Z á p i s n i c a č. 3/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zákopčí dňa 21. 09. 2018
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Z á p i s n i c a č. 3/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zákopčí dňa 21. 09. 2018
________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny,
začiatok o 14.07 hodine
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, schválenie navrhovateľov a overova-

teľov zápisnice
Zasadnutie otvoril starosta obce za prítomnosti 6 poslancov. V úvode ich oboznámil
s programom zasadnutia a s doplnením bodov – rôzne. Určil zapisovateľku Teréziu
Haluškovú, navrhol overovateľov zápisnice - Ján Plaček a Michal Plaček, navrhovateľov
uznesení JUDr. Martu Franekovú a JUDr. Jaroslava Romana. Hlasovanie: za všetkých 6
poslancov.
2. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ
Kontrolu urobil starosta obce – z minulého zastupiteľstva bola uznesením poverená bytová
komisia vykonaním kontroly v byte 884/4. Tá bola vykonaná. Starosta prečítal správu
z vykonanej kontroly. Obecné zastupiteľstvo odporúča bytovej komisii predvolať nájomcu
bytu 884/4 z dôvodu vysvetlenia užívania bytu v termíne do 10. októbra 2018. Poslanci
kontrolu plnenia uznesení vzali na vedomie.
3. Žiadosť o zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na pobyt dieťaťa
v materskej škole, Dodatok č. 6 k VZN č. 9/2009
Návrh Dodatku č. 6 k VZN č. 9/2009 bol poslancom zaslaný elektronicky. Starosta číta
poslancom žiadosť riaditeľky MŠ a neskôr jej dáva slovo. Tá informuje obecné zastupiteľstvo
o situácii v MŠ, o počte detí a prijatí ďalšej učiteľky. Informuje poslancov o výške príspevkov
v okolitých obciach a mestách. Sú podstatne vyššie. Zvýšenie príspevku odôvodňuje potrebou
výmeny starého nábytku a vybavenia, ktoré je ešte zo starej škôlky. Jeho výška sa nemenila už
viac rokov. Tento príspevok sa nevyberá od predškolákov.
JUDr. Franeková – zvýšenie o 4 € mesačne je pre niektorých rodičov veľa. 14:20 hod. príchod
Hlasicu. JUDr. Roman – máte viac detí a tým aj viac financií, nedá sa to vyriešiť z nich? Vraj
ešte neboli prijaté všetky deti? Riaditeľka MŠ Hažíková – kapacita MŠ je 40 detí. Je plne
naplnená, neprijalo sa šesť 2,5 ročných detí a jedno 3 ročné, ktorého žiadosť o prijatie rodič
neskôr stiahol. Starosta – všetky deti nad tri roky boli teda prijaté. Plaček J. – u mňa nie je
problém so zvýšením o 4 €. Plaček M. – dlhé obdobie nebol tento príspevok zvyšovaný,
dostaneme sa na priemer Kysúc. Starosta – nie je to nadpriemerné zvýšenie poplatku. Bolo
postupované zákonným spôsobom zverejnenia návrhu, rodičia si mohli túto informáciu
prečítať a vyjadriť sa k nej. Hlasovanie: za 6 poslancov, nikto nebol proti a 1 poslanec sa
zdržal hlasovania (Hlasica).
4. Žiadosť ZŠ Zákopčie o schválenie Rozpočtového opatrenia č. 2
Táto žiadosť aj s rozpočtovým opatrením bola poslancom zaslaná elektronicky. Starosta
oboznamuje poslancov s obsahom rozpočtového opatrenia. Pri jednaní s riaditeľkou ZŠ Mgr.
Plačkovou bol riešený nesúlad medzi predkladaným a posledným schváleným rozpočtovým
opatrením. Slovo dostáva p. Romanová, ekonómka ZŠ, ktorá informuje poslancov
s jednotlivými položkami opatrenia. Starosta dáva prizvať p. Fongusovú, účtovníčku obce. Tá
informuje o toku financií medzi obcou a ZŠ. Škola dostáva od obce financie na výdavky,
nemôže sa to zaratávať do príjmov školy. Pri uzávierke by došlo k nezrovnalostiam.
Kontrolórka obce Machovčáková – došlo tu k nedorozumeniu pri vysvetľovaní príjmov pre
ZŠ, financie ZŠ sa zohrávajú na obci pri uzávierke. Pani Romanová – všetko bolo
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konzultované s pani kontrolórkou. Pani Fongusová – obec dostáva financie ako príjmy a pre
školu sú to vlastne financie na výdavky. Škola účtuje iba o vlastných príjmoch. Starosta –
obecný rozpočet je hlavný a rozpočet ZŠ je mu podriadený. Pani Romanová – zriaďovateľ má
komunikovať so školou a mali ste dosť času upozorniť nás na chybu. Starosta – tiež ste sa
mohli informovať v akom štádiu je rozpočtové opatrenie. Riešim množstvo iných povinností
v obci. Zároveň neustále komunikujeme s pani audítorkou, ktorá nám vykonáva kontrolu
a usmerňuje nás. Pokiaľ mám informácie všetky usmernenia, ktoré sa Vás týkajú, sú Vám
posielané. Starosta dáva hlasovať za rozpočtové opatrenie. Za všetkých 7 poslancov, nikto
nebol proti ani sa nezdržal hlasovania.
5. Preklenovací úver určený na úhradu škôd po povodniach zo dňa 05.08.2018
Starosta podáva správy o škodách po povodniach v obci a potrebe preklenovacieho úveru na
ich odstránenie. Poškodené boli štyri mosty v smere do Holých. Len projekčná činnosť je
v sume 3348,00 €, kameň na opravu cesty na Blažkovú a ostatné cesty je cca 5000,00 €,
náklady na mzdy, PHM a techniku je cca 5000,00 €, faktúry za bager a tatru od obce Raková
cca 850,00 €, náklady sú celkovo cca 53 000,00 €. Máme rezervu cca 10 000,00 €, na zvyšnú
sumu je potrebný preklenovací úver, aby mohli byť uhradené všetky faktúry za vykonané
práce. Všetky výdavky by mali byť uhradené zo štátneho rozpočtu po odvolaní II.
povodňového stupňa. Pani audítorka potvrdila, že obec si môže zobrať preklenovací úver
účelovo viazaný na povodne. Ten sa jednorazovo splatí z financií od štátu. Som zásadne proti
úverom, obecný rozpočet to nezaťaží. JUDr. Franeková – bol robený prieskum medzi
bankami? V rezervnom fonde nie sú už financie? Starosta – zatiaľ nie, čakám či bude
preklenovací úver schválený obecným zastupiteľstvom. Teraz neviem narýchlo povedať
koľko peňazí je v rezervnom fonde. Hlavná kontrolórka obce, p. Machovčáková číta
poslancom stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratného zdroja financovania.
Starosta dáva hlasovať. Hlasovanie: za všetkých 7 poslancov, nikto nebol proti a ani sa
nezdržal hlasovania.
6. Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Zákopčí
Knižničný a výpožičný poriadok bol poslancom zaslaný elektronicky. Starosta informuje
poslancov o zmenách v zákone o ochrane osobných údajov a taktiež o zmene adresy knižnice,
ktoré treba upraviť. Cenník zostáva nezmenený. Plaček J. – ak sa nemení cenník je to
v poriadku, navrhujem iba upraviť bod týkajúci sa používania mobilov so súhlasom
pracovníčky knižnice. JUDr. Franeková – obecné zastupiteľstvo neschvaľuje takýto
dokument, zákon nás k tomu neoprávňuje, knižnica ho vypracuje a zverejní. Poslanci berú na
vedomie. 16.00 hod. odchod p. Hlasicu.
7. Žiadosť Ladislava Hažíka o predĺženie nájmu v byte 884/3
Starosta číta poslancom žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy. Žiada p. Hažíka, aby vysvetlil
situáciu s neustále meškajúcimi platbami nájomného. P. Hažík – osobne budem dohliadať, aby
boli všetky platby včas uhradené a dlžnú sumu uhradím v čo najbližšom čase. Poslanci
navrhujú predĺženie nájmu do 31.03.2019. Hlasovanie: za všetkých 6 poslancov. Nikto nebol
proti, ani sa nezdržal hlasovania.
8. Žiadosť Anny Vahančíkovej o odkúpenie časti pozemku
Starosta číta poslancom žiadosť p. Vahančíkovej o odpredaj časti obecného pozemku,
vysvetľuje im o aký pozemok sa jedná a predkladá možnosti jeho odpredaja. Doložený je aj
geometrický plán. Pozemok je vo vlastníctve obce. Poslanci navrhujú odpredaj pozemku
formou osobitného zreteľa. Hlasovanie: za všetkých 6 poslancov, nikto nebol proti, ani sa
nezdržal hlasovania.
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9. Žiadosť p. Jopčíkovej o predĺženie nájmu a zníženie nájomného v budove č. 795
Starosta číta poslancom žiadosť p. Jopčíkovej a dáva slovo poslancom. Obecné zastupiteľstvo
navrhuje predĺženie nájmu na dva roky za mesačné nájomné 35,00 €. Hlasovanie: za všetkých
6 poslancov, nikto nebol proti, ani sa nezdržal hlasovania.
10. Žiadosť p. Bergerovej o jednorazový finančný príspevok na odstránenie škôd po
povodni zo dňa 05.08.2018
Starosta číta poslancom predmetnú žiadosť a dáva slovo hlavnej kontrolórke obce. Pani
Machovčáková cituje poslancom znenie zákona, kedy obec neposkytuje finančný príspevok
na takýto účel, teda na škody z povodní, ale obec poskytuje nevyhnutnú pomoc v danej
situácii, čo bolo reálne vykonané prostredníctvom obecných hasičských zborov a pracovníkov
obce pri povodniach dňa 05.08.2018. Riešením je poistenie majetku vlastníkov nehnuteľností.
Poslanci nemajú otázky. Hlasovanie: za nebol nikto, ani sa nezdržal hlasovania a proti bolo
všetkých 6 poslancov.
11. Žiadosť p. Baluchovej o jednorazový finančný príspevok na odstránenie škôd po
povodni zo dňa 05.08.2018
Starosta prečítal žiadosť pani Baluchovej, keďže ide o takú istú žiadosť ako
v predchádzajúcom bode, dáva poslancom slovo, tí nemajú otázky a tak dáva hlasovať.
Hlasovanie: za nie je nikto, 1 poslanec (Klučka) sa zdržal hlasovania, proti je 5 poslancov.
12. Žiadosť o prenájom asfaltovej plochy ležiacej na pozemku KN-C 6533 firmou
Andrea Slobodová – Autoškola SLOBODA, Staškov 846
Starosta oboznamuje poslancov so žiadosťou autoškoly o prenájom asfaltovej plochy pri ZŠ,
ktorú by využívali ako cvičisko. Žiadateľ bol oboznámený s využívaním plochy na
parkovanie vozidiel zamestnancov a rodičov ZŠ a pre rôzne hasičské akcie. Autoškola by túto
plochu využívala v poobedňajších hodinách, čo by neobmedzovalo doterajšiu prevádzku.
Pozemok nie je obce, je to územie Staškov. JUDr. Roman – často sa tam zdržujú deti, je nutné
myslieť na ich bezpečnosť. Plaček J. – žiadateľ by si mal byť vedomý usporiadania rôznych
akcií, môžu vznikať konflikty. Starosta – je to vec dohody. Žiadateľ sa vyjadril o ochote
organizovať pre deti ZŠ a MŠ akcie týkajúce sa cestnej premávky. V prípade nezrovnalostí je
možnosť vypovedať zmluvu. JUDr. Franeková - je dôležité najskôr zistiť, či je asfaltová
plocha evidovaná v majetku obce. Až potom je možnosť jej prenájmu. Poslanci berú na
vedomie.
13. Rôzne
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy nebytových priestorov MASTAB HOTELS
s. r. o, Lužianky
Starosta číta poslancom žiadosť o predĺženie nájmu. Poslanci nemajú otázky. Hlasovanie: za
všetkých 6 poslancov, nikto sa nezdržal hlasovania ani nebol proti.
Správy o výsledku kontroly stravného v ŠJ pri ZŠ a hospodárenia ZŠ – hlavná
kontrolórka obce, pani Machovčáková, číta Správu o výsledku kontroly stravného v ŠJ pri ZŠ
Zákopčie za jún 2017 a Správu o výsledku kontroly v ZŠ za I. polrok 2017. Riaditeľka ZŠ,
Mgr. Plačková, sa vyjadruje k vykonaným kontrolám za rok 2017. Apeluje na zlepšenie
komunikácie s obcou. Starosta – z môjho pohľadu nie je komunikácia medzi obcou a školou
zlá. Zo zákona je potrebné dodržiavať kolobeh dokladov. Pri riešení jednotlivých situácií je
potrebné veci navzájom konzultovať. JUDr. Franeková – zamestnanci majú byť nápomocní
vo vybavovaní agendy a starosta sa na nich môže spoľahnúť. Poslanci berú na vedomie.
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Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Zákopčie na II. polrok 2018 –
hlavná kontrolórka obce predkladá na schválenie plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.
Poslanci nemajú otázky. Hlasovanie: za všetkých 6 poslancov, nikto sa nezdržal hlasovania
ani nebol proti.
Žiadosť starostu obce o preplatenie nevyčerpanej dovolenky – starosta predkladá
obecnému zastupiteľstvu svoju žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky a vysvetľuje
dôvody jej nečerpania. Zároveň ich oboznamuje s podmienkami, na základe ktorých je
možnosť jej preplatenia zo zákona. Poslanci nemajú otázky. Hlasovanie: za všetkých 6
poslancov, nikto nebol proti, ani sa nezdržal hlasovania.
Diskusia – JUDr. Roman – na zasadnutí rady školy sa rodičia žiakov obrátili na nás so
žiadosťou o vysvetlenie, prečo ZUŠ Čadca zrušila v tunajšej ZŠ svoje elokované pracovisko
a teraz musia svoje deti voziť na Rakovú prípadne do Čadce. Starosta – po konzultáciách sme
dospeli k záveru, že zmluva so ZUŠ bola zle postavená. Mohli zvoliť iný prístup k riešeniu
situácie. Mohlo sa to riešiť formou hudobného krúžku, na ktorý by obec prispela určitou
sumou ako na všetky ostatné krúžky v ZŠ, prípadne by boli ochotní prispieť aj rodičia.
Dôvodom zrušenia z ich strany bol nízky počet žiakov a zvýšené náklady na vyučujúcich,
ktorí sem museli dochádzať.
14. Záver
Z dôvodu vyčerpania bodov programu starosta poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie
ukončil.

Ing. František Hažík
starosta obce

Ján Plaček
I. overovateľ

JUDr. Marta Franeková
zástupca starostu

Michal Plaček
II. overovateľ
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Prílohy:
Zápis z vykonanej kontroly v byte 884/4
Žiadosť o zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na pobyt dieťaťa v materskej
škole
Rozpočtové opatrenie č. 2 Základnej školy Zákopčie č. 957
Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratného zdroja financovania
Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Zákopčí
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 884/3
Žiadosť o predĺženie a zníženie nájmu
Žiadosť o poskytnutie jednorazového finančného príspevku
Žiadosť o prenájom asfaltovej plochy
Žiadosť o predĺženie nájmu nebytových priestorov
Správy o výsledku kontroly HKO v ZŠ
Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2018
Žiadosť starostu o preplatenie nevyčerpanej dovolenky
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