Obec Zákamenné, 029 56 Zákamenné 1002

Zápisnica
zo zasadnutia OZ obce Zákamenné, konaného dňa 2. októbra 2015
v zasadačke OcÚ Zákamenné

Prítomní:

Ing. Milan Vrábeľ, starosta obce

Poslanci:

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

Neprítomní:
Ďalší prítomní:

Program:

Jozef Peňák, prednosta OcÚ, Viera Verníčková, hlavná kontrolórka
Obce, Ing. Marta Florková, ekonómka a účtovníčka OcÚ Zákmaenné
Mariana Florková, pracovníčka OcÚ Zákamenné

1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení OZ
4. Plnenie rozpočtu za II. štvrťrok 2015
5. 4. zmena rozpočtu v roku 2015
6. Návrh hlavných úloh na rok 2016
7. Informatívna správa riaditeľa ZŠ o začiatku školského roka 2015/2016
8.Informatívna správa o realizácii projektu odkanalizovania obce
9.Vyhodnotenie dní obce a letného turistického prechodu – Úšust
10. Správa o mimoriadnej situácii v zásobovaní vodou
11. Nakladanie s majetkom obce
12. Zásady podávania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver

K bodu 1. – 2.
Ing. Milan Vrábeľ privítal prítomných. Skonštatoval, že sú neprítomní dvaja poslanci a že
zasadnutie OZ je uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Peter Klimčík a Miroslav Koleň, písaním
zápisnice bola poverená Mariana Florková, pracovníčka OcÚ Zákamenné.
Starosta konštatoval, že administratívnou chybou sa stalo, že do pozvánky nebol zahrnutý
bod Doplnok č. 6 k VZN č. 5/2010 o určení normatívov na financovanie originálnych
kompetencií ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka. Navrhol ho zaradiť do programu za bod č. 6. Poslanci
jednomyseľne doplnenie programu schválili.
K bodu 3.
Uznesenia zo zasadnutí 29. 5. 2015 sú splnené, konštatoval starosta obce.
- Prednosta predvolal občanov Jána Chocholačka a Jána Tisoňa na preriešenie
susedského sporu,
- Starosta jednal s Emilom Palárikom o zámene pozemku, ale k dohode zatiaľ nedošlo,
- Vyzval JUDr. Margitu Kovaľovú na určenie dátumu stretnutia na prejednanie zámeny
pozemku, JUDr. Kovaľová zatiaľ termín neurčila,
- Pred začiatkom obce, smer od Roľníckeho družstva bol namontovaný merač rýchlosti,
obec naň dostala časť finančných prostriedkov z grantu

Starosta ešte informoval OZ o vybavení sťažnosti občanov Serafín Gonšor a spol. Zo
strany obce sa urobili opatrenia, ktoré boli prisľúbené.
Na zasadnutí OZ 16. 7. 2015 nebolo prijaté ukladacie uznesenie.
OZ vzalo informáciu o plnení uznesení na vedomie.
K bodu 4.
Prehľad o plnení rozpočtu za II. štvrťrok dostali poslanci s pozvánkou. Poslanec Marek
Beňuš chcel vedieť, či kultúrny dom nevytvára straty a navrhol prehodnotiť ceny za prenájom
KD a oddeliť meranie elektriny v priestoroch, ktoré sú prenajímané. Starosta odpovedal, že
nie je technicky možné oddeliť meranie v jednotlivých priestoroch a kultúrny dom v našej
obci slúži ako služba pre občanov a nemôže tvoriť zisk. Po prejednaní bolo konštatované, že
ceny za prenájom nového KD na svadby 300,- € s použitím kuchyne a 250,- € bez použitia
kuchyne sa zatiaľ nebudú meniť.
OZ vzalo prehľad o plnení rozpočtu na vedomie. Tvorí prílohu zápisnice
K bodu 5.
Starosta s ekonómkou a účtovníčkou OcÚ informovali poslancov o zmenách v rozpočte
k 30.9. 2015 z dôvodu poskytnutých dotácií a zinkasovaných príjmov, v rámci rozpočtových
kapitol a výdavkov rozpočtovej organizácie.
Vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu v zásobovaní obce vodou je potrebné
zakúpiť nerezovú cisternu na pitnú vodu, navyšujú sa náklady na rekonštrukciu ihriska.
Získali sme dotáciu na merač rýchlosti. Časť sme doplatili z vlastných zdrojov. Uskutočnili sa
presuny po položkách. Ekonómka poskytla poslancom celkový prehľad zmien.
OZ po prejednaní jednomyseľne vzalo na vedomie a schválilo počtom hlasov10, dvaja
poslanci boli neprítomní, zmeny rozpočtu k 30. 9. 2015.
K bodu 6.
V budúcom roku by sme mali dokončiť kanalizáciu a úpravy ciest, dokončiť rekonštrukciu
ihriska. Tieto dve úlohy starosta označil za jedny z hlavných v roku 2016. Vzhľadom na
novovznikajúce ulice k IBV je potrebné doplňovať verejné osvetlenie a nevyhnutný je aj
nákup pozemkov pod miestne komunikácie. Pretrvávajú požiadavky na výstavbu telocvične
a nepodarilo sa nám urobiť ani dopravné značenie v obci.
Poslanci začali predkladať svoje návrhy a požiadavky občanov:
- Mgr. Strýčková - chodníky Poriečie, vybudovanie oddychovej zóny cez Babinec,
- Ing. Vladimír Florek – chodníky Podkamenné – Oravice,
- Marek Beňuš – obnovenie starých hrobov Kalvária,
- Peter Grofčík poslal písomný návrh – dokončiť dopravné značenie, cesty, chodníky,
pokračovať v príprave ulíc na základe podnetov vypracovať štúdiu športového areálu
v Oaviciach, umiestniť plastové boxy s posypovým materiálom a lopatkou v strmých
úsekoch ciest, v prípade nových výziev z eurofondov požiadať o dotáciu na
vyhliadkovú vežu na Kamennom a cyklo-chodník, projektová dokumentácia na novú
telocvičňu.
Po prejednaní poslanci OZ schválili jednomyseľne počtom hlasov 10, dvaja boli
neprítomní, niekoľko vybratých úloh na rok 2016.

Doplnený bod – Schválenie Doplnku č. 6 k VZN č. 5/2010 o určení normatívu na
financovanie originálnych kompetencií ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka v Zákamennom. Doplnok
poslanci jednomyseľne počtom hlasov 10, dvaja boli neprítomní, schválili. Tvorí prílohu
zápisnice.
K bodu 7.
Mgr. Pavol Demko, riaditeľ ZŠ s MŠ informoval :
Počet žiakov školy
695
Počet tried
32 + 1 špeciálna
Počet žiakov so ŠVVP
60
Počet krúžkov
32
Počet členov krúžkov
787 ú124 externých, 32 detí poukaz neodovzdalo, alebo
odovzdalo inde
MŠ
Počet detí
Počet tried

157
9, s celodennou starostlivosťou 5
s poldennou starostlivosťou 4

Predškoláci

74

Školský klub detí
Počet zapísaných
Oddelenie

28
1

Školská jedáleň
Počet stravníkov
Z toho cudzích

300
20

Mgr. Demko ďalej informoval, že sa vymaľovala stará školská budova. Z dôvodu
vyhlásenia mimoriadnej situácie so zásobovaním vodou bolo vyhlásené riaditeľské voľno dva
dni, kým sa škola pripravila na jej zvládnutie.
Obecné zastupiteľstvo vzalo správu riaditeľa na vedomie.
K bodu 8.
Starosta informoval o stave projektu odkanalizovania obce. Projekt odkanalizovanie má
termín ukončenia 31. 12. 2015. V našej obci ešte treba vykopať 4 km kanálu. Marek Beňuš sa
pýtal, či sa robí aj trasa Maršalkov grúň, na ktorú bola zmena projektu. Starosta odpovedal, že
áno.
Milan Grofčík chcel vedieť, ako to bude s odkanalizovaním domov nad Justínou
Kubiznovou, ktorá nechce dovoliť prekopať kanál po jej pozemku. Starosta uviedol, že zo
strany obce v tejto kauze nenachádza riešenie nakoľko už doteraz prebehlo niekoľko
neúspešných rokovaní s p. J. Kubiznovou, p. V. Polťákovou a p. V. Kubiznom o odkúpenie

pozemkov pod jestvujúcou komunikáciou. V celom probléme môže pomôcť žaloba na súd
z ich strany.
OZ vzalo informáciu na vedomie.
K bodu 9.
Starosta konštatoval, že v letnom období sme mali viac akcií, ktoré obohatili spoločenský
živo v obci.
- Dni obce – 400. výročie prvej písomnej zmienky – akcia bola hodnotená aj od cudzích
účastníkov veľmi dobre, samozrejme, že niektoré technické nedostatky sa vyskytli.
Niektorí občania v čase nedostatku vody vytýkali veľké finančné náklady na dni obce,
že peniaze sa mali využiť na to, aby obec mala vodu. Voda sa rieši z iných zdrojov. Na
dni obce sme získali 5 450,- € z grantov, ktoré poskytovali financie na tieto účely.
Zvládol sa aj športový deň, neutrpela tým ani penalta, účastníkov súťaže bolo dosť.
Vďaka pomoci niektorých poslancov sa uvarilo dostatočné množstvo gulášu.
S predajom nápojov to bolo horšie, to TJ nezvládla.
- Rezbárske sympózium na Vyšnom konci sa stretlo tiež s veľkým ohlasom, starosta
poďakoval organizátorom. Uviedol však, že ho mrzí, ako boli podané informácie do
týždenníka Naša Orava o výstavbe ihriska a altánku, kde ani slovkom nebola
spomenutá Obec Zákamenné, z ktorej išli nie malé finančné prostriedky a práce na
tento objekt.
- Letný prechod – Úšust sme zvládli organizačne dobre, starosta poďakoval všetkým,
ktorí sa pričinili k dobrému priebehu.
- 50. výročie úmrtia biskupa Jána Vojtaššáka – akcia bola organizovaná Farským
úradom Zákamenné, ale aj obec sa pričinili finančne aj organizačne
OZ vzalo informácie na vedomie.
K bodu 10.
Tohoročné sucho nás postavilo do situácie, že sme boli nútení vyhlásiť mimoriadnu
situáciu v zásobovaní vodou a do dnešného dňa, aj keď sa situácia podstatne zlepšila sme ju
neodvolali, uviedol starosta. Vzbudili sme záujem médií, ktoré si u nás podávali kľučky. Voda
sa navážala do vodojemov 30 dní ,13 krát za deň. Ani to však nestačilo pokryť spotrebu a na
niektorých vyššie položených miestach sa voda objavila len na chvíľu. Problémy s vodou
mali aj občania, ktorí majú súkromné vodovody a teraz žiadajú o napojenie sa na obecný
vodovod. Po vyhlásení mimoriadnej situácie sme nedovolili ani jedno pripojenie na obecný
vodovod, kým sa situácia nevyrieši s pripojením sa na vodovod z Oravíc. Voda je zatiaľ
dotiahnutá do Lokce, odkiaľ sme plnili aj naše vodojemy. Za 1m3 s dopravou sme zaplatili
10,-€. Je jasné, že po napojení sa na tento zdroj cena vody vzrastie. Oravská vodárenská
spoločnosť nám pomohla riešiť situáciu aj zapožičaním cisterien na pitnú vodu, úžitková sa
vozila v hasičskej cisterne.
Starosta konštatoval, že mimoriadnu situáciu ešte neodvolá, deficit vlahy v pôde stále trvá
a príchod skorých mrazov môže situáciu opäť skomplikovať. S vodou treba naďalej šetriť. Po
tohtoročnom odpísaní stavu vodomerov obec prehodnotí jednotlivé odbery.
Poslanec M. Koleň chcel vedieť, či má DSS svoj vodovod. Nie je napojený na obecný,
uviedol starosta.

Poslanec K. Glejtek sa opäť pýtal, či má firma K.L.I.B.O.S., s.r.o. vodomer, prednosta
odpovedal, že nemá.
Poslanci trvali na tom, aby všetci odberatelia napojení na obecný vodovod mali vodomerné
šachty a vodomery.
Poslanec Ing. Rudolf Traj navrhoval urobiť záložný vodojem, keď ide voda prepadom
a využiť vodný zdroj z Parača. Voda vo vodojeme nemôže stáť musí cirkulovať a Parač je
povrchový zdroj, ktorý využívať Lesy nepovolia, uviedol starosta.
OZ vzalo informáciu o mimoriadnej situácii v zásobovaní vodou na vedomie.
K bodu 11.
Firma K.L.I.B.O.S.,s.r.o. žiada odkúpiť pozemok za pekárňou ide o parcely vytvorené GP
č. 665/2015 zo dňa 2. 9. 2015 a to CKN parcela č. 87/2 o výmere 49 m2, orná pôda, CKN
parcelu č. 87/3 o výmere 33 m2, orná pôda a CKN parcela 87/4 o výmere 13 m2 orná pôda.
Starosta konštatoval, že pre obec tento pozemok nie je zaujímavý a nevidí verejný záujem
v jeho využití.
Poslanci jednomyseľne počtom hlasov 10 prítomných poslancov, dvaja neprítomní
schválili zámer na odpredaj pozemku , za cenu 10,-€/m2 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a, ods.8, pís. e, zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Osobitný zreteľ je daný tým, že sa jedná o priľahlý pozemok k pozemku, na
ktorom stojí budova pekárne vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ plánuje prístavbu
pekárne. Uvedené parcely sa nachádzajú za predmetnou budovou a sú pre výstavbu
alebo iné využitie obcou neprístupné.
Sivčák Vladimír, Zákamenné žiada odkúpenie pozemku pri jeho rodinnom dome. Zo
žiadosti nie je známe o ktorý pozemok ide, OZ odporučilo OcÚ vyzvať žiadateľa, aby
žiadosť doplnil.
OZ Kapce žiada o finančný príspevok vo výške 600,- € na organizovanie Vianočných
trhov 2015. OZ jednomyseľne počtom 10 prítomných poslancov príspevok 600,- €
schválilo.
Bc. Vladimír Šimjak, Zákamenné žiada o finančný príspevok na organizovanie
benefičného koncertu vo výške 250,- €. OZ po prejednaní jednomyseľne schválilo
príspevok 250,- €.
Starosta ďalej predložil žiadosť Viktórie Jurigovej, Zákamenné, ktorá žiada o odpredaj
pozemku, ktorý už bol schválený uznesením OZ obce Zákamenné č. 7/2003-B-1, ale predaj sa
neuskutočnil. Nenašli sa na OcÚ o tom žiadne doklady a ani zmluva nebola zaregistrovaná
Správou katastra. Išlo o parcelu č. 5259- zast. pl. – 607 m2 . OZ schválilo odpredaj za 716,Sk Jánovi Balúnovi, dnes nebohému otcovi žiadateľky.
OZ po prejednaní zrušilo jednomyseľne počtom hlasov 10 prítomných poslancov
uznesenie č. 7/2003-B-1 zo dňa 24. 10. 2003 a schválilo jednomyseľne počtom 10
prítomných poslancov zámer na odpredaj pozemku p.č, 5259, zast. plocha – 607 m2 za
cenu
1,-€/1m2 Viktórii Jurigovej rod. Balúnovej, Zákamenné z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a, ods.8, pís. e, zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Osobitný zreteľ je daný tým, že Ján Balún, otec žiadateľky, ktorému bol

v roku 2003 schválený odpredaj hore uvedeného pozemku zomrel a odpredaj sa
neuskutočnil.
Anna Šulcová, Zákamenné žiada o sociálnu výpomoc a pôžičku, po tragickej smrti jej
manžela. Má maloletého syna a jej jediný príjem sú rodinné prídavky. Je evidovaná na úrade
práce a vybavuje si vdovský a sirotský dôchodok. Situáciu prehodnotila sociálna pracovníčka
Mgr. Veronika Polťáková, ktorá konštatovala, že situácia je tu vážna, hrozí jej, že po
nezaplatení el. energie ju odpoja a s príchodom zimy sa situácia zhorší, lebo nemá ani na
palivo.
OZ po prejednaní schválilo počtom hlasov 10 prítomných poslancov poskytnutie
sociálnej výpomoci Anne Šulcovej, Zákamenné, po tragickej smrti jej manžela Martina
Šulca vo výške 150,-€ na zakúpenie drevených brikiet a 200,- € na zakúpenie
nevyhnutných potrieb na preklenutie obdobia, kým jej nebudú poskytnuté sociálne
dávky.
Starosta ďalej uviedol potrebu úprav nájomných zmlúv:
- prenájom komína na budove Kultúrneho domu v Zákamennom s.č. 1060 na
umiestnenie zariadenia na prenos internetu firme Orava SK, s.r.o., Vavrečka 93.
Nájomná zmluva na tento objekt bola uzavretá s firmou Regional Discount Services,
s.r.o. Vavrečka, ktorá skončila svoju činnosť. Nová nájomná zmluva je uzavretá za
tých istých podmienok s novou spoločnosťou, ktorá pokračuje v tej istej činnosti
- predĺženie odpustenia nájmu za byt do 31. 12. 2015 Ivanovi Oseredchukovi, zubnému
lekárovi v budove č. 1003 v Zákamennom.
OZ jednomyseľne počtom 10 prítomných poslancov úpravy zmlúv schválili.
V blízkej budúcnosti sa plánuje ďalší výkup pozemkov pod miestne komunikácie a to
pod miestnu komunikáciu k plánovanej IBV Hlboká cesta II. etapa, smerom ku lyžiarskemu
vleku a pod miestnu komunikáciu k plánovanej IBV na Vrchnej Mrzáčke smer Anton Čič.
.
Poslanci jednomyseľne zámer na odkúpenie pozemkov pod miestne komunikácie
k IBV za cenu 2,-€/1m2 schválili počtom 10 prítomných poslancov.
K bodu 12.
Poslancom boli s pozvánkou zaslané zásady podávania a evidovania podnetov súvisiacich
s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Poslanci ich jednomyseľne schválili počtom 10
prítomných poslancov.
K bodu 13. a 14.
Poslanci Viktor Florek a Miroslav Koleň tlmočili pripomienky občanov z časti
Podkamenné – vrchná ulica, ktorí musia nádoby na PDO voziť ku hlavnej ceste, pretože
kukavoz sa tam nechce otáčať. Starosta uviedol, že je to pravda, pretože v zime je to
nebezpečné a títo občania boli o tom oboznámení a súhlasili s tým.

Starosta ešte informoval, že obec môže získať cez recyklačný fond veľkoobjemové nádoby
na odpad a smetné nádoby na PDO a ešte zo združenia obcí 1 200 kompostérov, ktoré sa
rozdajú občanom.
Poslanec Viktor Florek upozornil na mosta na Vyšnom konci, je v katastrofálnom stavesamá diera. Starosta uviedol, že už sa musí počkať na úpravu ciest po kanalizácii.
Mgr. Peter Klimčík vystúpil s požiadavkou, aby sa OZ stretávalo častejšie, aspoň každé 2
mesiace.
Prednosta ešte predložil žiadosť Mikuláša Belicaja o prípojku na obecný vodovod, ktorý
mal v tomto roku problémy so svojou studňou. Ide o taký problém, že susedia pred ním už
prípojky majú, ale využívajú svoje vodovody. Hrozia tu čierne odbery a preto je otázne, či
v budúcnosti povoliť Mikulášovi Belicajovi pripojenie.
OZ po prejednaní uložilo prednostovi OcÚ preveriť záujem o pripojenie na obecný
vodovod u všetkých obyvateľov ulice.
Keďže už neboli žiadne pripomienky ani návrhy, starosta poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie OZ ukončil.

Uznesenie č. 55/2015
OZ obce Zákamenné
schvaľuje
doplnenie programu o bod
Doplnok č. 6 k VZN č. 5/2010 o určení normatívu na financovanie originálnych kompetencií
ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka Zákamenné, za bodom č. 6.
Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 56/2015
OZ obce Zákamenné
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí
29. 5. 2015 a 16. 7. 2015
k o n š t a t u j e,
že boli splnené.
Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 57/2015
OZ obce Zákamenné
berie na vedomie
plnenie rozpočtu za II. štvrťrok 2015
Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 58/2015
OZ obce Zákamenné
berie na vedomie
a
schvaľuje
zmenu rozpočtu k 30. 9. 2015
Zmena rozpočtu z dôvodu poskytnutých dotácií a zinkasovaných príjmov:
- Dotácia na asistenta učiteľa ZŠ
2 730,- €
- Dotácia na odchodné ZŠ
1 680,- €
- Dotácia na projekt „Bezpečne do školy“
1 500,- €
- Dotácia na opravu miestnych komunikácií
13 500,-€
- Dotácia na školský úrad
839,-€
- Obec – daňové príjmy
52 300,-€
- Obec dotácia na matriku
149,- €
- Spolu
72 698,-€
-

Vo výške 72 698,- € sa zvýšia bežné príjmy schváleného rozpočtu z dôvodu poskytnutých
dotácií a zinkasovaných príjmov.
Bežné výdavky budú upravené o sumu 61 288,- € v príslušných kapitolách. Zároveň budú
vykonané presuny medzi položkami a kapitolami bežného a kapitálového rozpočtu podľa
prílohy.
Zmena rozpočtu v rámci rozpočtových kapitol:
Bežné výdavky
- Správa OcÚ a OZ
- Iné všeobecné služby – matrika
- Vodné hospodárstvo – protipovodňové opatrenia,
- Cestná doprava – zimná obsluha, údržba, opravy
- Rozvoj obcí – ÚP, projekty, VPP
- Verejné osvetlenie
- Všeobecné lekárenské služby – zdravotníctvo
- Rekreačné športové služby – ihrisko
- Kultúrne služby, kultúrny dom
- Vysielacie a vydavateľské služby – rozhlas
- Náboženské a iné spol . služby – cintorín. dom smútku
- Školský úrad
Spolu

3 960,- €
149,- €
4 000,-€
9 250,-€
- 7 120,€
7 670,-€
-9 000,-€
58 700,- €
4 300,- €
-8 300,-€
- 3 160,-€
839,-€
61 288,-€

Kapitálové výdavky
V kapitálovom rozpočťe na rok 2015 budú vykonané presuny z dôvodu zabezpečenia
prostriedkov na vykonanie modernizácie verejného osvetlenia, rekonštrukcie ihriska nákupu
prístrojov a zariadení, ktoré neboli rozpočtované s tým, že sa nezvýši celková výška
kapitálového rozpočtu. Rozpočet na nákup strojov a zariadení bude zvýšený o 7 680,- € na
nákup prívesnej cisterny na pitnú vodu, merača rýchlosti k cestnej komunikácii a kamerového
systému na zberný dvor. Rozpočtované prostriedky na parkovisko pri KD, na detské ihriská,
na dostavbu miestnej komunikácie Špitál, na rozšírenie vodovodu, na nákup osobných
automobilov, na pasportizáciu dopravného značenia, na projektovú dokumentáciu a na nákup
pozemkov budú presunuté na akciu rekonštrukcia ihriska vo výške 62 450,- € na
modernizáciu verejného osvetlenia vo výške 197 850,- €.
Výdavky rozpočtovej organizácie:
Rozpočet v rozpočtovej organizácii bude zvýšený o 11 410,- €, a to na prenesené
kompetencie vo výške 4 410,- € z dôvodu prijatých dotácií a na originálne kompetencie vo
výške 7 000,- €
Predškolská výchova
Služby v školstve
Základné školstvo
Spolu

4 637,-€
2 363,-€
4 410,- €
11 410,-€
Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce

Uznesenie č. 59/2015
OZ obce Zákamenné
schvaľuje
Doplnok č.6 k VZN č. 5/2010
o určení normatívov na financovanie originálnych kompetencií ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka
Zákamenné.
Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 60/2015
OZ obce Zákamenné
schvaľuje
Plán hlavných úloh na rok 2016
- dokončenie rekonštrukcie futbalového ihriska
- dokončenie kanalizácie a úpravy ciest
- doplnenie verejného osvetlenia do nových ulíc
- nákup pozemkov
- projektová dokumentácia novej telocvične
- dopravné značenie v obci
- chodníky – Poriečie , Podkamenné - Oravice
- dokumentácia na využitie športového areálu
Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 61/2015
OZ obce Zákamenné
berie na vedomie
Informácie riaditeľa školy Mgr. Pavla Demka o pripravenosti školy na školský rok
2015/2016

Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č.62/2015
OZ obce Zákamenné
berie na vedomie
informácie starostu Ing. Milana Vrábľa o stave prác na akcii odkanalizovanie obce

Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce

Uznesenie č. 63/2015
OZ obce Zákamenné
s ch v a ľ u j e
poskytnutie sociálnej výpomoci Anne Šulcovej, Zákamenné, po tragickej smrti jej manžela
Martina Šulca vo výške 150,-€ na zakúpenie drevených brikiet a 200,- € na zakúpenie
nevyhnutných potrieb na preklenutie obdobia, kým jej nebudú poskytnuté sociálne dávky.
Schválené finančné prostriedky jej budú poskytované na základe predložených pokladničných
dokladov.
Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 64/2015
OZ obce Zákamenné
berie na vedomie
zhodnotenie mimoriadnej situácie vyhlásenej pre nedostatok vody a zásobovania obce vodou.
.
Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 65/2015
OZ obce Zákamenné
s ch v a ľ u j e
zámer odpredaja pozemku vytvoreného GP č. 665/2015 zo dňa 2. 9. 2015 a to CKN parcela č.
87/2 o výmere 49 m2, orná pôda, CKN parcelu č. 87/3 o výmere 33 m2, orná pôda a CKN
parcela 87/4 o výmere 13 m2 orná pôda firme K.L.I.B.O.S., s.r.o, za cenu 10,-€/m2 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods.8, pís. e, zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov. Osobitný zreteľ je daný tým, že sa jedná o priľahlý pozemok
k pozemku, na ktorom stojí budova pekárne vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ plánuje
prístavbu pekárne. Uvedené parcely sa nachádzajú za predmetnou budovou a sú pre výstavbu
alebo iné využitie obcou neprístupné.
Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 66/2015
OZ obce Zákamenné
doporučuje

OcÚ Zákamenné vyzvať Vladimíra Sivčáka, Zákamenné o doplnenie svojej žiadosti
o odkúpenie pozemku.

Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 67/2015
OZ obce Zákamenné
schvaľuje
zámer odkúpiť pozemky pod miestnu komunikáciu k plánovanej IBV Hlboká cesta II. etapa,
smerom ku lyžiarskemu vleku za cenu 2,-€/1m2.
Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 68/2015
OZ obce Zákamenné
s ch v a ľ u j e
zámer odkúpiť pozemky pod miestnu komunikáciu k plánovanej IBV na Vrchnej Mrzáčke
smer Anton Čič za cenu 2,-€/1m2.

Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 69/2015
OZ obce Zákamenné
s ch v a ľ u j e
poskytnutie finančného príspevku OZ Kapce vo výške 600,- € na zorganizovanie Vianočných
trhov.
Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce

Uznesenie č. 70/2015
OZ obce Zákamenné
s ch v a ľ u j e
poskytnutie finančného príspevku 250,-€ Bc. Vladimírovi Šimjakovi na zorganizovanie
benefičného koncertu 27. 12. 2015 .

Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 71/2015
OZ obce Zákamenné
ruší
uznesenie č. 7/2003-B-1 OZ obce Zákamenné zo dňa 24. 10. 2003
o schválení odpredaja pozemku Jánovi Balúnovi, Zákamenné 239.
Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 72/2015
OZ obce Zákamenné
s ch v a ľ u j e
zámer na odpredaj pozemku p.č, 5259, zast. plocha – 607 m2 za cenu
1,-€/1m2 Viktórii Jurigovej rod. Balúnovej, Zákamenné z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a, ods.8, pís. e, zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Osobitný zreteľ je daný tým, že Ján Balún, otec žiadateľky, ktorému bol v roku
2003 schválený odpredaj hore uvedeného pozemku zomrel a odpredaj sa neuskutočnil.
Prevod pozemku sa uskutoční do 31. 12. 2016 a všetky náležitosti s odpredajom si kupujúca
zabezpečí na vlastné náklady.
Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 73/2015
OZ obce Zákamenné
ukladá
prednostovi Jozefovi Peňákovi dojednať s Mikulášom Belicajom a ostatnými občanmi ulice,
stav možnosti napojenia sa na obecný vodovod.
Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce

Uznesenie č. 74/2015
OZ obce Zákamenné
berie na vedomie
zhodnotenie akcií

Dni obce Zákamenné, Letný prechod - Ušust, Rezbárske sympózium.

Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce

Uznesenie č. 75/2015
OZ obce Zákamenné
schvaľuje
zásady podávania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej
činnosti
Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 76/2015
OZ obce Zákamenné
s ch v a ľ u j e
prenájom komína na budove Kultúrneho domu v Zákamennom s.č. 1060 na umiestnenie
zariadenia na prenos internetu firme Orava SK, s.r.o., Vavrečka 93. Nájomná zmluva na tento
objekt bola uzavretá s firmou Regional Discount Services, s.r.o. Vavrečka, ktorá skončila
svoju činnosť. Nová nájomná zmluva je uzavretá za tých istých podmienok s novou
spoločnosťou, ktorá pokračuje v tej istej činnosti.
Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce

Uznesenie č. 77/2015
OZ obce Zákamenné
schvaľuje
predĺženie odpustenia nájmu za byt do 31. 12. 2015 Ivanovi Oseredchukovi, zubnému
lekárovi v budove č. 1003 v Zákamennom.

Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce

