ Obce Zákamenné
berie na vedomie
diskusné príspevky poslancov OZ.
Ing. Milan
Vrábeľ
starosta obce

