Z á p i s n i c a č. 4/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zákopčí dňa 02. 07. 2019
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Z á p i s n i c a č. 4/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zákopčí dňa 02. 07. 2019
________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny,
začiatok o 17. 00 hod.
1., 2. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, schválenie navrhovateľov uznesení
a overovateľov zápisnice
Zasadnutie otvoril starosta obce za prítomnosti 7 poslancov. Určil zapisovateľku Mgr. Teréziu
Haluškovú, navrhol overovateľov zápisnice - pán Jopčík a Bednár, navrhovateľov uznesení Mgr. Linet a pán Kupka. Hlasovanie: za všetkých 7 poslancov.
V úvode ich oboznámil s programom zasadnutia a s doplnením bodov č. 3 - Kontrola plnenia
uznesení z posledného zastupiteľstva, bod č. 5 – Dodatok č. 1 k Nariadeniu Obce Zákopčie č.
2/2016 o registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne a bod č. 6 – Návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2019.
Starosta dáva hlasovať za zmenu v programe.
Hlasovanie: za: všetkých 7 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
3. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ
Kontrolu urobil starosta obce. Z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva sa poverenia
a úlohy presúvajú na septembrové zasadnutie. Poslanci berú na vedomie.
4. Schválenie návrhu uznesenia na spolufinancovanie rozvojového projektu
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Zdravie na tanieri 2019“,
aktivita „Učíme deti zdravo žiť, zdravo sa stravovať.“
Podklady k tomuto bodu boli poslancom vopred doručené. Príchod p. Hlasicu. Starosta
odovzdáva slovo pani riaditeľke ZŠ, Mgr. Plačkovej, ktorá oboznamuje poslancov s obsahom
uvedeného projektu. Získané finančné prostriedky budú použité na nákup vybavenia pre
vyučovanie predmetu Technika a zakúpenie softvérového vybavenia pre administráciu vydaja
obedov. Mgr. Linet – finančná komisia prerokovala účasť v tomto projekte s vedením
základnej školy. Vyzdvihuje záujem školy o zapojenie sa do projektu a tým získanie financií
touto cestou. Zároveň oceňuje spoluprácu a dohodu medzi ZŠ a MŠ o dofinancovaní nákladov
školskej jedálne. Starosta dáva hlasovať za spoluúčasť obce na financovaní projektu.
Hlasovanie: za: všetkých 8 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
5. Dodatok č. 1 k Nariadeniu Obce Zákopčie č. 2/2016 o registratúrnom poriadku
a registratúrnom pláne
Starosta oboznamuje poslancov o predmetnom dodatku, ktorý bol zaslaný na vedomie
Štátnemu archívu Žilina, pracovisko Čadca, ktorý jeho obsah odobril. Poslanci berú na
vedomie.
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2019
Hlavná kontrolórka obce, pani Machovčáková, číta poslancom plán svojej kontrolnej
činnosti na II. polrok 2019. Starosta dáva hlasovať za plán kontrolnej činnosti HKO
a poverenie HKO vykonaním kontrol.
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Hlasovanie: za: všetkých 8 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
7. Rôzne, diskusia
Diskusia
Starosta – informuje poslancov o výsledku rokovania z pracovného stretnutia dotknutých
subjektov pri zámere zlúčenia ZŠ a MŠ. Po vyjadreniach zúčastnených sme dospeli k záveru,
že upúšťame od zámeru zlúčenia školských zariadení. Nedošlo by k šetreniu na prevádzke
budov ani na finančných prostriedkoch na mzdy. Zároveň ale rozbiehame zámer rozšírenia
priestorov a kapacity materskej školy, čo by sme chceli stihnúť do septembra tohto roka. Pán
Kupka – sú financie na rozšírenie MŠ? Starosta – áno, na túto investíciu máme peniaze.
Starosta ešte informuje poslancov o získanej dotácii z Ministerstva financií SR v sume
5000,00 € na výmenu okien na bývalej knižnici. Zároveň ich oboznamuje o zrušení konania
futbalového turnaja o pohár Fedora Flašíka, ktorý sa mal konať 06.07.2019. Navrhol
futbalistom TJ Slávia Zákopčie presun termínu alebo uskutočnenie medzi-dolinového turnaja.
8. Záver
Z dôvodu vyčerpania bodov programu starosta poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie
ukončil.

Ján Slaninák
starosta obce

Tibor Jopčík
I. overovateľ

Mgr. František Linet
zástupca starostu

Marek Bednár
II. overovateľ
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Prílohy:
Pozvánka
Prezenčná listina
Návrhu uznesenia na spolufinancovanie rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR „Zdravie na tanieri 2019“, aktivita „Učíme deti zdravo žiť, zdravo sa
stravovať.“
Dodatok č. 1 k Nariadeniu Obce Zákopčie č. 2/2016 o registratúrnom poriadku
a registratúrnom pláne
Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2019
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