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Z á p i s n i c a č. 7/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zákopčí dňa 14. 12. 2021
________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny,
začiatok o 12.35 hod.
1., 2. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, schválenie navrhovateľov uznesení
a overovateľov zápisnice
Zasadnutie otvoril starosta obce za prítomnosti 9 poslancov. Určil zapisovateľku Mgr. Teréziu
Haluškovú, navrhol overovateľov zápisnice - pán Hlasica a pán Jopčík, navrhovateľov uznesení
- Mgr. Linet a pán Kupka.
Hlasovanie: za: všetkých 9 poslancov
zdržal sa: 0
proti : 0
V úvode ich oboznámil s programom zasadnutia. Starosta doplnil do programu bod č. 17Žiadosť Mäsiarstvo SK, s. r. o., o prenájom obecnej budovy č. 920 u Tarabov. Hlasovanie za
doplnený bod.
Hlasovanie: za: všetkých 9 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
P. Franek žiada doplniť do programu bod č. 18 – návrh na zrušenie uznesenia č. 58/2019, vstup
obce do OCR Kysuce.
Hlasovanie: za: všetkých 9 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
Mgr. Linet navrhuje doplniť bod č. 19 – úprava platu starostu obce.
Hlasovanie: za: všetkých 9 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
Starosta po doplnení bodov programu informuje, že ostatné body sa automaticky posunú. Dáva
hlasovať za program OZ.
Hlasovanie: za: všetkých 9 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
3. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ
Kontrolu urobil starosta obce. Z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva neboli
z uznesení žiadne poverenia a úlohy. Poslanci berú na vedomie.
4. Žiadosť TJ Slávia Zákopčie a Jednoty dôchodcov Zákopčie o dotáciu na rok 2022
Podklady boli poslancom vopred zaslané, starosta informuje prítomných, že do návrhu rozpočtu
bola zapracovaná suma 1000 eur pre jednotu dôchodcov a 1800 eur pre futbalistov, pre
stolných tenistov 0 eur. Diskusia k TJ Slávia Zákopčie – futbalisti:
JUDr. Roman – návrh je rovnaký ako v minulom roku, sumu by som ponechal, podľa potreby
sú možné finančné úpravy počas roka, môže sa im poskytnúť aj vyššia suma. P. Plaček –
prikláňam sa k tomuto návrhu, pri úpravách športového areálu alebo projektoch je vždy
možnosť rozpočtovým opatrením navýšiť financie. P. Franek – pri futbalistoch, v ich žiadosti
je pre mňa vyrušujúca suma na kosenie trávnika, kosenie nech sa robí dobrovoľne, nie
vyčíslením sumy za kosenie. Nemám problém s vyúčtovaním PHM alebo s financovaním
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obnovy areálu. Starosta – ochota zo strany futbalistov v práci s deťmi je viditeľná, mohli sme
vidieť ich aktivitu počas leta. P. Franek – podľa môjho názoru v žiadosti o financie taktiež nemá
byť uvedená položka na usporiadanie podujatí. Mgr. Linet – myslím, že suma 1800 eur je
hraničná, to, či si niekto vyčísli čiastku na kosenie, nie je problém, ihrisko je potrebné kosiť.
V dnešnej dobe rastu cien, je táto suma adekvátna. P. Jopčík – pripájam sa k názoru Mgr.
Lineta, v dnešnej dobe sa pomaly nič nerobí zadarmo. Starosta – p. Tomáš Cabúk s kolektívom
robia väčšinu prác dobrovoľne, prepláca sa im iba materiál. Nemajú problém poskytnúť areál
na obecné akcie, pre školu alebo dôchodcov. P. Bednár – som rád, že sa našiel človek, ktorý
potiahol aktivitu futbalistov, poriadajú akcie pre deti s rodinami na úkor svojho voľného času.
Navrhovaná suma je primeraná.
Hlasovanie za návrh sumy 1800 eur pre futbalistov:
Hlasovanie: za: všetkých 9 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
Diskusia k TJ Slávia Zákopčie – stolní tenisti:
P. Hlasica – prečo sa opätovne nenašli finančné prostriedky na stolný tenis v našej obci, aspoň
300 eur na úhradu štartovného na sezónu, reprezentujú našu obec, v iných obciach by boli pyšní
na takýto oddiel. P. Franek – nemám problém s poskytnutím finančných prostriedkov na
štartovné. V minulosti bolo podmieňované pridelenie financií prilákaním detí resp. mládeže.
Pokiaľ nebudú podporované deti, mám s tým problém. Mgr. Linet – v žiadosti nie sú uvedené
základné údaje organizácie, minulý rok sa nehralo, predtým boli vyúčtované nezmyselné
výdavky. Ing. Nekoranec – môj návrh je poskytnutie minimálnej dotácie na úhradu výdavkov
spojených so štartovným, všetky náklady musia byť vyúčtované v stanovenom termíne,
zároveň musia doplniť žiadosť o potrebné údaje, resp. podať vysvetlenie ich fungovania
v rámci TJ Slávia Zákopčie. Mgr. Linet dáva návrh na poskytnutie sumy 300 eur.
Hlasovanie: za: 8 poslancov
zdržal sa: 1 (JUDr. Roman)
proti: 0
Diskusia k Jednote dôchodcov Zákopčie:
Poslanci nemajú žiadne návrhy ani otázky. Hlasovanie za návrh sumy 1000 eur.
Hlasovanie: za: všetkých 9 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
5. Rozpočtové opatrenie ZŠ č. 2/2021
Podklady vopred zaslané poslancom. Starosta odovzdáva slovo p. riaditeľke Plačkovej, ktorá
oboznamuje prítomných o obsahu rozpočtového opatrenia ZŠ. Jedná sa o presun financií školy.
Poslanci nemajú otázky, starosta dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: všetkých 9 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
6. Návrh Dodatku č. 1 k VZN obce Zákopčie č. 1/2012 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka školského zariadenia na území obce
Zákopčie
Starosta oboznamuje prítomných o predmetnom dodatku. Sumy v ňom uvedené sú prerátané
koeficientom, ktorý určuje štát pre daný rok. P. Franek – keď porovnám uvedené sumy s rokom
2020 sú ešte nižšie. Starosta – sumy sú prerátané príslušným koeficientom a financie idú
zariadeniam v celej sume. Starosta dáva hlasovať.
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Hlasovanie: za: 8 poslancov
zdržal sa: 1 (Franek)
proti: 0
7. Žiadosť o dotáciu na záujmové útvary ZŠ Zákopčie
Starosta informuje poslancov o dohode s p. riaditeľkou na sume 1500 eur a rovnakom postupe
ako predošlý rok. Mgr. Plačková oboznamuje prítomných o situácii s fungovaním krúžkov. P.
Franek – som proti schvaľovaniu tejto dotácie, v súčasnosti nie je možnosť realizovať žiadne
aktivity, opatrenia sú nastavené tak, že krúžky nemôžu fungovať. Mgr. Linet – nevidím problém
so schválením, jedná sa o aktivity žiakov našej školy v prípade uvoľnení opatrení
Hlasovanie: za: 8 poslancov
zdržal sa: 1 (Franek)
proti: 0
8. Návrh rozpočtu ZŠ Zákopčie
Podklady boli poslancom vopred doručené, jedná sa o prenesené kompetencie financovania,
peniaze ako prídu na účet obce, sú posielané na účet ZŠ. Mgr. Linet – ako predseda finančnej
komisie, informuje o prejednaní návrhu rozpočtu ZŠ. Vypracovaný je na úrovni aj s podrobným
komentárom. P. Franek – v položke mzdy je rozdiel cca 30 000 eur. Mgr. Plačková – do
rozpočtu sa uvádza nižšia suma, nakoľko sa nevie, ako to bude počas roka s financovaním,
zároveň podáva podrobné informácie o jednotlivých položkách rozpočtu. Franek – príjem
školská jedáleň? Mgr. Plačková – je to suma réžie.
Poslanci nemajú ďalšie otázky, starosta dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: 8 poslancov
zdržali sa: 0
proti: 0
neprítomný: 1 (Tischler)
9. Návrh rozpočtu OVPS Zákopčie
Podklady k tomuto bodu boli poslancom vopred doručené. Mgr. Linet – návrh rozpočtu OVPS
bol prerokovaný na finančnej komisii, komentár k jednotlivým položkám bol zrozumiteľný,
jedná sa o navýšenie energií, PHM, zimná údržba, nevyhnutné veci na prevádzku a údržbu
vozového parku. Finančná komisia odporúča jeho schválenie. Počas roka sú možné úpravy
rozpočtovým opatrením. P. Franek – čo obsahuje položka údržba budov? Starosta – v tejto
položke je zahrnutá mzda pracovníkov pri kosení okolo obecných budov, opravy a údržba
týchto budov. Starosta dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: všetkých 9 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
10. Návrh rozpočtu obce Zákopčie a stanovisko HKO k návrhu rozpočtu obce
Zákopčie na roky 2022 - 2024
Starosta odovzdáva slovo hlavnému kontrolórovi obce, ktorý prednáša svoje stanovisko
k návrhu rozpočtu obce. Poslanci berú na vedomie. Slovo dostáva predseda finančnej komisie
Mgr. Linet – návrh rozpočtu bol prerokovaný finančnou komisiou, kde filozofiou je vyrovnaný
rozpočet. Nevieme výšku podielových daní, situácie je neistá. Prognóza je vo vyššej sume. Boli
presunuté prostriedky na výstavbu hasičskej zbrojnice. Komisia odporúča rozpočet schváliť. P.
Franek – vyrušuje ma použitie celého rezervného fondu a vyčlenená suma na sťahovanie
obecného úradu do budovy knižnice. Z môjho pohľadu by mal byť na túto tému vyčlenený
samostatný bod na schválenie. Nerobme chyby z minulosti. Čo bude s budovou úradu a ako sa
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vyriešia priestory v knižnici. Starosta – knižnica sa presunie na poschodie, kde bude aj časť
kancelárií, dole ostatné kancelárie. Priestorovo to vyhovuje. Keď sa sťahovala knižnica
z priestorov súčasnej spoločenskej sály do novej budovy knižnice, nikto neriešil čo bude so
zastaralými priestormi, ktoré zostali nevyužité, až kým sa nezrekonštruovali na túto sálu. P.
Franek – nebol priestor ani čas zamýšľať sa čo bude s budovou sály. Chcem len vedieť čo bude
s budovou úradu, tečie do nej, stane sa z nej ďalšia chátrajúca obecná budova. Je potrebný
zámer jej využitia. Zatiaľ sa môže prenajať priestor po pošte. Je prijateľnejšie dať financie na
opravy úradu ako na sťahovanie. Mgr. Linet – nevracajme sa do minulosti, zámery s budovami
budú, nikdy sa nestane, že budova úradu bude chátrať. Vysporiadali sa pozemky pod ňou, už
len kvôli možnosti zapojiť sa do rôznych projektov na jej zveľadenie. Majetok obce sme
povinní zveľaďovať z litery zákona. Kúrenie v budove úradu je neekonomické, sociálne
zariadenia v havarijnom stave, deravá strecha, celkovo je interiér z minulého storočia. Zoberme
si budovu novej pošty, z počiatku tu boli na presťahovanie negatívne ohlasy a teraz ho nikto
nekritizuje, ľudia sú spokojní. Nikto nechce zrušiť knižnicu, iba sa presťahuje na poschodie.
Kancelárske priestory sa vyhotovia jednoduchým spôsobom, priečkami. Starosta – rozpúšťa sa
rezervný fond, ktorý bol nakumulovaný za predošlé roky, ušetrené peniaze za tento rok pôjdu
tiež do RF, nezostane prázdny. Mgr. Linet – rezervný fond sa nerozpúšťa, financie sa použijú
na zveľadenie majetku obce a na cesty. P. Franek – na budove úradu tečie strecha, mali sa riešiť
reklamácie, momentálne nie je vhodná doba na sťahovanie úradu, financie treba radšej
investovať do obnovy budovy úradu. Neriešil by som to, peniaze radšej ponechať v RF
a sústrediť sa na opravy úradu. P. Bednár – ak je zámer mať v takej obci ako je Zákopčie budovu
za 300 000 eur iba ako knižnicu, tak to ani v mestách nemajú. Treba myslieť ekonomicky,
financovanie dvoch veľkých budov v dnešnej dobe je náročné. Na presťahovanie pošty sú tiež
len pozitívne reakcie. JUDr. Roman – presťahovaním pošty sa zveľadil majetok obce ku
spokojnosti občanov. P. Jopčík - možno by bolo dobré, keby ku skladbe rozpočtu boli prizvaní
aj poslanci. V minulosti som bol proti sťahovaniu úradu do knižnice, ale zmenil som názor,
budova by bola využitá a určite reprezentatívnejšia ako súčasný úrad. Neviem či je teraz vhodná
doba na investície do sťahovania. Je tu nedokončená oddychová zóna v centre obce alebo
možnosť dobudovania chodníkov. Starosta – dobudovanie oddychovej zóny je plánované
z rozbehnutých projektov na zeleň zo združenia MASKK, odkiaľ úž začínajú obce postupne
čerpať. P. Kupka – na finančnej komisii sme sa zhodli na rozpočte. Odporúčam sťahovanie
presunúť aspoň o rok. Určite nie s čiastkou 45 000 eur. Ak sa má knižnica sťahovať na
poschodie, chcem vidieť papier, posudok od hasičov a statika. Využitie knižnice je dostatočné,
na oslavy, svadby, posedenia, kary, stretnutia detí a dôchodcov. V budove terajšej sály bola
knižnica umiestnená núdzovo. Čakalo sa na nové priestory. Nikdy pri obnove budov
nedostanem odpoveď na celkové sumu nákladov. Aj pri rekonštrukcii tejto sály bola konečná
suma podľa mojich prepočtov okolo 90 000 eur a pošta 56 000 eur. Vždy sa suma navýši. P.
Plaček – asi všetci sa zhodneme na tom, že teraz nie je vhodná doba na sťahovanie, je určite
potrebné zabezpečenie technickej funkčnosti úradu, internet, obecný rozhlas a iné.
Presťahovaním úradu bližšie do centra by sa zlepšila dostupnosť pre ľudí. Budova úradu by sa
musela zastabilizovať, strecha, vlhkosť a kúrenie. Taktiež vypracovať návrh finančnej
nákladovosti sťahovania. Prikláňam sa k presťahovaniu. Mgr. Linet – určite 45 000 eur nie je
len na vybudovanie priečok kancelárií ale v tejto sume je zahrnutá aj technická vybavenosť.
Neviem povedať presne sumu na euro, doba je zložitá. Ceny sa neustále menia. Knižnica sa
zachová. Peniaze idú aj na prestavbu hasičskej zbrojnice, financie z RF sa prerozdelia na určené
položky. P. Franek – budova bola postavená na účel knižnice a informačného centra, priestor
na poschodí sa využíva na spoločenské akcie, teraz je ale doba, kedy sa nevyužíva. Aj pri
sťahovaní pošty boli stanovené podmienky, aby pošta neodišla zo Zákopčia. V rozpočte je
položka 5 000 eur na parkovisko pri pošte, tu je možnosť využitia materiálu z parkoviska od
požiarnej zbrojnice a tým ušetriť peniaze. Budova OVPS a sály je z vonka zlá, vložme financie
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radšej na jej úplné dokončenie. Nikde konkrétne nevidím rozložené financie z rezervného
fondu, potrebujem vedieť, kde sa financie použijú, nie tak ako sme schválili knižnicu za
300 000 eur. Starosta oboznamuje p. Franeka o jednotlivých položkách v rozpočte, kde sa
rozložili financie z RF. Spoločne prechádzajú jednotlivé položky rozpočtu. Na cesty je
vyčlenených 65 000 eur, v pláne sú cesty u Tarabov, Kľukov, Kordišov. P. Franek – navrhuje
vyasfaltovať plochu parkoviska pri škole, slúži aj škole aj športovému areálu. Starosta – najskôr
by som riešil cesty k obývaným domom a až potom parkovisko. Taktiež sa rieši rozšírenie
verejného osvetlenia v obci. P. Franek dáva poslanecký návrh, aby v RF zostalo 100 000 eur.
Ing. Nekoranec – ak tak urobíte, obec skončila s kapitálovými výdavkami a aj s rozpočtom.
Starosta – do RF pôjde z tohto roka cca 40 – 50 000 eur, RF nebude nulový. Mgr. Linet – p.
Franek má právo na tento návrh, ale v tom prípadne nemáme rozpočet, nemáme o čom
hlasovať, budeme fungovať v rozpočtovom provizóriu. Zatvárame si dvere zapojiť sa do
akýchkoľvek projektov. P. Franek – chcem, aby sa rozpočet schválil, ale zároveň chcem, aby
sa hlasovalo o sťahovaní úradu do knižnice. JUDr. Roman – navrhuje v rámci schválenia
rozpočtu, aby sa vyčlenené financie na sťahovanie vrátili späť do rezervného fondu. Na návrh
poslanca Franeka, dáva starosta hlasovať za sťahovanie úradu do knižnice.
Hlasovanie: za: 4 (Jopčík, Bednár, Plaček, Linet)
zdržal sa: 1 (JUDr. Roman)
proti: 3 (Kupka, Franek, Tischler)
nehlasoval: 1 (Hlasica)
Poslanci neschválili sťahovanie úradu do budovy knižnice.
P. Franek sa ešte pýta na položku v rozpočte – kultúra, tovary a služby 13 300 eur. Starosta –
táto suma zahŕňa hody a akcie pre deti počas roka.
Poslanci nemajú otázky, starosta dáva hlasovať za rozpočet obce na rok 2022.
Hlasovanie: za: 8 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 1 (Mgr. Linet)
Poslanci berú na vedomie rozpočet obce na roky 2023 – 2024.
11. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok
2020/2021 ZŠ
Správa bola poslancom vopred elektronicky doručená. Poslanci nemajú otázky, starosta dáva
hlasovať.
Hlasovanie: za: 8 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
neprítomný: 1 (Plaček)
Odchod Mgr. Plačkovej.
12. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania MŠ Zákopčie za šk. rok
2020/2021
Správa bola poslancom vopred elektronicky doručená. Poslanci nemajú otázky, starosta dáva
hlasovať.
Hlasovanie: za: 8 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
neprítomný: 1 (Plaček)
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13. Žiadosť p. Vladimíra Kapusniaka o odkúpenie podielu na parcele KN-E č. 3948
Predmetná žiadosť bola prejednávaná na predošlom obecnom zastupiteľstve. Starosta
odovzdáva slovo hlavnému kontrolórovi obce, ktorý vysvetľuje prítomným postup odpredaja
podielu vo vlastníctve obce. Navrhuje poslancom schváliť prebytočnosť majetku, zámer
odpredaja a stanoviť výšku ceny za m2 . Návrh p. Bednára je 5,00 €/m2. Starosta dáva hlasovať
za tento návrh.
Hlasovanie: za: 8 poslancov
zdržal sa: 1 (Franek)
proti: 0
14. Žiadosť MIŠMAX s. r. o., o predĺženie nájmu časti pozemku za budovou č. 838
o výmere 80 m2
Starosta oboznamuje prítomných s predmetnou žiadosťou. Poslanci nemajú otázky, starosta
dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: všetkých 9 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
15. Žiadosť o zriadenie elokovaného pracoviska SZUŠ
Starosta informuje poslancov o možnosti zriadenia elokovaného pracoviska umeleckej školy.
Poslanci nemajú otázky, starosta dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: všetkých 9 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
16. Žiadosť Mäsiarstvo SK, s. r. o. o prenájom pivničných skladových priestorov
v obecnej budove č. 838
Starosta oboznamuje poslancov s obsahom žiadosti. Poslanci navrhujú nájomné 50,00 €
mesačne na dobu neurčitú, 3 mesačná výpovedná lehota. Starosta dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: všetkých 9 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
17. Žiadosť Mäsiarstvo SK, s. r. o. o prenájom obecnej budovy č. 920 za účelom
vybudovania prevádzky mäso výroby
Starosta informuje poslancov o predmetnej žiadosti, súčasnom stave budovy č. 920 a situácii
s aktuálnym nájomcom. Mgr. Linet – vysvetľuje poslancom možnosti postupu pri prenájme
budovy č. 920 u Tarabov. P. Plaček – zámer prenájmu nebol naplnený z dôvodu, že v budove
nie je voda. Nájomca je ochotný riešiť situáciu s pripojením vody buď vlastným financovaním
a predĺžením nájmu na dlhšie obdobie alebo zvýšením nájomného a prípojku uhradí obec.
JUDr. Roman – ak by žiadateľ splnil čo uvádza v predloženej žiadosti, prevádzka mäso výroby,
kde by zamestnal aj ľudí, myslím, že pre obec by to bol väčší prínos ako chov rybičiek. Je
potrebné riešiť súčasný stav s aktuálnym nájomcov, prípadne ukončiť nájomnú zmluvu
dohodou zmluvných strán. P. Franek – navrhuje zobrať žiadosť na vedomie. Nový žiadateľ by
si mal najskôr urobiť obhliadku stavu budovy č. 920, či je pre jeho zámer vyhovujúci. P. Plaček
– bol by to zaujímavý krok s mäso výrobou, ale v prvom rade je potrebné prerokovať situáciu
so súčasným nájomcom, až potom pristúpiť k ďalšiemu kroku. Poslanci berú na vedomie.
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18. Návrh p. Franeka na zrušenie uznesenia č. 58/2019
Návrh predkladá p. Franek, zrušenie uznesenia č. 58/2019 – vstup obce Zákopčie do OCR
Kysuce, odôvodňuje ho tým, že pre obec je toto členstvo nevýhodné, nakoľko vo vydaných
materiáloch boli nesprávne údaje o obci a minimálne informácie. Starosta – tento rok sa
zmenilo vedenie OCR, riaditeľ začína riešiť veci od začiatku. Bol mu zaslaný materiál z našej
obce. Platíme im iba poplatok za ubytovanie v obci a obec si ho spätne nárokuje. Starosta ďalej
podáva informácie o fungovaní OCR. Na tomto základe p. Franek sťahuje tento bod
z rokovania.
Odchod starostu.
19. Návrh Mgr. Lineta na úpravu platu starostu
Návrh predkladá zástupca starostu Mgr. Linet, oboznamuje poslancov s možnosťami úpravy
platu starostu. Doposiaľ má základný plat podľa zákona a navýšenie 10 %. Navrhuje navýšenie
30%. P. Franek navrhuje 25%. Hlasuje sa za návrh 30%.
Hlasovanie: za: 6 poslancov
zdržali sa: 3 (Franek, Kupka, Tischler)
proti: 0
Za návrh 25% sa už nehlasovalo, nakoľko bolo schválených 30%.
Návrat starostu.
20. Žiadosť o vyradenie knižničných jednotiek
Podklady k tomuto bodu boli poslancom vopred doručené. Poslanci nemajú otázky. Starosta
dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: všetkých 9 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
21. Správa nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020
Správa bola pre rozsiahlosť poslancom zaslaná elektronicky. Poslanci berú na vedomie.
22. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2022
Starosta odovzdáva slovo Ing. Nekorancovi, ktorý prednáša prítomným návrh plánu svojej
činnosti. Poslanci nemajú otázky, starosta dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: všetkých 9 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
23. Rôzne, diskusia
Starosta oboznamuje poslancov s aktivitami a projektami v obci za posledné obdobie. Cez
vyhlásené projekty boli financované a zrealizované – altánok v oddychovej zóne pri detskom
ihrisku, osvetlenie prechodov pre chodcov na hlavnej ceste u Fľašíka, kde sa zvýšila
bezpečnosť detí. Pre deti do MŠ a prvý stupeň ZŠ boli zakúpené mikulášske balíčky. Do
všetkých domácností bol doručený kalendár obce a pre dôchodcov nad 65 rokov aj vitamíny.
Taktiež každý trvale obývaný dom dostáva kompostér, financovaný z rozpočtu obce. Bolo
dokúpené vianočné osvetlenie. Obec sa podieľa na obnove zvonice v časti u Hažíka. Na odvoz
separovaného odpadu bola podpísaná zmluva s novou spoločnosťou z Oravy – Združenie Biela
Orava. Taktiež sa zvažuje vybudovanie zberného dvora – montovaná hala, zastrešená, kde by
sa uskladňoval separovaný odpad do jeho odvozu.
P. Plaček – s distribúciou kompostérov bola odvedená dobrá práca. Navrhujem spoločné
stretnutie ohľadom naplánovania termínov kultúrnych podujatí v obci v roku 2022.
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24. Záver
Z dôvodu vyčerpania bodov programu starosta poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie
ukončil o 17,15 hod.

Ján Slaninák
starosta obce

Milan Hlasica
I. overovateľ

Mgr. František Linet
zástupca starostu

Tibor Jopčík
II. overovateľ
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Prílohy:
Pozvánka
Prezenčná listina
Žiadosť TJ Slávia Zákopčie – futbalisti, stolní tenisti o dotáciu na rok 2022
Žiadosť Jednoty dôchodcov Zákopčie o dotáciu na rok 2022
Rozpočtové opatrenie ZŠ č. 2/2021
Návrh Dodatku č. 1 k VZN obce Zákopčie č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka školského zariadenia na území obce Zákopčie
Žiadosť o dotáciu na záujmové útvary ZŠ Zákopčie
Návrh rozpočtu ZŠ Zákopčie na rok 2022
Návrh rozpočtu OVPS Zákopčie na roky 2022 – 2024
Návrh rozpočtu obce Zákopčie a stanovisko HKO k návrhu rozpočtu obce Zákopčie na roky
2022 – 2024
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2020/2021
ZŠ
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania MŠ Zákopčie za šk. rok 2020/2021
Žiadosť p. Vladimíra Kapusniaka o odkúpenie podielu na parcele KN-E č. 3948
Žiadosť MIŠMAX s. r. o., o predĺženie nájmu časti pozemku za budovou č. 838 o výmere
80 m2
Žiadosť o zriadenie elokovaného pracoviska SZUŠ
Žiadosť Mäsiarstvo SK, s. r. o. o prenájom pivničných skladových priestorov v obecnej budove
č. 838
Žiadosť Mäsiarstvo SK, s. r. o. o prenájom obecnej budovy č. 920 za účelom vybudovania
prevádzky mäso výroby
Žiadosť o vyradenie knižničných jednotiek
Správa nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2022
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