Z á p i s n i c a č. 1/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zákopčí dňa 31. 01. 2020
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Z á p i s n i c a č. 1/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zákopčí dňa 31. 01. 2020
________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny,
začiatok o 15. 05 hod.
1., 2. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, schválenie navrhovateľov uznesení
a overovateľov zápisnice
Zasadnutie otvoril starosta obce za prítomnosti 8 poslancov. Určil zapisovateľku Mgr. Teréziu
Haluškovú, navrhol overovateľov zápisnice - pán Plaček a JUDr. Roman, navrhovateľov
uznesení - Mgr. Linet a pán Jopčík. Hlasovanie: za všetkých 8 poslancov.
V úvode ich oboznámil s programom zasadnutia.
Starosta dáva hlasovať za program.
Hlasovanie: za: všetkých 8 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
3. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ
Kontrolu urobil starosta obce. Z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva neboli žiadne
poverenia a úlohy. Poslanci berú na vedomie.
Príchod p. Hlasicu.
4. Pridelenie bytu č. 4 v bytovom dome č. 960
Starosta informuje poslancov o jednotlivých záujemcoch o byt. Podklady boli poslancom
doručené vopred. Starosta odovzdáva slovo žiadateľom, ktorí sa nezúčastnili pri poslednom
prideľovaní bytu. Prítomní uchádzači o voľný byt predniesli obecnému zastupiteľstvu svoju
žiadosť a v krátkosti ho oboznámili so svojou bytovou situáciou. Zároveň sa ich poslanci
pýtajú doplňujúce otázky. Mgr. Linet – rozhodovanie pri prideľovaní bytu nie je jednoduché,
byt môže dostať iba jeden záujemca. Týmto vás ubezpečujem, že s prípravami na výstavbu
novej bytovky sa začne už v priebehu tohto roka. Zjednodušenie prideľovania bytov vidím
v tom, že bytová komisia prehodnotí podľa stanovených kritérií jednotlivé žiadosti, vypracuje
tabuľku - poradovník a následne starosta pridelí byt. Pridelenie bytu by už neriešilo obecné
zastupiteľstvo. Starosta informuje, že v tabuľke kritérií nehrá úlohu dátum podania žiadosti.
P. Bednár – podporuje bývanie pre mladé rodiny, v prípade ak v nájomnom byte sú
nevyhovujúce podmienky – chlad, zatekanie, resp. pleseň, je túto skutočnosť potrebné
nahlásiť na obecný úrad, aby došlo k odstráneniu závad na byte. P. Franek – vysvetľuje
prítomným žiadateľom obsah tabuľky, ktorá by mala byť smerodajná pri prideľovaní bytu.
Zároveň žiada, aby bola táto tabuľka v budúcnosti zverejňovaná.
Poslanci nemajú ďalšie otázky, starosta dáva hlasovať. Za pridelenie bytu p. Kučerovi
a manželke hlasovalo 8 poslancov.
Hlasovanie: za: 8 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
nehlasoval: 1 poslanec (Hlasica)
Odchod uchádzačov o byt. Príchod p. Romanovej a Mgr. Plačkovej.
5. Dodatok č. 1/2020 k VZN Obce Zákopčie o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka školského zariadenia na území obce Zákopčie č.
1/2012
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Podklady k tomuto bodu boli poslancom vopred doručené. Dodatok bol prerokovaný
finančnou komisiou, ktorá ho odporúča schváliť. Poslanci nemajú ďalšie otázky, starosta dáva
hlasovať.
Hlasovanie: za: 7 poslancov
zdržal sa: 1 (Kupka)
proti: 0
nehlasoval: 1 poslanec (Franek)
6. Žiadosť ZŠ Zákopčie o dotáciu na záujmové útvary
Podklady boli vopred zaslané poslancom. Starosta informuje poslancov o obsahu žiadosti a
odovzdáva slovo Mgr. Plačkovej, ktorá poslancov oboznamuje o počte záujmových útvarov
pôsobiacich v základnej škole. Ich počet je nižší ako minulý rok, nakoľko klesol počet žiakov.
Poslanci nemajú otázky. Starosta dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: všetkých 9 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
7. Návrh rozpočtu ZŠ Zákopčie
Starosta odovzdáva slovo p. Romanovej, ekonómke školy, ktorá vysvetľuje poslancom
jednotlivé položky rozpočtu. Mgr. Plačková – sa obracia na obecné zastupiteľstvo s otázkou,
aký bude postup financovania pri opotrebovaní, opravách a nefunkčnosti zariadení v školskej
jedálni? P. Plaček – je potrebné nakupovať nové zariadenia a vybavenie ale aj postupne
zapracovať do rozpočtu položku na ich opravy a opotrebenie. Mgr. Linet – ak by vznikol
havarijný stav, budeme ho adekvátne riešiť. V budúcnosti sa budú určite riešiť úpravy
rozpočtu, kde sa stav s financovaním opráv zariadení prerokuje. JUDr. Roman – návrh
rozpočtu je daný, nie je problém upraviť ho v budúcnosti rozpočtovým opatrením.
Poslanci nemajú otázky. Starosta dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: všetkých 9 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
Odchod p. Romanovej, príchod p. Kolosovej.
8. Návrh rozpočtu OVPS
Návrh rozpočtu bol prerokovaný finančnou komisiou, ktorá ho odporúča schváliť. Slovo
dostáva p. Kolosová, vedúca OVPS, ktorá informuje o jednotlivých položkách rozpočtu.
Poslanci nemajú otázky. Starosta dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: všetkých 9 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
Odchod p. Kolosovej. Príchod p. Fongusovej.
9. Návrh rozpočtu obce Zákopčie
Všetky podklady k tomuto bodu boli poslancom vopred doručené. Starosta dáva slovo p.
Freiwaldovi, ktorý informuje poslancov o fungovaní stolnotenisového oddielu TJ Slávia
Zákopčie. Následne po ňom sa ujíma slova p. Tomáš Cabúk, ktorý podáva správu o fungovaní
futbalistov TJ Slávia Zákopčie. Zároveň informuje poslancov o nákladnej a náročnej údržbe
trávnika na futbalovom ihrisku. Starosta – obe žiadosti o finančné prostriedky boli
prerokované finančnou komisiou. Pokiaľ boli futbalisti v súťaži, dotácia bola 2 000,00 €, teraz
po odchode zo súťaže je vyčlenených z rozpočtu obce na údržbu trávnika 1 000,00 €. P.
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Cabúk – táto suma nepostačuje ani na základnú starostlivosť o trávnik. Plocha ihriska je
prístupná širokej verejnosti, škole i deťom. Doteraz sme väčšinou doplácali z vlastných
zdrojov, ale ďalej to už nie je možné. Navrhujem Vám, aby ste určili položky v našej žiadosti,
s ktorými nesúhlasíte a upravili dotáciu aspoň na 1500,00 eur. P. Jopčík – sám som videl
v akom stave bolo ihrisko v lete, keď nebolo pokosené, jednoznačne ho treba udržiavať.
JUDr. Roman – v žiadosti máte uvedenú aj položku za kosenie trávnika, je potrebná? P.
Cabúk – doteraz bolo kosenie ihriska na báze dobrovoľníctva bez nároku na finančnú
odmenu. P. Bednár – áno, súhlasím, že rozpočet pre športovcov je dlhodobo
poddimenzovaný, pokiaľ to financie dovolia, v budúcnosti je možné riešiť jeho navýšenie. P.
Cabúk – pokiaľ nám navýšenie neschválite teraz, v budúcnosti sa na jeho úpravu určite
nenájde priestor. P. Franek – dávam návrh na dotáciu vo výške 1800,00 eur, nakoľko ak sa
stav ihriska teraz zanedbá, v budúcnosti sa jeho stav už nezlepší. Mgr. Linet – áno, ale je
potrebné aj povedať, kde tieto peniaze v rozpočte nájsť, aby bol vyrovnaný. Návrh rozpočtu
bol zostavený ako prebytkový, po prerokovaní finančnou komisiou, je zostavený ako
vyrovnaný. P. Bednár – rozpočet je smerovaný na rekonštrukciu budov, opravy ciest. P.
Franek – finančné prostriedky za povodne boli vyplatené? P. Fongusová – áno, peniaze prišli
na účet obce a následne bol splatený úver v banke. P. Fongusová - ďalej vysvetlila jednotlivé
položky rozpočtu. Poslanci nemajú ďalšie otázky, starosta dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: všetkých 9 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
Odchod p. Fongusovej a p. Cabúka.
10. Žiadosť p. Ladislava Strýčka o odpredaj časti obecného pozemku 508/1
Podklady k tomuto bodu boli zaslané poslancom vopred. Predmetná žiadosť bola prerokúvaná
na predošlých obecných zastupiteľstvách. Žiadateľ doložil požadované doklady. Poslanci
nemajú otázky. Starosta dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: všetkých 9 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
11. Žiadosť p. Jozefa Franeka o odkúpenie obecne budovy č. 795 a priľahlých
pozemkov
Starosta informuje poslancov o predmetnej žiadosti, zároveň odovzdáva slovo p. J. Franekovi,
ktorý oboznamuje poslancov o svojom zámere s obecnou budovou a pozemkami. P. Bednár –
podporujem mladé rodiny s deťmi, viem, že v obci je málo možností na výstavbu domov, ale
nie som za odpredaj týchto nehnuteľností. P. Jopčík – tiež som si vedomý nedostatkom
stavebných pozemkov v obci, ale nie som za odpredaj tohto obecného majetku. P.
Machovčáková, kontrolórka obce, možnosť odpredaja prebytočného majetku obce je iba
formou verejnej súťaže. JUDr. Roman – nie je možnosť priameho predaja obecného majetku,
obec rozhodne o prebytočnom majetku a vyhlási verejnú súťaž so stanovenými podmienkami.
P. M. Franek – bol tu zámer presťahovania pošty do tejto budovy, ale stojím si za tým, že ak
by sa sťahovala pošta, odišla by z obce. Nie je možnosť predaja budovy a som proti
rozpredávaniu obecného majetku, ale aspoň vidíme, že o budovu č. 795 je reálny záujem.
Poslanci berú na vedomie.
12. Financovanie prístavby hasičskej zbrojnice
Starosta odovzdáva slovo p. Milanovi Franekovi, ten oboznamuje prítomných s projektom
prístavby hasičskej zbrojnice v Ústredí, na účte obce je už dotácia vo výške 30 000,00 eur,
ale táto suma nepostačuje na jeho realizáciu. Týmto žiada o schválenie prostriedkov
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z rozpočtu obce vo výške cca 28 000,00 eur, aby sa prístavba mohla uskutočniť. Lehota na
uskutočnenie projektu je do konca roka 2022. P. Bednár – problém s prístavbou a jej
financovaním sa mal riešiť pri schvaľovaní zámeru, nie teraz. Starosta – zámer bol
schvaľovaný terajším zastupiteľstvom. P. Plaček – musím povedať, že obec má obrovskú
oporu v hasičských zboroch obce pri kalamitných situáciách ale i pri organizovaní
spoločenských podujatí. Momentálnou výhodou dvoch zborov v obci je v získavaní financií
od štátu na vybavenie i techniku. Bola by veľká škoda prísť o dotáciu vo výške 30 000,00 eur.
Jedná sa o investíciu do obecnej budovy. P. Bednár – dá sa požadovaná suma 28 000,00 eur
rozdeliť na 2 časti? P. Franek – žiadna spoločnosť nebude realizovať práce na 2 krát. P.
Plaček – navrhujem počkať na zverejnenie záverečného účtu obce, kedy budeme vedieť ako
sme na tom finančne a až potom rozhodnúť o dofinancovaní projektu. P. Kupka - je taktiež
potrebné zistiť u zúčastnených strán v stavebnom konaní, aby sa vykonané stavebné úpravy
nestali problémom pri následnej kolaudácii stavby. P. Franek – všetky stavebné úpravy je
potrebné uskutočniť v projekte pred samotnou výstavbou. Mgr. Linet – navrhujem, aby sa na
získanú sumu 30 000,00 eur vyhlásilo verejné obstarávanie, stavba sa začala realizovať a po
zverejnení záverečného účtu obce sa výstavba dofinancovala. Poslanci berú na vedomie.
Finančné krytie projektu bude predmetom rokovania najbližšieho obecného zastupiteľstva po
zverejnení záverečného účtu obce.
13. Správa kontrolnej činnosti za rok 2019
Hlavná kontrolórka obce, p. Machovčáková, číta poslancom správu z kontrolnej činnosti za
rok 2019. Poslanci berú na vedomie.
14. Rôzne
Stanovisko Mgr. Plačkovej, riaditeľky ZŠ Zákopčie
Starosta udeľuje slovo Mgr. Plačkovej, ktorá podáva vyjadrenie k vzniknutej situácii na
poslednom zastupiteľstve k jej osobe. Taktiež sa vyjadruje k súdnym sporom ZŠ. Starosta –
v týchto sporoch chcem byť nestranný. P. Kupka – sa pýta, z akých zdrojov sú financované
vzniknuté náklady z týchto sporov? Mgr. Plačková – právne služby sú hradené z normatívov
a na vyplatenie bývalej zamestnankyne hľadáme zdroje. P. Kupka – za vzniknutú situáciu by
mal niekto v škole niesť zodpovednosť. Zároveň možno hľadať kompromis medzi
zúčastnenými stranami. Mgr. Plačková – nie vždy je možná dohoda s druhou stranou.
Odchod Mgr. Plačkovej.
Diskusia
P. Franek – viackrát som sa na zastupiteľstve sťažoval na odber separovaného odpadu
z našej obce. Touto cestou sa chcem ospravedlniť pracovníkom zo Semeteša, na vlastné oči
som videl ako naši občania separujú, katastrofa. Vo vreciach je nahádzané všetko. Ľudia sú
veľmi nedisciplinovaní pri separovaní odpadu.
P. Bednár – výstavba bytových domov v obci nezaručuje zvýšenie počtu obyvateľov, sú
dočasným riešením bytovej situácie mladých rodín. Zvýšenie populácie v obci je jedine vo
vysporiadaní stavebných pozemkov.
P. Franek – nie je v silách obce vysporiadať pozemky súkromných vlastníkov. Význam vo
výstavbe bytoviek je tu stále.
P. Bednár – navrhujem zverejniť na stránke obce tlačivo na zasielanie SMS občanom.
P. Franek – navrhujem pri nadobudnutí pozemkov cintorína do majetku obce, prerokovať
výšku poplatku za hrobové miesto.
P. Plaček – chcem požiadať o súčinnosť obce pri organizácii pietnej spomienky pri
príležitosti 20. výročia úmrtia vdp. Jána Hlaváča, 1. marca 2020 (nedeľa).
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P. Bednár – navrhujem zaviesť na zastupiteľstvách rečnícky pult, aby nedochádzalo
k zbytočnému otáčaniu k hovoriacemu, taktiež zakúpenie projektoru s plátnom kvôli
predkladaniu materiálu na prerokovanie. Zároveň navrhujem po ukončení zastupiteľstva
vyhotoviť video záznam, resp. tlačové vyhlásenie a následne ho zverejniť.
Mgr. Linet navrhujem vypracovať nový, riadny rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva.
15. Záver
Z dôvodu vyčerpania bodov programu starosta poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie
ukončil.

Ján Slaninák
starosta obce

Michal Plaček
I. overovateľ

Mgr. František Linet
zástupca starostu

JUDr. Jaroslav Roman
II. overovateľ
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Prílohy:
Pozvánka
Prezenčná listina
Zoznam žiadateľov o nájomný byt
Dodatok č. 1/2020 k VZN Obce Zákopčie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa MŠ a na žiaka školského zariadenia na území obce Zákopčie č. 1/2012
Žiadosť ZŠ Zákopčie o dotáciu na záujmové útvary
Návrh rozpočtu ZŠ Zákopčie
Návrh rozpočtu OVPS Zákopčie + komentár
Návrh rozpočtu obce Zákopčie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Zákopčie
Návrh rozpočtu TJ Slávia Zákopčie – futbalisti
Návrh finančného rozpočtu TJ Slávia Zákopčie – stolní tenisti
Žiadosť p. Ladislava Strýčka o odkúpenie časti obecného pozemku
Žiadosť p. Jozefa Franeka o odkúpenie obecnej budovy č. 795
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019
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