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I n v e s t í c i e o b c e z a r o k 2015
V mesiacoch júl a august sa robila rekonštrukcia školskej kuchyne v Základnej
škole Zákopčie. Od 18. februára do 21. decembra sa pokračovalo vo výstavbe bytového
domu 11-bytovej jednotky. V pravej časti bývalej materskej školy sa demontovali a
likvidovali zvislé a vodorovné konštrukcie stavby. V roku 2015 sa začala pasportizácia
miestnych komunikácií, dokončená bola ucelená časť Zákopčie Kordišov, Stred a Tarabov.
Služby
K 31. októbru sa ukončila funkčnosť zdravotníckeho zariadenia v obci. Ambulancia
praktickej lekárky MUDr. Margaréty Drexlerovej sa presťahovala do Čadce, kde
dochádzajú pacienti zo Zákopčia.
Obec zakúpila geografický informačný systém od firmy Geodeticca,s.r.o. Košice.
Obec je zriaďovateľom Organizácie verejnoprospešných služieb v Zákopčí, ktorá
vykonáva služby pre občanov: správa a údržba verejného priestranstva, budov, verejného
osvetlenia a obecného rozhlasu; správa a údržba komunikácií - zimná a letná údržba ciest;
správa cintorína a cintorínske služby – kosenie, čistenie a údržba; odpadové hospodárstvo
– zber komunálneho a separovaného odpadu a jednoduché stavebné práce. Organizácia
má 7 zamestnancov. Náklady organizácie za rok 2015: na cestnú dopravu (letná a zimná
údržba miestnych komunikácií) 11 497 Eur, na nakladanie s odpadmi 34 289 Eur, na
rozvoj obcí 59 225 Eur, na údržbu cintorína 3 525 Eur, na verejné osvetlenie 2 286 Eur, na
údržbu miestneho rozhlasu 4 Eur. Celkové náklady boli vo výške 110 826 Eur.
Zamestnanci obecného úradu
Obecný úrad má 8 zamestnancov, ktorí pôsobia na úseku: Úsek vnútorných vecí a
matriky, sociálne veci a školstvo; Úsek životného prostredia, výstavby, evidencie
pozemkov a správy dane z nehnuteľnosti; stavebný úsek; Úsek finančný a správa
obecného majetku; Úsek personalistiky a miezd, bytové hospodárstvo; Úsek kultúry,
školstva a športu, obecná knižnica; Úsek kontroly.
Financie obce za rok 2015
Príjem od štátu – výnos dane
416 558 Eur
Daň z nehnuteľnosti
39 767 Eur
Poplatok za odpady od obyvateľov a organizácie
34 513 Eur
Ostatné dane
2 196 Eur
Transfery zo štátu (pre školu, prenesený výkon štátnej správy) 345 791 Eur
Ostatné (nájmy, poplatky, ostatné príjmy)
83 648 Eur
Štatistika
Počet obyvateľov k 31. decembru bol 1770. Podľa evidencie obyvateľov sa narodilo
20 detí, z toho 7 dievčat a 13 chlapcov. Sobáš uzatvorilo 6 manželských párov. Zomrelo 17
občanov, z toho 6 žien a 11 mužov. V roku 2015 sa do obce prihlásilo 25 obyvateľov a
odhlásilo sa 25 obyvateľov.
Domy a chaty
V súčastnosti sa v obci nachádza 662 obývaných rodinných domov. Na rekreáciu a
chalupárčenie je využívaných 265 chát a chalúp.
Dary
Na základe podania žiadosti Dobrovoľného hasičského zboru Zákopčie - Ústredie
na Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR a Ministerstvo vnútra SR bolo získanie hasičského
auta CAS 15 IVECO DAILY a prívesného vozíka so súpravou pre protipovodňové
záchranné služby s 5 ročnou zmluvou o výpožičke. V piatok 18. septembra navštívil našu
obec podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák, aby Dobrovoľnému
hasičskému zboru Zákopčie - Ústredie odovzdal nové hasičské auto s plným vybavením a
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súpravu protipovodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky. Pánovi ministrovi podal
hlásenie o pripravenosti Dobrovoľného hasičského zboru Zákopčie - Ústredie k prevzatiu
hasičského vozidla predseda DHZ Zákopčie - Ústredie Milan Franek. Následne starosta
obce Ing. František Hažík privítal pána ministra, ostatných hostí, spoluobčanov a v
krátkosti predstavil našu obec. Na odovzdaní sa zúčastnili: poslanec Národnej rady SR
Ján Podmanický, Vendelín Horváth – generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany
SR a Jaroslav Kapusniak – riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Žiline. Pán minister vo svojom príhovore pozdravil našich občanov. Predsedovi
DHZ Zákopčie - Ústredie odovzdal kľúče od vozidla a spolu s pánom starostom uviedli toto
vozidlo do života. Po odovzdaní sa porozprával s našimi občanmi.
Odpady
Opakovane sa vyčistila nepovolená skládka odpadov vznikajúca za kostolom
smerom do Holých, odviezol sa a legálne zlikvidoval odpad. Náklady na likvidáciu odpadov
a na nakladanie s odpadmi v našej obci boli 34 289 Eur. V roku 2015 sa v obci
vyprodukovalo 404,21 t odpadu, z toho bolo: farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice
obsahujúce nebezpečné látky 0,01 t; obaly z papiera a lepenky 2,81 t; obaly z kovu 0,90t;
kompozitné obaly 0,75 t; opotrebované pneumatiky 2,99 t; papier a lepenka 0,13 t; sklo
24,14 t; vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 1,10 t; vyradené
elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné látky 1,60 t; vyradené
elektrické a elektronické zariadenia 1,10 t; plasty 6,88 t; zmesový komunálny odpad
336,40 t; objemový odpad 25,40 t.
Školstvo
Materská škola v školskom roku 2014/2015 evidovala 31 detí, z toho 20 chlapcov a
11 dievčat. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania získalo 9 detí. Deti boli
rozdelené do 2 tried. Na vzdelávaní detí sa podieľali 3 kvalifikovaní pedagogickí
zamestnanci vrátane riaditeľky školy. Počet nepedagogických zamestnancov 1 (školníčka).
Príjem z Krajského školského úradu pre materskú školu za rok 2015 bol 2 170 Eur.
Získané finančné prostriedky sa použili na učebné pomôcky, výtvarný materiál, knihy,
odmeny a platy. V roku 2015 získala materská škola od rodičov príspevok vo výške 1 352
Eur. Z obce boli poskytnuté financie pre materskú školu vo výške 51 887 Eur.
Základnú školu v školskom roku 2014/2015 navštevovalo 152 žiakov. Počet tried
bolo 9. Do prvého ročníka nastúpilo 17 žiakov. Školskú dochádzku ukončilo 23 žiakov,
ktorí boli prijatí na stredné školy. Počet kvalifikovaných pedagogických pracovníkov bolo
17, z toho 14 učiteľov, 2 vychovávatelia, 1 asistent učiteľa a nepedagogických pracovníkov
bolo 10. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy:
mzdy a odvody: 263 971 Eur, tovary a služby: 60 180 Eur, vlastné príjmy: 3 852 Eur,
kredity: 4 055 Eur, vzdelávacie poukazy: 4 230 Eur. Z rozpočtu obce na krúžkovú činnosť:
2 050 Eur. Nenormatívne finančné prostriedky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia: 954 Eur. Žiaci zo základnej školy sa zúčastnili viacerých súťaží a olympiád.
Najlepšie uspeli v Anglickej olympiáde, Biblickej olympiáde, Olympiáde zo slovenského
jazyka a súťaži Betlehém, Anjel, kde vo všetkých štyroch získali 2. miesta.
Pod riadenie základnej školy patrí školský klub detí a školská jedáleň, ktoré boli
financované obcou vo výške 40 358 Eur.
Kultúra
O príjemný hudobný zážitok sa v nedeľu 4. januára postarala hudobná skupina
Kysucká vrchárska heligónka, ktorá svojim vystúpením v Kultúrnom dome u Tarabov
potešila mnohých návštevníkov tohto milého podujatia. Dvaja členovia skupiny Peter a
Pavol Kopasovci pochádzajú zo Zákopčia, z osady u Jakubov. O podujatie bol veľký
záujem, čo nás veľmi potešilo. Kysucká vrchárska heligónka si ako hosťa pozvala naše
mažoretky Astry a heligónkara Janka Holeščáka zo Zákopčia. Piesne, ktoré odzneli v
podaní Kysuckej vrchárskej heligónky pochádzajú z ich druhého CD albumu, ktoré spolu
so starostom obce Ing. Františkom Hažíkom symbolickým krstom uviedli na hudobný trh.
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O milé popoludnie sa v našej obci dňa 1. februára postaralo ochotnícke divadlo
Driak zo Zborova nad Bystricou, ktoré sa predstavilo s divadelnou veselohrou Jánošík
podľa Vivaldiho. Komické postavy a situácie, ako aj dvojaký pohľad na Jánošíka dali hre
humorný podtón. Vďaka vtipným scénam sa počas predstavenia ozýval hlasný smiech
divákov. Predstavenie sa veľmi páčilo a diváci sa hercom odvďačili veľkým potleskom.
Predstavenie zorganizoval Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie - Tarabov, ako aj
Valentínsku zábavu, ktorá bola 14. februára v Kultúrnom dome u Tarabov.
Dňa 3. mája sa pri Kultúrnom dome u Tarabov uskutočnilo stavanie mája. Toto
podujatie zorganizoval Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie - Tarabov za sprievodu
detského folklórneho súboru Studnička zo Zákopčia.
Pri príležitosti Dňa rodiny sa deti svojim vystúpením poďakovali za lásku a
starostlivosť nielen mamičkám, ale aj oteckom, starým rodičom, krstným rodičom.....
Podujatie sa uskutočnilo dňa 10. mája v Kultúrnom dome u Tarabov, ktoré zorganizovali
Základná škola v Zákopčí a Obecný úrad v Zákopčí.
V dňoch 27. - 28. júna sa v Areáli pod hríbom v Ústredí konal už VIII. ročník
Kopaničiarskych hodov pri príležitosti sviatku sv. Jána Krstiteľa, patróna nášho kostola.
Obec po stránke organizačnej a finančnej zabezpečila nedeľňajší kultúrny program s
ozvučením. Akciu spoluprácou a účinkujúcimi podporilo Kysucké kultúrne stredisko v
Čadci a finančne Žilinský samosprávny kraj. Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie –
Ústredie v sobotu večer organizoval hodovú zábavu a postaral sa v nedeľu o občerstvenie
pre účinkujúcich aj návštevníkov a o poriadok v areáli. V kultúrnom programe vystúpili:
Detský folklórny súbor Studnička, bratia Tischlerovci, mažoretky Astry, Janko Holeščák s
Mirkou Kmoškovou, hudobná skupina Eminent, hudobná skupina David Dave, rocková
skupina Sklené oči a blues-rocková skupina Jet Strean. Program moderoval herec SND
Bratislava Tomáš Vravník, rodák z Kysúc.
Obec Zákopčie pripravila pre jubilujúcich občanov stretnutie, ktoré sa konalo
vo štvrtok 22. októbra v zasadačke obecného úradu. V úvode kultúrneho programu
vystúpili deti z Materskej školy v Zákopčí so svojimi piesňami a básničkami. Po nich sa
predstavil detský folklórny súbor Studnička zo Zákopčia ľudovými piesňami a tancom. V
slávnostnom príhovore starosta obce poprial všetkým pevné zdravie, veľa spokojnosti a
šťastia do ďalších rokov života. Každého jubilanta osobne privítal, poblahoželal k jubileu a
odovzdal darček.
Cirkevný život
V roku 2015 bolo pokrstených 12 detí, z toho 6 chlapcov a 6 dievčat, sobáše boli 4
a pohrebov 23, z toho 13 mužov a 10 žien. K prvému svätému prijímaniu pristúpilo 13 detí,
z toho 4 chlapci a 9 dievčat. Dňa 28. mája starosta obce Ing. František Hažík navštívil
hrob rodáka kňaza Štefana Bičaníka v Handlovej pri príležitosti 100. výročia narodenia a
70. výročia tragického úmrtia. V našej farnosti Zákopčie sa 30. júna uskutočnila Kánonická
vizitácia otcom biskupom Mons. Tomášom Galisom. Spolu s miestnym pánom farárom
Mgr. Igorom Čuntalom bol
pripravený celodenný program návštevy najvyššieho
duchovného pastiera Žilinskej diecézy. Harmonogram pastoračnej vizitácie bol bohatý a
veľmi rozmanitý: návšteva školy a škôlky, stretnutie so starostom obce Ing. Františkom
Hažíkom, stretnutie matiek s malými deťmi v Katolíckom dome, návšteva kaplnky u
Holešov, Dom sv. Alžbety a korunka Božieho milosrdenstva, rozhľadňa, stretnutie s
veriacimi v kaplnke u Rulcov, spovedanie v kostole, svätá omša, rozhovor s veriacimi a
večera s miništrantami.
Farská hokejová liga
Farská hokejová liga je súťaž organizovaná dobrovoľníkmi v spolupráci s Farským
úradom v Zákopčí pre mladých ľudí, ktorí rešpektujú katolíckeho ducha tejto súťaže.
Garantom je pán farár Mgr. Igor Čuntala. V roku 2009/2010 sa uskutočnil 1. ročník Farskej
hokejovej ligy v Zákopčí. Zápasy sa odohrávajú na parkovisku pri fare. Hrá sa s loptičkou.
Samotná súťaž popri športových hodnotách je založená tak, aby hráčov vychovávala
danými pravidlami. Formuje ich k duchovným hodnotám, aby si vedeli vážiť svojho
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blížneho priateľa, ktorý je ich súperom v danom zápase. V súťaži sa nesmie hrešiť, kto
pravidlo poruší, sú za to trestné minúty. Pred každým zápasom, aj po jeho skončení, sa
tímy spoločne pomodlia. V roku 2014/2015 sa uskutočnil 6. ročník. Víťazom Farskej
hokejovej ligy sa stali Boží bojovníci, na 2. mieste skončili HC Santos Minieros, na 3.
mieste sa umiestnili Wild Wings, 4. miesto HK Príklep, 5. Angels, 6. Orly kráľovské, 7. HC
Tarabov Steroids, 8. Dads Boys a na 9. mieste skončili Warriors.
Spolky a organizácie
Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie – Ústredie
Stav členskej základne je 78 členov, z toho 39 mužov a 39 žien. K zásahom boli
povolaní dňa 4. októbra na lesný požiar na hranici katastra obce raková, nad lesnou
oboru, kde aj otestovali nové auto, s počtom členov 1+6 a dňa 21. novembra boli na Orave
pri pátraní po nezvestnej osobe z Brezovice v počte 1+6. Dobrovoľný hasičský zbor
usporiadal jubilejný 10. ročník v Halovom päťboji pre žiakov v našej základnej škole, kde
po prvýkrát zvíťazil DHZ Zákopčie – Tarabov, na 2. mieste skončil DHZ Staškov, 3. miesto
získalo DHZ Čierne a DHZ Zákopčie - Ústredie obsadil 4. miesto. Zbor sa zúčastnil zrazu
hasičských Ávií Čadca-Staškov-Olešná, kde vo veľkej konkurencií v súťaži zručnosti získal
2. miesto so šoférom Vladimírom Haluškom.
Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie – Tarabov
V roku 2015 evidoval Dobrovoľný hasičský zbor 93 členov. Zbor bol dňa 3. marca
požiadaný o pomoc pri pretláčaní vodovodného potrubia. Na potrubie bola napojená
striekačka PS 12, ktorá pretlačila potrubie, čím bola dodávka vody obnovená. Dňa 1. mája
sa zúčastnili pri hľadaní nezvestnej osoby v Zákopčí. Dňa 2. júla zasahovali pri lesnom
požiari v katastri obce Raková a 4. októbra pri požiari lesného porastu v katastri obce
Zákopčie. Dňa 21. novembra sa zúčastnili pri hľadaní nezvestnej osoby na Orave. Mužskí
členovia zboru získali 1. miesto v Kolaroviciach na súťaži Dobrák. Na Okrskovej súťaži
okrsku č. 4 v Staškove sa umiestnili na 2. mieste. Detskí členovia hasičského zboru sa 21.
marca zúčastnili Halového päťboja v Základnej škole v Zákopčí, kde získali 1. miesto a
štyri umiestnenia dvojíc. Na Brannom behu v Kolaroviciach sa umiestnili na 2. mieste. V
jesenných mesiacoch absolvovali tri súťaže, na ktorých žiaci a deti obsadili v Púchove v
kategórii mladšie dievčatá 2. a 4. miesto a v kategórii prípravka získali 2. miesto. V
Spišskom Podhradí v kategórii prípravka sa umiestnili na 3. mieste – celkový výsledok v
lige. Na Majstrovstvách SR, ktoré sa konali v Martine získali v kategórii mladšie dievčatá 3.
miesto.
Šport TJ Slávia Zákopčie
Stolnotenisový oddiel
V sezóne 2014/2015 sa Zákopčie „A“ v II. lige umiestnilo na 11. mieste a zostúpilo
do III. ligy. Účinkovanie „A“ mužstva sa vníma ako úspech, keďže v tejto lige súperili s
tímami ako Košice, Zvolen, Žilina, … . Zákopčie „B“ sa v 7. lige umiestnilo na 2. mieste.
Postup do 6. ligy im len tesne unikol, postúpila Nesluša.
Počasie
Rok 2015 bol podľa meteorológov druhý najteplejší v histórii meteorologických
meraní v Európe. Zima bola mierna, leto veľmi horúce s nedostatkom zrážok, čo spôsobilo
citeľné sucho. Denné teploty dosahovali v našej obci v júli až 35 stupňov Celzia. Noci boli
teplé s priemernou teplotou okolo 17 stupňov Celzia. Dňa 23. júla bolo v ranných hodinách
nameraných 22 stupňov Celzia.
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