Obec Zákamenné, 029 56 Zákamenné
1002

Zápisnica
zo zasadnutia OZ obce Zákamenné, konaného dňa 27.
novembra 2015
v zasadačke OcÚ Zákamenné

Prítomní:
Poslanci:

Neprítomní:
Ďalší prítomní:

Za verejnosť:

Ing. Milan Vrábeľ, starosta obce
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
Marek Beňuš
Jozef Peňák, prednosta OcÚ, Viera Verníčková, hlavná kontrolórka
obce, Ing. Marta Florková, ekonómka a účtovníčka OcÚ Zákamenné
Mariana Florková, pracovníčka OcÚ Zákamenné, Mgr. Ján Kocúr, predseda
TJ Tatran Zákamenné
Monika Belicajová, Pavol Hrčkuľák, Jozef Sivčák

Program
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení OZ
4. Prerokovanie navýšenia rozpočtu TJ Tatran Zákamenné na rok 2015 /zmena
rozpočtu/
5. Prerokovanie žiadosti TJ Tatran Zákamenné o dotáciu na rok 2016
6. Návrh hlavných úloh na rok 2016
7. Informatívna správa o realizácii projektu obnova futbalového ihriak
8. Riešenie označenia ulíc v obci
9. Voľba členov školskej rady
10.
Rôzne
11.
Diskusia
12.
Interpelácie poslancov
13.
Záver
Zasadnutie OZ bolo zvolané v zmysle § 12 ods. 1 zák. 369/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov, na základe žiadosti skupiny poslancov . /žiadosť príloha zápisnice/
K bodu 1.-2
Starosta konštatoval, že je prítomných 11 poslancov z 12 a preto je OZ uznášania schopné.
Marek Beňuš sa ospravedlnil. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Mgr. Emília
Strýčková a Anton Sumihora. Na žiadosť poslancov Mgr. Petra Klimčíka a Miroslava Koleňa bol
program doplnený o bod „ Schválenie ďalších členov komisií“ s čím súhlasili všetci prítomní
poslanci.
Do komisie športu a vzdelávania bol doplnený poslanec Miroslav Koleň a do komisie
sociálnej a bytovej bol doplnený Mgr. Peter Klimčík. O chválenie členstva v komisiách

menovaní poslanci požiadali sami. Všetci prítomní poslanci v počte 11 ho jednomyselne
odsúhlasili.
K bodu 3.
Prednosta OcÚ, Jozef Peňák konštatoval, že ukladacie uznesenie č. 73/2015 z ostatného
zasadnutia bolo splnené. Pán Belicaj a ostatní občania z ulice sa napojili na obecný vodovod.
K bodu 4.
Kvôli prejednávaniu tohto bodu bol prizvaný na zasadnutie OZ aj predseda TJ, PaedDr. Ján
Kocúr.
TJ Tatran Zákamenné žiada navýšiť rozpočet na rok 2015 o 5 500,-€. Komisia športu
a vzdelávania zohľadnila všetky dôvody, prečo k takému navýšeniu v tomto roku došlo :
prenájom ihriska v Krušetnici z dôvodu rekonštrukcie ihriska v Zákamennom,
momentálne je domovským ihriskom zákamenských futbalistov,
vznik nákladov na dopravu do Krušetnice,
počas rekonštrukcie ihriska TJ nemá svoj bufet,
vznik nových oddielov TJ – šach a stolný tenis,
kúpa bicykla na dni obce,
doprava dorastového mužstva futbalistov, hrá 3. ligu, všetky zápasy sa hrajú mimo
obce a to v Kysuckom Novom Meste, Bytči,
náklady na predĺženie trénerských licencií
Komisia športu a vzdelávania odporučila rozpočet TJ Tatran na rok 2015 navýšiť. Zápis zo
zasadnutia komisie tvorí prílohu zápisnice.
Starosta Ing. Milan Vrábeľ konštatoval, že náklady na TJ podľa počtu obyvateľov sú vysoké a,
že to vytýkal aj Najvyšší kontrolný úrad, ktorý momentálne v obci vykonáva kontrolu. Vytkol aj
výšku ceny bicykla, ktorý bol zakúpený ako 1. cena na zákamenskú penaltu. Predložil poslancom
prehľad dotácií TJ od roku 2007 – 2015 kde zo sumy 4 799,11 vzrástla na 15 778,- €. Najskôr
bola dohoda, že obce poskytne prostriedky na diéty, rozhodcov a dopravu. Dnes sa tam objavujú
aj iné položky, napr. licencie trénerov a požiadavka na rok 2016 sa zdvojnásobila oproti roku
2015. Starosta ešte vytkol skutočnosť, že keď bolo treba zahlasovať elektronicky za získanie
dotácie od štátu pre TJ, nehlasovali ani všetci členovia TJ.
Poslanci Mgr. Klimčík, M. Koleň, K. Glejtek vyjadrili podporu TJ.
Nemá význam robiť rekonštrukciu ihriska, ak nebude mať kto na ňom hrať uviedol M. Koleň,
treba podporiť aj trénerov, lebo sa naozaj venujú deťom a mládeži na úkor svojho voľna. K.
Glejtek a Mgr. P. Klimčík – treba porovnať dotácie na šport s inými dedinami Oravská Lesná,
Oravské Veselé, Rabča. Sú oproti nám oveľa vyššie.
Prítomná Monika Belicajová, vedúca gymnastického oddielu vystúpila s požiadavkou, že tento
rok nedostala peniaze od TJ a nemohla sa zúčastniť so svojimi dievčatami na súťažiach. Starosta
skonštatoval, že toto je vnútorný problém, ktorý sa má vyriešiť s predsedom TJ. Predseda TJ
uviedol, že gymnastický oddiel má ešte nevyčerpaných 800,- €. Ing. Florková, ekonómka
navrhla, aby požiadali o zmenu účelu dotácie a kúpili si do konca roka ešte to, čo potrebujú, keď

ich nevyčerpali na súťaže. Vedúca gymnastického oddielu teda požiadala o schválenie zmeny
účelu dotácie na rok 2015 na zakúpenie športového oblečenia.
OZ jednomyseľne zmenu účelu dotácie pre gymnastický oddiel schválilo počtom 11
prítomných poslancov.
Po ukončení diskusie o navýšení rozpočtu pre TJ na rok 2015 OZ jednomyseľne schválilo
počtom 11 prítomných poslancov navýšenie na rok 2015 o 5 500,- €.
K bodu 5.
Predseda TJ Tatran Zákamenné PaedDr. Ján Kocúr informoval OZ o požiadavkách
jednotlivých oddielov TJ na rok 2016 od obce Zákamenné:
- Bedmintonový klub Zákamenské levy
5 085,28
- Futbalový oddiel
19 170,8
- Šachový oddiel
2 471,4
- Stolno-tenisový oddiel
1 132,- Florbalový oddiel
4 884,- Gymnastický oddiel
2 271,Celkom pre TJ TATRAN Zákamenné
35 014,88
OZ sa dohodlo, že požiadavky TJ po jednotlivých oddieloch im budú zaslané v eletronickej
forme a o schválení rozpočtu pre TJ na rok 2016 budú hlasovať na budúcom zasadnutí.
K bodu 6.
Starosta konštatoval, že hlavné úlohy na rok 2016 boli schválené na predchádzajúcom
zasadnutí OZ. Mgr. Peter Klimčík uviedol, že pri tvorbe programu na zasadnutie preto otvorili
tento bod, lebo je v nich uvedená projektová dokumentácia telocvične, taká veľká obec ako
Zákamenné by potrebovala športovú halu. Starosta uviedol, že si treba určiť priority, lebo
situácia sa ukazuje tak, že začíname mať problém s umiestnením všetkých detí do MŠ a možno
budeme nútení k riešeniu tejto otázky.
Starosta ešte uviedol, že na budúci rok by sme chceli zareagovať na pripravovanú výzvu zo
združenia MASKA, ktorá rieši miestne potreby obcí a zo získanej dotácie by sa dali riešiť
označenia turistických chodníkov a aj už poslancom Petrom Grofčíkom dlho spomínaná
vyhliadková veža.
Starosta ďalej uviedol, že už je do obce privedený prameň pitnej vody z Oravíc, spod
Roháčov. Mali by byť zažehnané problémy s nedostatkom pitnej vody.
K bodu 7.
Starosta informoval o postupe prác na rekonštrukcii futbalového ihriska. Práce nepostupovali
tak, ako sme si predstavovali, nastali problémy so zabezpečovaním ornice, ktorá sa nakoniec
miešala na základe rozborov z rašeliny a ornice, ktorá sa brala z pozemku veľa ihriska, ktorý má
obec v prenájme. V súčasnom období je hotový aj závlahový systém. V budúcnosti budeme

musieť rátať s oplotením a výstavbou bariér. Ihrisko sa bude používať len na zápasy. Zatiaľ je
preinvestovaných cca70 tis. €. Certifikované práce vykonáva firma a ostatné práce robí obec.
Poslanec K. Glejtek vyjadril nespokojnosť s výberom dopravcu štrkov a piesku na
rekonštrukciu ihriska. Cena 1,45 €/1 km je vysoká, lebo sú dopravcovia, ktorí vozia aj za 1,10 €
a aj štrk na zásyp sa dal kúpiť lacnejšie.
Poslanec M. Koleň uviedol, že zamestnanec firmy obsluhujúci greder, , sa sťažoval, že mu
obec neposkytla bager a nemohol vykonávať svoju prácu.
Starosta uviedol, že boli oslovení 4 dopravcovia, bol vybratý najvýhodnejší. Mnohokrát sa
musí rozhodovať v časovej tiesni a napr. aj keď bolo treba valec, bral sa ten, ktorý bol ihneď
ochotný ísť. Čo sa týka prác s gredrom, s firmou sa dohodlo ukončenie tejto práce a že o tom ten
zamestnanec nevedel, tak niekde zlyhala komunikácia.
OZ vzalo informácie o rekonštrukcii ihriska na vedomie.
K bodu 8.
Starosta uviedol, že k tejto otázke sa už podnikli nejaké kroky. Označenie ulíc sa naplánovalo
na rok 2018, lebo pri prečíslovaní budov v roku 2008 si všetci občania museli meniť občianske
preukazy a ich platnosť je 10 rokov. Z tejto zmeny vyplynuli pre občanov aj iné administratívne
povinnosti tak sme ich nechceli opäť zaťažovať.
Ing. Peter Durčák ako predseda komisie výstavby bol s komisiou poverený prípravou plánu
rozdelenia obce. Uviedol, že komisia sa už aj niekoľkokrát zišla, ale potom sa čakalo ako
dopadnú komunálne voľby a ktorí poslanci budú ďalej na vízii pracovať. Sľúbil, že pripraví
materiál a od budúceho roka sa bude na ňom pracovať, žiadal ostatných poslancov o spoluprácu
a záujem.
K bodu 9.
Starosta skonštatoval, že momentálne končí mandát školskej rady a obec ako zriaďovateľ
základnej školy má delegovať troch členov. Starosta preto navrhol odvolať k dnešnému dňu
členov školskej rady ktorí boli delegovaní obcou resp. zriaďovateľom a to Jozefa Peňáka, Viktora
Florka a Antona Sumihoru a požiadal poslancov, ktorí majú záujem pracovať v školskej rade,
nech sa prihlásia.
Poslanec Milan Grofčík vystúpil so spochybnením členstva Jozefa Peňáka v školskej rade,
pretože nebol poslancom OZ.
Predosta OcÚ Jozef Peňák uviedol, že vtedy upozornil na chybu, ktorá bola v štatúte školskej
rady, kde bolo uvedené, že Obecný úrad deleguje troch členov, správne malo byť zriaďovateľ, t.z.
Obec a OZ malo delegovať 3 členov, štatút však už neuvádza, že to musia byť poslanci.
Starosta vyzval prítomných poslancov ak majú záujem, aby sa prihlásili, kto chce pracovať
v školskej rade, ak sa nevyberie potrebný počet z poslancov, môže delegovať aj neposlanec.
Na funkciu člena školskej rady boli oslovení Miroslav Koleň, Anton Sumihora a Viktor
Florek. Anton Sumihora neprijal delegovanie, prihlásil sa Milan Grofčík.
OZ jednomyseľne odvolalo ku dňu 27. 11. 2015 členov školskej rady Jozefa Peňáka, Viktora
Florka a Antona Sumihoru a delegovalo nových členov školskej rady od 28. 11. 2015 Viktora

Florka, Miroslava Koleňa a Milana Gročíka počtom hlasov 10 z prítomných 11 poslancov,
Viktor Florek sa zdržal hlasovania.
K bodu 10.
Mgr. Peter Klimčík
navrhol, aby sa pouvažovalo o vítaní detí do života, prejavila by sa tak úcta voči
matkám a záujem o občana,
či sa pri úmrtiach pomáha pozostalým zo strany obce administratívne, finančne
atď,
zo strany obce zabezpečiť koordináciu dopravy pri škole ráno, keď idú deti do
školy
Starosta uviedol, že vítanie detí robili v minulosti zbory pre občianske záležitosti, dnes keď ich
nemáme, ostane to na pracovníčkach obce, ktoré sú už aj tak dosť vyťažené a je to akcia, ktorú
treba finančne pokryť. Preverí túto možnosť do budúceho OZ.
Sociálna pracovníčka Mgr. Polťáková Veronika vždy rieši akékoľvek sociálne prípady, ktoré
vyplynú či z úmrtia, alebo akejkoľvek inej tragickej udalosti.
Čo sa týka koordinácie dopravy na zabezpečenie bezpečností detí pri dochádzke do a zo školy,
riešilo sa to aj na rodičovskom združení. Škola od nového roka môže cez ÚPSVaR prijať na
verejnoprospešné práce zamestnanca, ktorý bude dohliadať v kritickom čase na bezpečnosť detí.
Momentálne je dohodnuté s OO PZ, že ráno stojí hliadka na križovatke v Oraviciah pri škôlke
a na Poriečí 30 minút. Starosta ďalej uviedol, že budeme opäť žiadať dopravný inšpektorát
o vyznačenie prechodov na nebezpečných miestach v obci.
Starosta pripomenul, že na poslednom zasadnutí OZ spomenul, že cez spoločný projekt
nakladania s biologickým odpadom sme požiadali o dotáciu na plastové kompostéry do každej
domácnosti. Požiadal preto poslancov o schválenie spolufinancovania vo výške 5 % čo je max.
8 600,- €.
Za hlasovalo 9 z prítomných 11 poslancov, zdržali sa Miroslav Koleň a Milan Grofčík.
Na základe zmeny názvu spoločnosti zubného technika p. Šimjaka na M. S. Dent – Martin
Socha, Masarykova 20, 76302 Zlín je potrebné upraviť nájomnú zmluvu. Nájom priestorov sa
rozširuje na celú plochu bytu č.4, podmienky nájmu ostávajú nezmenené. Zubný technik
spolupracuje so všetkými zubnými lekármi v obci, je vo verejnom záujme obce, aby jeho služby
boli našim občanom prístupné. OZ jednomyseľne nájom priestorov v budove s.č. 1003 schválilo
počtom 11 prítomných poslancov.
Ing. Peter Durčák dal požiadavku na úpravu autobusového spoja od školy na Poriečie o 13.15
h, ktorý deti nestíhajú.
Starosta uviedol, že požiadavka z obce pôjde, ale treba doložiť aj písomnú požiadavku od
rodičov detí.
OZ uložilo prednostovi OcÚ Jozefovi Peňákovi predložiť SAD Námestovo požiadavku na
úpravu autobusového spoja z námestia na Poriečie o 13.15h.

Peter Grofčík žiadal o rozšírenie parkovísk pri kostoloch a premostiť rigol pri novom kostole
lebo mostíky na vjazd na parkovisko sú úzke. Ďalej by bolo veľmi dobré v zimnom období
zabezpečiť na kritických miestach posypové nádoby. Starosta uviedol, že parkoviská pri
kostoloch sú cirkevným majetkom , preto nemôžeme do nich investovať, snáď len určitým
spôsobom pomôcť. Starosta dal kolovať leták s ponukou na posypové nádoby. Treba pouvažovať
o ich výbere.
Poslanci M. Koleň a K. Glejtek sa kriticky vyjadrovali na asfaltovanie ciest po kanalizácii, na
niektorých miestach asfalt sadá a mrví sa, práce sa robia nedbalo a odráža sa to na kvalite.
Ing. Traj konštatoval, že kanalizačné práce v Oraviciach sú nekonečné, vykopané rigoly sa
nezasýpajú, znemožňuje sa občanom vychádzať autami z dvorov.
Miroslav Koleň upozornil na zlý stav už existujúcich ihrísk, bolo by ich treba postupne
poopravovať a treba dorobiť ihrisko na Vyšnom konci. Starosta vyjadril súhlas, bude sa postupne
musieť investovať do ich opravy s pridaním ruky k dielu ich užívateľov. Kým sa ihrisko na VK
nevysporiada majetkovo, obec doňho už nemôže investovať nič.
M. Koleň uviedol, že sa pokúsia s Marekom Beňušom osloviť vlastníkov nevysporiadanej časti.
Ďalej upozornil na zlý stav schodov ku vchodu do starého KD od úradu práce. Ak neslúžia
účelu, treba ich odstrániť. Starosta uviedol, že sa plánuje ich výmena, odstrániť sa nemôžu, lebo
východ slúži ako núdzový.
Ing. Florková Marta, upozornila na to, ako sa mladiství zúčastňujú na zábavách a je im
organizáciami, ktorým je obcou povolená tanečná zábava predávaný alkohol. Obec tak
podporuje alkoholizmus detí. Netreba sa nad tým zamyslieť?
Starosta ešte uviedol, že na margo rôznych diskusií na sociálnych sieťach o jeho osobe
v súvislosti s hlasovaním v zastupiteľstve VÚC o nepodporení dostavby nemocnice v Námestove
chce povedať, že podľa jeho názoru je tvrdenie ľuďom, že nemocnica v Námestove bude
dostavaná a bude slúžiť ako nemocnica je zavádzajúce. Nemocnica v Dolnom Kubíne je využitá
na 60 % a v Trstenej na 70 %. Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohe „ CIZS – prečo áno,
prečo nie?“
Keďže už neboli žiadne pripomienky a návrhy, starosta poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie OZ ukončil.

Uznesenie č. 78/2015
OZ obce Zákamenné
schvaľuje
doplniť bod programu „Doplnenie nových členov komisií“
Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č.79/2015
OZ obce Zákamenné
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z ostatného zasadnutia OZ

Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 80/2015
OZ obce Zákamenné
schvaľuje
Mgr. Petra Klimčíka za člena sociálnej komisie
Miroslava Koleňa za člena komisie športu a vzdelávania
od 1. 12. 2015.

Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 81/2015
OZ obce Zákamenné
schvaľuje
navýšenie rozpočtu TJ Tatran Zákamenné na rok 2015 o čiastku 5 500,- €
z dôvodu nepredvídaných nákladov, ktoré vznikli v priebehu roka.

Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 82/2015
OZ obce Zákamenné
schvaľuje
TJ Tatran Zákamenné - Gymnastickému oddielu pod vedením Moniky Belicajovej zmenu účelu žiadosti
na dotáciu v roku 2015 na zakúpenie športového oblečenia.

Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č.83/2015
OZ obce Zákamenné
berie na vedomie
informácie o požiadavkách jednotlivých športových oddielov pre stanovenie výšky dotácie pre TJ Tatran
Zákamenné na rok 2016.

Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 84/2015
OZ obce Zákamenné
berie na vedomie
informácie a prácach na rekonštrukcii futbalového ihriska.

Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 85/2015
OZ obce Zákamenné
odvoláva
s platnosťou od 27. 11. 2015 členov Školskej rady pri ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka v Zákamennom
Jozefa Peňáka, Antona Sumihoru a Viktora Florka z dôvodu ukončenia funkčného obdobia školskej rady.

Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 86/2016
OZ obce Zákamenné
deleguje

s platnosťou od 28. 11. 2015 za Obec Zákamenné ako zriaďovateľa, členov školskej rady pri ZŠ s MŠ
Jána Vojtaššáka v Zákamennom
Miroslava Koleňa, Viktora Florka a Milana Grofčíka.
Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 87/2015
OZ obce Zákamenné
schvaľuje
spoluúčasť o výške 5% na projekt nakladanie s biologickým odpadmi.
Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 88/2015
OZ obce Zákamenné
ukladá
prednostovi OcÚ Jozefovi Peňákovi
predložiť SAD Námestovo požiadavku na úpravu autobusového spoja z námestia na Poriečie o 13.15 h
tak, aby bol upravený od 1. 1. 2016

Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce
Uznesenie č. 89/2015
OZ obce Zákamenné
schvaľuje
nájom priestorov z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a, ods.8, pís. e, zákona 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov spoločnosti M. S. Dent – Martin Socha, Masarykova 20, 76302 Zlín,
IČO 26912279 v budove s.č. 1003 , nájom sa rozširuje na celú výmeru bytu č. 4. Podmienky nájomnej
zmluvy ostávajú pôvodné. Konateľ uvedenej spoločnosti ostáva nezmenený. Zmena nájomnej zmluvy
platí od 1. 1. 2016.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: je vo verejnom záujme obce, aby boli služby zubného technika dostupné
občanom.
Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce

