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Z á p i s n i c a č. 6/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zákopčí dňa 14. 12. 2020
________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny,
začiatok o 13. 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 Jopčík a pán Kupka, navrhovateľov
uznesení - Mgr. Linet a pán Franek.
Hlasovanie: za 7 poslancov
zdržal sa: 1 poslanec (Franek)
proti : 0
V úvode ich oboznámil s programom zasadnutia. Po zvážení navrhuje prehodiť body č. 4, 5, 6
a 7 z dôvodu nadväznosti, ďalej doplnenie bodov 22 . Žiadosť Mgr. Badurovej o odkúpenie
obecných pozemkov a 23. Správu audítorky. Ďalšie body sa automaticky posunú.
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
z uznesení žiadne poverenia a úlohy. Nepodpísané uznesenie z posledného zastupiteľstva
bude prerokované v bode č. 19. Poslanci berú na vedomie.
Príchod p. Kolosovej a Fongusovej.
4. Žiadosť o dotáciu - TJ Slávia Zákopčie (futbalisti, stolní tenisti) a Jednota
dôchodcov Zákopčie
Všetky podklady k tomuto bodu boli poslancom vopred doručené. Starosta odovzdáva slovo
predsedovi finančnej komisie Mgr. Linetovi. Mgr. Linet – nebolo jednoduché rozhodovať
o prideľovaní financií pre jednotlivých žiadateľov. Stolní tenisti odohrali v tejto sezóne iba
pár zápasov, vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú COVID situáciu nemali žiadne výdavky.
Podľa informácií z minuloročnej dotácie vrátili na obec nevyčerpaných cca 60,00 €. Zvyšok
bol vydokladovaný nákupom loptičiek a faktúry vystavené nedávno. Zdá sa mi to z ich strany
nekorektné. Minulý rok som hlasoval za navýšenie finančných prostriedkov, ale tento rok tak
neurobím. Navrhujem podporiť našu Jednotu dôchodcov v Zákopčí, ktorá funguje
a organizuje akcie v rámci svojich možností. Sú to naši občania. Futbalisti podali žiadosť vo
výške, ktorá je nereálna. Hoci nehrajú aktívne futbal, začali s budovaním areálu a aj
starostlivosť o trávnik je na vyššej úrovni. JUDr. Roman – stolní tenisti stále nezískali na
svoju stranu mládež, je tam minimum našich obyvateľov, dotujeme vlastne ich koníček.
K futbalistom – hľadám paralelu medzi nimi a DHZ. Príde mi nekorektné, keď členovia DHZ
vykonávajú všetku prácu nezištne, bez nároku na odmenu za vykonanú prácu a futbalisti si do
žiadosti, resp. rozpočtu zahrnuli aj sumu za prácu. Starosta – futbalisti sa starajú o celý areál,
začali s výstavbou budovy. Stavali ju svojpomocne, časť nákladov si hradia z vlastných
zdrojov, skladali sa. Areál so sedením môžu využívať deti aj dôchodcovia na organizovanie
spoločných akcií. P. Fongusová – futbalisti majú vyúčtované doklady do celej výšky
poskytnutej dotácie. Do tejto sumy nemajú zúčtované žiadne odmeny na hodiny vykonanej
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práce. Starosta – áno, do celkového vyúčtovania neuvádzajú čiastky za prácu. P. Jopčík –
touto cestou chcem vyzdvihnúť prácu p. Tomáša Cabúka a jeho kolektívu, starostlivosť o celý
športový areál je na úrovni, ale sumu, o ktorú žiadajú je nereálna. Som ochotný podporiť
sumu 1 800,00 €, ktorá je adekvátna na udržanie súčasného stavu. P. Bednár – pri futbalistoch
je viditeľný posun v starostlivosti a budovaní obecného majetku. Pri stolných tenistoch
nevidím žiadnu víziu zlepšenia, neprilákali mládež, našich občanov je tam minimum. Ďalej by
som pri predkladaní týchto žiadostí uvítal osobnú účasť žiadateľov. P. Franek – mám otázku
čo bolo konkrétne vyúčtované od stolných tenistov. P. Fongusová – počas otvorenej sezóny
boli predložené skutočné výdavky spojené so zápasmi. Neskôr z dôvodu COVID-19 boli
vystavené faktúry na stolnotenisové potreby. Na obec bolo vrátených cca 60,00 € ako
nevyčerpaná dotácia. P. Franek – preto navrhujem dať im tých 60,00 € ako príspevok na
úhradu štartovného na novú sezónu. Pri futbalistoch by som navrhol sumu 2 000,00 €
a preplatenie farieb, štetcov a materiálu na opravu a náter oplotenia ihriska. Starajú sa a to je
podstatné a viditeľné. Starosta – s poskytnutím finančných prostriedkov na materiál spojený
s obnovou oplotenia ihriska nevidím problém s preplatením počas roka. P. Franek –
navrhujem teda 1 800,00 € a navyše preplatenie materiálu na obnovu areálu ihriska. Mgr.
Linet – pokiaľ je návrh na navýšenie rozpočtu futbalistom, musí sa niekde v rozpočte nájsť
položka, ktorá sa zníži. Neberiem im fakt, že sa starajú a zveľaďujú majetok, ale aj počas roka
sa dá upraviť suma rozpočtovým opatrením, budú peniaze, bude možnosť navýšiť dotáciu.
Starosta – starajú sa o trávnik, postavili svojpomocne budovu, vonkajší priestor s altánom
ochotne poskytnú deťom aj dôchodcom. P. Kupka – rozpočet aj so všetkými žiadosťami bol
podrobne prejednaný na finančnej komisii. Pokiaľ sa nejedná o významné úpravy položiek,
neriešil by so m to teraz. Vždy počas roka sa dajú sumy upraviť rozpočtovým opatrením.
JUDr. Roman – v rozpočte nikde nevidím sumu pre dôchodcov. P. Fongusová – táto položka
je zahrnutá v položke staroba – transfery. Starosta rekapituluje jednotlivé sumy, futbalisti –
1800,00 €, jednota dôchodcov – 1000,00 €, stolní tenisti – 0,00 €, návrh p. Franeka 60,00 €
nebol akceptovaný. Starosta dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: 7 poslancov
zdržalo sa: 0
proti: 0
nehlasoval: 1 poslanec (Franek)
5. Žiadosť ZŠ o zmenu účelu použitia dotácie na záujmové útvary schválené na
kalendárny rok 2020
Všetky podklady týkajúce sa tohto bodu boli poslancom vopred doručené. Starosta odovzdáva
slovo pani riaditeľke ZŠ, Mgr. Plačkovej, ktorá informuje poslancov o predmetnej žiadosti.
Presunuté financie v sume 1500,00 € má v pláne využiť na rozbehnuté projekty v areáli školy,
vyvýšené záhony, chodník, oddychovú zónu pre deti s altánkom, pieskovisko. Prípadne na
dofinancovanie školskej jedálne. Tieto pridelené financie na krúžkovú činnosť zostali
nevyužité z dôvodu zlej epidemiologickej situácie. P. Jopčík – sa pýta, či boli z tejto sumy
využité nejaké financie. Chcelo by to tzv. upratať v poskytovaní peňazí na jednotlivé
projekty, sú tu rozbehnuté viaceré alternatívy altánkov, pieskoviska, ihriska, detského ihriska,
prelínajú sa. P. Plaček – financie boli určené pre deti, predložené projekty zo strany ZŠ sú
určené pre deti Som za presun nevyužitých financií z krúžkov na tieto zámery školy. P.
Fongusová – podotýka, že tieto prostriedky sa musia minúť a vyúčtovať do konca roka 2020,
čo sa zdá nereálne. Pokiaľ sa tak nestane, presúva sa do rezervného fondu a je možnosť ich
použiť na kapitálové výdavky. P. Machovčáková – nevyčerpaná suma z tohto roka, bude
navýšená a použitá v budúcom roku. Mgr. Plačková – z uvedenej sumy by bol zakúpený
materiál na vybudovanie chodníka, vyvýšených záhonov a pieskoviska. P. Franek – nevidím
dôvod, aby suma 1500,00 € bola využitá na záhradu pre deti. Vidím tu nadväznosť na ďalší
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bod rokovania – dofinancovanie školskej jedálne. Pri takejto formulácii žiadosti nie som za
schválenie. JUDr. Roman – ako bolo povedané, pre nedostatok času nie je možné využitie
týchto prostriedkov na požadovaný zámer ZŠ. Mgr. Linet – zámerne som sa prihlásil do
diskusie nakoniec. Každý, kto by zahlasoval za tento návrh by išiel proti zákonu. Nie je
možné zdokladovať preukázateľnosť výdavkov v tomto rozpočtovom roku. Poslanci nemajú
otázky, starosta dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: 0 poslancov
zdržalo sa: 6 poslancov
proti: 0
nehlasovali: 2 poslanci (Franek, JUDr. Roman)
6. Žiadosť o dofinancovanie originálnych kompetencií týkajúcich sa ŠJ na rok 2020
a schválenie Dodatku č. 2/2020 k VZN obce Zákopčie č. 1/2012 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia na území obce
Zákopčie
Podklady boli vopred zaslané poslancom. Starosta odovzdáva slovo Mgr. Plačkovej, tá
prednáša prítomným stanovisko k dofinancovaniu originálnych kompetencií pre ŠJ a ŠKD.
Pre obsiahlosť tvorí prílohu zápisnice. Neskôr dostáva slovo pán vedúci školskej jedálne.
Oboznamuje poslancov so súčasnou situáciou a fungovaním ŠJ. Starosta – podľa mojich
informácií ste boli pri výberovom konaní oboznámený s tým, že v prípade potreby budete
vypomáhať v kuchyni. Kuchyňa je vybavená spotrebičmi, ktoré sú nápomocné po práci
kuchárok. Prácu a postupy v tomto odvetví poznám. Financie ŠJ a ŠKD dostáva od obce
v plne výške z pohľadu originálnych kompetencií na potencionálnych stravníkov. Určite sa
nevarí každý mesiac plný počet obedov. Hoci reálne napr. varíte 80 obedov, financie
dostávate na potencionálnych 130 obedov. Sú navyše dávané financie z MŠ na ŠJ
prostredníctvom zvýšeného koeficientu na žiaka, na pracovnú silu ŠJ, ktorá vydáva stravu
v MŠ. Buď je zle nastavený výpočet réžie alebo je problém v inom nastavení ŠJ. P. Franek –
nie som kompetentný riešiť stav prevádzky ŠJ. Pri schvaľovaní tohtoročného rozpočtu som sa
sám pýtal, či bude vtedy žiadaná suma postačovať na celý rok. Bolo povedané, že áno, ŠJ
začínala aj s rozvozom stravy. Teraz zase ŠJ chýbajú peniaze. JUDr. Roman – je tu teda
potreba dofinancovať 5 700,00 €, ak sa táto suma nedofinancuje, aké budú následky? P.
Machovčáková – škola bude v tomto prípade ťahať za kratší koniec Mgr. Plačková –
chýbajúce prostriedky budeme musieť nájsť z iných položiek. Nie je to jednoduché a zároveň
poslancom vysvetľuje postup financovania chýbajúcej sumy v ŠJ. Starosta – v minulosti, keď
chýbali peniaze v ŠJ, ako sa riešila táto situácia? Mgr. Plačková – balík sa časom postupne
navyšoval, napokon bola vykonaná kontrola kontrolórkou obce a zistená finálna suma bola
obcou dofinancovaná. P. Plaček sa pýta, či bola finančná komisia túto situáciu preveriť
priamo v ŠJ. Starosta – nie, finančná komisia nebola v ŠJ. P. Bednár – na takúto prácu je
vytvorená finančná komisia, ktorá má vyhodnotiť, či je žiadaná suma opodstatnená
a relevantná, zároveň poskytne stanovisko poslancom OZ. Starosta – všetkým obciam boli
znížené podielové dane, kde sa majú obrátiť so žiadosťou o dofinancovanie? P. Bednár bola prerokovaná suma 1500,00 € z krúžkov, dajme ich teda na ŠJ. Zároveň som za
prizývanie všetkých dotknutých strán k rozpočtu pri jeho zostavovaní a schvaľovaní na
finančnej komisii. Zároveň som za vykonanie auditu v ŠJ. P. Franek – pri schválení obedov
zadarmo museli ŠJ navýšiť kapacity, navýšiť financovanie, teraz, keď sa plánuje ich zrušenie,
zníži sa počet stravníkov a peniaze budú zase chýbať. Jednoducho budeme musieť schváliť
toto dofinancovanie z obce. Mgr. Linet – bolo tu toho veľa povedaného na adresu finančnej
komisie, ktorá je iba poradný orgán obecného zastupiteľstva. Je potrebné pozrieť si zákon
o obecnom zriadení. Nie je v kompetencii finančnej komisie vykonávať audit v ŠJ
a privolávať na jej zasadanie akúkoľvek zúčastnenú stranu. Ak by mala finančná komisia
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fungovať v takomto režime, dal by som návrh na jej zrušenie. Obec dáva 100 % výšku
originálnych kompetencií od štátu na fungovanie ŠJ a ŠKD a stále nie sú predostreté zo strany
ZŠ žiadne riešenia na zvládnutie tejto každoročnej situácie. Ak ideme túto požiadavku
schváliť, navrhnite teraz, z ktorej položky rozpočtu zoberieme. Aj obec dostáva menej
prostriedkov, odkiaľ má stále brať na dofinancovanie ŠJ. JUDr. Roman – aká je teda potrebná
minimálna suma na dofinancovanie? Mgr. Plačková – uvedená suma 5 700,00 € je najnižšia
možná, preto o ňu žiadame. Ak by nenastala situácia s COVID-19, ŠJ by s financiami
vystačila. P. Fongusová – nemyslím, že audit v ŠJ by vyriešil situáciu, pretože stanovené
koeficienty prepočtu financií prepočítavajú a stanovujú iní odborníci ako sme my. Podielové
dane pre obec boli znížené o 20 000,00 €. V rozpočte je uvedená očakávaná skutočnosť, nie je
možné s určitosťou povedať, ako je teraz obec na tom s financiami. Je potrebné povedať,
z ktorej položky rozpočtu sa tieto peniaze zoberú na dofinancovanie. Mgr. Plačková – nie je
to problém len našej ŠJ, s týmto stavom bojujú všetci riaditelia škôl. P. Jopčík – vyzerá to tak,
že budeme musieť túto sumu dofinancovať, čo bude ale ďalej? Mgr. Plačková – vyzerá to tak,
že budeme musieť riešiť úväzky. Mgr. Linet – pokiaľ sa táto situácia bude tlačiť do budúcna,
nič sa nevyrieši. COVID tu bude, musíme počuť reálne riešenie. Teraz to dofinancujeme a na
budúci rok to bude presne to isté. P. Kupka – z obce sa financuje 100 % na potencionálnych
stravníkov aj keď sa varí menej obedov a stále to ide do mínusu. Tým, že to zaplatíme sa nič
nevyrieši. Táto situácia sa opakuje každoročne. P. Franek – stále hovorím, že za túto situáciu
môžu obedy zadarmo, po novom, po ich zrušení dostanú rodičia zvýšené prídavky na dieťa, tu
vidím riešenie zvýšením réžie. Tento problém má riešiť štát a nie my. Čo obsahuje položka
v rozpočte Cestná doprava 45 000,00 €? P. Fongusová – táto položka bola zvýšená
rozpočtovým opatrením na 50 000,00 €, dnes prišla faktúra za vybudované cesty v sume cca
50 000,00 €, ktorá sa uhradí z tejto položky. Mgr. Linet – musíme nájsť riešenie a medzi
položkami presunúť tých 5 700,00 €. Navrhujem presunúť zostávajúcich 1500,00 € z krúžkov
a zvyšok ešte dohľadať. P. Fongusová – vidí riešenie v presune 1500,00 € z nepoužitých
krúžkov a zbytok by bolo možné presunúť z financií MŠ. Poslanci súhlasia s touto
možnosťou. P. Plaček dáva návrh na dofinancovanie celej sumy 5700,00 €. Starosta dáva
hlasovať.
Hlasovanie: za: 5 poslancov
zdržali sa: 3 (Mgr. Linet, Jopčík, Kupka)
proti: 0
7. Rozpočtové opatrenie obce Zákopčie č. 3/2020
Podklady boli poslancom vopred doručené. Starosta odovzdáva slovo p. Fongusovej, ktorá
oboznamuje prítomných o obsahu rozpočtového opatrenia. Poslanci nemajú otázky. Starosta
dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: 8 poslancov
zdržalo sa: 0 poslancov
proti: 0
Príchod p. Hrčkovej.
8. Rozpočtové opatrenie ZŠ Zákopčie č. 1/2020
Starosta odovzdáva slovo Mgr. Plačkovej, ktorá informuje poslancov o obsahu rozpočtového
opatrenia. Poslanci nemajú otázky. Starosta dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: 7 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
nehlasoval: 1 (Franek)
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9. Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN obce Zákopčie č. 3/2020 o výške a príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou
Zákopčie
Podklady boli poslancom vopred zaslané. Starosta ich oboznamuje s obsahom navrhovaných
zmien.
Hlasovanie: za: 7 poslancov
zdržal sa: 1 (Franek)
proti: 0
10. Žiadosť o dotáciu na záujmové útvary ZŠ Zákopčie na rok 2021
Podklady k tomuto bodu boli zaslané poslancom vopred. Starosta dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: všetkých 8 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
11. Návrh Dodatku č. 3/2020 k VZN obce Zákopčie č. 1/2012 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a na žiaka školského zariadenia na území
obce Zákopčie na rok 2021
Podklady k tomuto bodu boli poslancom vopred zaslané. Oboznamuje poslancov o 100%
výške financií na ŠJ, ŠKD a MŠ na rok 2021.
Hlasovanie: za: všetkých 8 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
12. Návrh Rozpočtu ZŠ Zákopčie
Podklady boli poslancom vopred doručené. Starosta odovzdáva slovo Mgr. Plačkovej, ktorá
informuje poslancov o jednotlivých položkách rozpočtu ZŠ. Poslanci nemajú otázky. Starosta
dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: všetkých 8 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
13. Návrh Rozpočtu OVPS Zákopčie
Starosta odovzdáva slovo Mgr. Linetovi, ktorý ako predseda finančnej komisie informuje
poslancov o prejednaní rozpočtu a odporúča jeho schválenie. Starosta ešte informuje
poslancov o jednom pracovníkovi na OVPS, ktorý je zamestnaný prostredníctvom projektu
úradu práce. Poslanci nemajú otázky.
Hlasovanie: za: všetkých 8 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
Odchod p. Kolosovej.
14. Návrh Rozpočtu obce Zákopčie
Návrh bol poslancom zaslaný vopred. Starosta oboznamuje poslancov o položke v rozpočte
určenej na kompostéry, ktoré budú povinné zo zákona. Zároveň ich informuje o podanom
projekte na financovanie kompostérov. Následne odovzdáva slovo predsedovi finančnej
komisie Mgr. Linetovi. Mgr. Linet – návrh rozpočtu bol prerokovaný finančnou komisiou.
Zároveň sa chce poďakovať p. Fongusovej za spracovanie rozpočtu. Prípadné úpravy je
možné riešiť počas roka rozpočtovým opatrením. Navrhuje návrh rozpočtu schváliť a žiada
o podporu u poslancov. P. Bednár – súhlasím so slovami p. Lineta. P. Jopčík – položka
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ochrana pred požiarmi so sumou 30 000,00 €, táto dotácia od štátu je stále nepoužitá, kedy
a čo sa bude s týmito prostriedkami robiť? Starosta – táto téma tu bola riešená na viacerých
zastupiteľstvách. Preto som sa spojil s pánom, ktorý rieši verejné obstarávania na takéto
projekty. Jeho návrh spočíval v zmene projektu na hasičskú zbrojnicu a zároveň, aby obec
dofinancovala potrebnú chýbajúcu čiastku na finálne dokončenie. Jednoducho ísť do
realizácie projektu so sumou 30 000,00 €, pretože predložená projektová dokumentácia, podľa
jeho názoru, nie je realizovateľná. Zároveň, pokiaľ to bude možné, je ochotný stretnúť sa. P.
Franek – oboznamuje poslancov s realizáciou projektu hasičskej zbrojnice. Starosta bol
poverený vykonaním verejného obstarávania uvereného projektu a do dnešného dňa nebolo
uskutočnené. Starosta – ja osobne určite do takejto súťaže nepôjdem, konzultoval som to s už
s viacerými, ktorí už takúto skúsenosť majú, preto ju chcem riešiť prostredníctvom odborníka
vo verejnom obstarávaní. Mgr. Linet – termín použitia dotácie sa blíži, verejné obstarávanie
ešte neprebehlo, navrhujem pozvať odborníka, aby nám prišiel vysvetliť presný postup
a navrhol zákonné riešenie. Bolo by od nás nezodpovedné vracať štátu nevyčerpanú dotáciu.
P. Franek – nikde v rozpočte nevidím uvedené sľúbené prostriedky na spolufinancovanie
hasičskej zbrojnice? Navrhuje presunúť prebytkových 16 000,00 € na tento účel. Zároveň päť
apeluje na rekonštrukciu vnútorných priestorov obecného úradu, kancelárií na prízemí,
zasadačky a predovšetkým WC. Starosta, Mgr. Linet – k tejto téme chceme povedať, že
pozemok pod obecným úradom a okolo neho bol už odkúpený do vlastníctva obce. Stále
pretrváva myšlienka presťahovania pošty a obecného úradu. Samozrejme knižnica zostane
zachovaná, len sa premiestni na horné poschodie a na prízemí budú kancelárie obecného
úradu. Súčasná budova obecného úradu už môže byť prostredníctvom dotácií prerobená na
domov dôchodcov. P. Franek dáva návrh na presun 16 000,00 € na hasičskú zbrojnicu. Mgr.
Linet dáva návrh 10 000,00 € na hasičskú zbrojnicu a 6 000,00 € ponechať. Starosta dáva
hlasovať za návrh p. Franeka.
Hlasovanie: za: 1 (Franek)
zdržalo sa: 6 poslancov
proti: 0
nehlasoval: 1 (Mgr. Linet)
Starosta dáva hlasovať za návrh Mgr. Lineta.
Hlasovanie: za: 6 poslancov
zdržal sa: 1(Tischler)
proti: 0
nehlasoval: 1 (Franek)
Hlavná kontrolórka obce prednáša poslancom stanovisko k rozpočtu obce. Poslanci ho berú
na vedomie. Starosta dáva hlasovať za rozpočet obce.
Hlasovanie: za: 7 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 1 (Franek)
15. Žiadosť p. Silvie Hrčkovej o odkúpenie časti obecného pozemku KN-C 449/2
a pozemkov KN-C449/7 a 449/8 – predloženie GP
Poslancom boli doručené podklady vopred. Táto žiadosť bola prejednávaná na minulých
zastupiteľstvách. Geometrický pán nie je ešte overený katastrom, preto starosta navrhuje iba
stanoviť cenu. Po predložení úplného geometrického plánu bude zastupiteľstvo schvaľovať
odpredaj. Oboznamuje poslancov o znaleckom posudku na pozemky pri oddychovej zóne
u Fľašíka, kde stanovil cenu na 5,00 €/m2. SPF zase stanovil cenu na 12,00 €/m2. P. Bednár
navrhuje cenu 5,00 €/m2 , ako podporu podnikania v obci. Mgr. Linet sa pýta p. Hrčkovej na
jej predstavu o cene. P. Hrčková súhlasí s navrhovanou sumou 5,00 €. Starosta dáva hlasovať
za návrh p. Bednára.
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Hlasovanie: za: všetkých 8 poslancov
proti : 0
zdržali sa: 0
16. Správa ZŠ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk.
rok 2019/2020
Správa bola poslancom doručená elektronicky. Starosta odovzdáva slovo Mgr. Plačkovej,
ktorá oboznamuje prítomných o obsahu správy. P. Bednár oceňuje vypracovanie SWOT
analýzy v uvedenej správe. Starosta dáva hlasovať
Hlasovanie: za: 7 poslancov
zdržal sa: 1 (Franek)
proti: 0
Odchod Mgr. Plačkovej.
17. Žiadosť Anny Pikuliakovej o odkúpenie časti parcely KN-C 508/1 – predloženie
GP
Podklady boli poslancom zaslané vopred. Starosta informuje poslancov, že predložený
geometrický plán taktiež nie je overený katastrom. Navrhuje tiež iba stanoviť cenu za
odpredaj pozemku. Poslanci navrhujú poopraviť GP s prístupom na pozemok žiadateľky, aby
zostala zachovaná podmienka osobitného zreteľa. Poslanci navrhujú cenu 4,00 €/m2 ako to
bolo pri predošlých pozemkoch. Starosta dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: 7 poslancov
zdržal sa: 1 (JUDr. Roman)
proti: 0
18. Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN obce Zákopčie č. 1/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Zákopčie.
Podklady boli zaslané vopred. Starosta informuje poslancov o doplnení potrebných údajov,
ktoré sa týkajú kontajnerov na TKO umiestnených na koncových zberných miestach v obci.
Poslanci nemajú otázky. Starosta dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: všetkých 8 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
19. Žiadosť MIŠMAX, s. r. o., o zníženie nájmu
Poslanci dostali podklady vopred, spoločne sa zhodujú na tom, že táto predajňa rozličného
tovaru je pre ľudí v obci prínosom. P. Jopčík navrhuje znížiť mesačné nájomné na sumu 50,00
€ do konca marca 2021. Starosta dáva za návrh hlasovať.
Hlasovanie: za: 7 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
nehlasoval: 1 (Tischler)
20. Žiadosť firmy Zenit AZ-5 o prenájom nehnuteľnosti bývalého pohostinstva u
Moniky
Starosta informuje poslancov o nepodpísaní uznesenia z posledného zastupiteľstva, ktorým
bol schválený prenájom nebytových priestorov bývalého pohostinstva u Moniky, z dôvodu
domnienky, že je pre obec zjavne nevýhodné. Záujemca o prenájom mal predložiť na dnešné
zastupiteľstvo rozšírenú žiadosť o svojom zámere podnikania. Neurobil tak. Mgr. Linet –
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nájomca nepredložil požadovaný konkrétny zámer aký druh prevádzky má záujem otvoriť.
Mám informácie o záujme prenajať tieto priestory ľuďmi z našej obce. P. Kupka – nesúhlasím
s názorom, že nemal predstavu na akú činnosť chcel prenajať tie priestory, zároveň neviem
aký zámer viedol starostu k nepodpísaniu schváleného uznesenia. Čo bolo na žiadosti
nezákonné, resp. nevýhodné pre obec. Mám za to, že záujem z ich strany o prenájom už nie je
a som za to, aby tieto priestory boli čím skôr prenajaté. Mgr. Linet – súhlasím s p. Kupkom,
aby sa tieto priestory čím skôr prenajali, max. na tri roky. Je potrebné zverejnenie zámeru
prenajať obecný majetok na internete. V súčasnej dobe nemáme prostriedky na rekonštrukciu
budovy na nájomné byty. Rozhodli sme sa ísť do výstavby bytového domu. P. Jopčík –
súhlasím so zverejnením zámeru prenájmu týchto priestorov, aby zbytočne nechátrali. P.
Franek – taktiež súhlasím so zverejnením zámeru prenájmu a verejnej súťaže prípadných
záujemcov. Poprípade vypracovať štúdiu na rekonštrukciu budovy na nájomné byty. P. Kupka
– je rozpracovaných viacero projektov, nie je dobré kúskovať financie. Mali by sme mať
jasnú predstavu o jednotlivých zámeroch – ihrisko, oddychová zóna, pošta, budova OÚ,
budova bývalého zdravotného strediska. Starosta – všetko je to len vízia, nič nie je
rozkúskované, viaceré projekty sú pozastavené z dôvodu COVID situácie. Žiadne financie sa
nedelia. P. Kupka – je potrené posúdiť, aké výdavky sa vynaložia na jednotlivé zámery
rekonštrukcie budov. Starosta - všetky zámery sú schvaľované zastupiteľstvom, nič nie je
rozkúskované, projekty stoja na mieste. Mgr. Linet – diskusia je opodstatnená, výčitky nie sú
na mieste, všetky projekty sa spracúvajú, hľadajú sa mimorozpočtové zdroje, aby sa šetrili
financie obce. Budova obecného úradu prešla čiastočnou rekonštrukciou za nemalé peniaze,
strecha tečie, zvody vody vytekajú na cestu, kde v zime táto voda mrzne priamo pred
vchodom na úrad a poštu. Vnútorné priestory vrátane WC sú zanedbané. Súčasné vedenie
obce získalo do vlastníctva pozemky pod budovou OÚ i okolo neho, čo doteraz neurobil
nikto. V minulých obdobiach sa nezískavali finančné prostriedky z rôznych projektov
a dotácií. Pri sťahovaní knižnice do novej budovy nikto nenamietal, čo bude s budovou starej
knižnice, alebo aké bude jej využitie. Starosta – nikoho netrápilo, že obec spravovala cudzí
majetok – cintorín, nikto sa nezapojil do výzvy na kompostéry, okolité obce všetky okrem
Zákopčia, teraz na to doplácame. JUDr. Roman – túto diskusiu navrhujem presunúť do
rôzneho, venujme sa prenájmu. P. Bednár – pokiaľ mám o niečo vážny záujem, bijem sa za
prenájom, splním všetky požiadavky týkajúce sa žiadosti a snažím sa komunikovať. Z jeho
prístupu vyplýva, že asi nemá vážny záujem o prenájom nebytových priestorov. Starosta dáva
hlasovať.
Hlasovanie: za: 3 (JUDr. Roman, Kupka, Tischler)
zdržal sa: 3 (Franek, Plaček, Bednár)
proti: 2 (Mgr. Linet, Jopčík)
21. Žiadosť p. E. Durajovej o predĺženie nájomnej zmluvy a zmenu nájomcu bytu č.
953/2
Materiál k tomuto bodu bol poslancom vopred doručený. Starosta oboznamuje poslancov
s obsahom predmetnej nájomnej zmluvy a k vzniknutej situácii týkajúcej sa prenájmu
uvedeného bytu. Mgr. Linet – áno, je to naša obyvateľka, ale jedná sa o trojizbový byt, ktorý
je vhodnejší pre viacčlennú domácnosť. Zároveň zo zákona nie je možné meniť nájomcu na
základe žiadosti pôvodného nájomníka. P. Jopčík – nie som za takéto riešenie prenájmu,
osobne viem o viacerých prenajatých bytoch, ktoré nájomníci ponechali ďalším osobám
neuvedeným v nájomných zmluvách. Dochádza k porušovaniu pravidiel prenájmu. Mgr. Linet
– táto téma je nepopulárna, neľahká, ale postupom času sa nám to vymkne z pod kontroly. P.
Bednár – trojizbový byt pre jednu osobu je nadštandard, pri počte žiadostí mladých rodín
s deťmi, ktoré evidujeme na úrade niekoľko rokov. Žiadateľka má možnosť požiadať o menší
byt vo svojom mene. P. Plaček – súhlasím s p. Bednárom, ale zároveň je potrebné odôvodniť
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prečo sa zmluva nepredĺži so zmenou nájomcu. Takúto situáciu je možné vyriešiť iba
nepredĺžením nájmu. P. Kupka – takýto istý problém sa tu riešil aj v minulosti a nebol
doriešený. Keď bola naplánovaná kontrola nájmu zo strany obce, nájomníci opakovane
neotvárali. Mgr. Linet – v takýchto prípadoch je riešením nepredĺženie nájomnej zmluvy.
Starosta dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: 0
zdržalo sa: 7 poslancov
proti: 1 (Bednár)
22. Žiadosť p. I. Kožákovej a manžela o predĺženie nájomnej zmluvy na byt č. 884/4
Starosta oboznamuje poslancov o predmetnej žiadosti. Poslanci navrhujú postupovať taktiež
nepredĺžením nájomnej zmluvy, keďže sa jedná o podobný prípad. Starosta dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: 0
zdržalo sa: 7 poslancov
proti: 1 (Bednár)
23. Žiadosť Mgr. K. Badurovej, rod. Romanovej, o odkúpenie obecných pozemkov
KN-C 2686 a KN-C 2688
Táto žiadosť bola doručená na obecný úrad v piatok, preto starosta informuje poslancov, že sa
jedná o presne takú istú žiadosť, aká bola prejednávaná na minulom zasadnutí so žiadateľmi
p. Kubačákom a p. Kožákovou. Mgr. Linet – predošlé žiadosti boli prejednané so záverom
ponechania súčasného stavu, preto navrhuje postupovať aj pri tejto žiadosti rovnako. Starosta
dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: 0
zdržalo sa: všetkých 8 poslancov
proti: 0
24. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
k 31.12.2019
Podklady k uvedenému bodu boli poslancom zaslané vopred. Poslanci nemajú otázky a berú
na vedomie.
25. Správa MŠ Zákopčie o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania za
školský rok 2019/2020
Správa bola poslancom doručená elektronicky. Poslanci nemajú otázky, starosta dáva
hlasovať.
Hlasovanie: za: 7 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
nehlasoval: 1 (JUDr. Roman)
26. Správa HKO o výsledku kontroly pohľadávok, záväzkov a dlhu obce Zákopčie
k 31.12. 2019
Podklady k uvedenému bodu boli poslancom zaslané vopred. Starosta odovzdáva slovo p.
Machovčákovej, ktorá ich oboznamuje s obsahom správy. Poslanci nemajú otázky a berú na
vedomie.
27. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Zákopčie na I. polrok
2021.
Starosta odovzdáva slovo p, Machovčákovej. Poslanci nemajú otázky, starosta dáva hlasovať.
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Hlasovanie: za: 7 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
nehlasoval: 1 (JUDr. Roman)
28. Rôzne, diskusia
Diskusia
P. Kupka – na úvod chcem povedať, že som nechcel na nikoho útočiť, že sa nič nerobí, stačí
predložiť ku každému
projektu finančný odhad na jeho realizáciu, aby zbytočne
nedochádzalo k nedorozumeniam.
Starosta – každý odhad, kalkulácia alebo štúdia stojí peniaze, nikto vám neurobí nič
zadarmo.
Mgr. Linet – nič sa nerieši mimo zastupiteľstva, každý zámer je predložený na prerokovanie,
resp. schválenie.
Starosta – informuje poslancov o aktivitách uskutočnených v obci. Boli urobené cesty
v osadách u Repčíkov a u Holých, rozšírilo sa vianočné osvetlenie, pridal sa vianočný
stromček pri kostole, materskú školu a domov dôchodcov navštívil Mikuláš, odkúpil sa
pozemok pod obecným úradom do vlastníctva obce. Na opravu a obnovu vojnového hrobu –
partizánov, sme dostali dotáciu 2000,00 €. Všetky kroky spojené s podaním žiadosti o dotáciu
na ŠFRB, na výstavbu novej bytovky sú v plnom prúde, čakáme len na vyjadrenie
energetikov. Plán zastupiteľstiev na rok 2021 – 12. marec, 11. jún, 10. september, 10.
december. V prípade potreby bude zvolané zastupiteľstvo aj mimo týchto termínov.
P. Tischler – navrhuje obecné zastupiteľstvá s menším počtom bodov a skorším časom
začiatku zasadania.
Starosta, Mgr. Linet – všetko je vec dohody, môžeme zvýšiť počet zasadnutí s nižším
počtom bodov rokovania.
JUDr. Roman – navrhujem rokovania obecného zastupiteľstva dávať na piatky. Zároveň
chcem upriamiť pozornosť na portál samosprávy, kde je výzva na sceľovanie pozemkov.
P. Plaček – má viaceré podnety od rodičov detí MŠ na prevádzkové hodiny. Je pre nich
nevyhovujúce, keď je škôlka otvorená iba do 15:30 hod.
Starosta – áno, z dôvodu COVID situácie je škôlka otvorená len do 15:30 hod., pretože nie je
možné zlučovať triedy. V prípade otvorenia do 16:30 hod. by sa zlučovali triedy, v prípade
pozitívneho dieťaťa, by sa zatvorila celá MŠ. Podľa zistení u rodičov, uprednostnili kratšiu
prevádzku s menším rizikom nákazy COVID-19. Do 16:30 hod. zostávali 2 až 3 deti, ale
určite to ešte prekonzultujem s pani riaditeľkou MŠ.
P. Bednár – navrhujem uskutočniť anonymný prieskum u rodičov.
P. Franek – chcem sa opýtať, kto vydal brožúry a kalendáre, ktoré sme dostali, nakoľko sú
tam uvedené nesprávne informácie. Pri našej rozhľadni je uvedený ako jej staviteľ p.
Mikovčák, čo je neprijateľný omyl.
P. Bednár – popri ceste z Majera do Holých je viacero nebezpečných stromov.
Starosta – táto vec bola už v minulosti riešená s vlastníkmi, ale budem sa čím skôr
informovať ako to bude riešené.
Odchod p. Tischlera.
JUDr. Roman – už viackrát som požadoval namontovanie osvetlenia u Baľaľov pri kríži,
z dôvodu bezpečnosti osôb, doposiaľ sa tak nestalo.
Starosta – informuje o reklamácii náteru strechy na OÚ, poškodených okapov na OÚ, na
dome smútku sa už náter opravuje. S reklamáciami obecného úradu už neuspejeme, nakoľko
firma už neexistuje. Taktiež, keby sa niečo stalo s budovou knižnice, reklamácie neuplatníme,
firma neexistuje.
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P. Bednár – každý tu hovorí o šetrení, ale pri návrhu presťahovania úradu a pošty sú ľudia
proti. Nešetrí sa na energiách. Plusom hodnotím získanie pozemku pod úradom do nášho
vlastníctva. Viaceré veci je potrebné riešiť za pochodu. Chcem sa opýtať, ako je to
s pozemkami nad cintorínom.
Starosta – cirkev si ich ide riešiť vlastnou cestou, bola vyjadrená žiadosť na súčinnosť obce.
Vyskytol sa problém s prenajatou budovou bývalej školskej jedálne u Tarabov, kde sa zistilo,
že tam nie sú prípojky vody a kanalizácie, obec nemá financie na riešenie prípojok cca
2 000,00 €.
P. Franek – stále som za sanáciu tejto budovy, žiadne investície zo strany obce nepripadajú
do úvahy.
Starosta – na obecný úrad bola doručená žiadosť p. Vahančíkovej na ospravedlnenie od p.
Franeka. Táto žiadosť bola postúpená p. Franekovi.
P. Franek – ja nemám dôvod na ospravedlnenie p. Vahančíkovej, bol to môj názor, za ktorým
si stojím, nemám nič proti p. Vahančíkovej, uviedol som iba to , čo bolo povedané. Viac sa
k tomu nebudem vyjadrovať.
Starosta – na záver vás chcem informovať o konci šesť ročného obdobia hlavnej kontrolórky
obce. Je potrebné prerokovať podmienky voľby hlavného kontrolóra obce Zákopčie. Poslanci
navrhujú ponechať úväzok 0,2, minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou a minimálne 5
ročná prax v štátnej správe alebo samospráve. Starosta dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: všetkých 7 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
Na záver starosta ešte informoval poslancov o množstve ukončených exekučných konaní
nemajetných dlžníkov za TKO, kde trovy konania musí zaplatiť obec.
29. 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

Vladimír Kupka
II. overovateľ
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Prílohy:
Pozvánka
Prezenčná listina
Žiadosť o dotáciu - TJ Slávia Zákopčie (futbalisti, stolní tenisti) a Jednota dôchodcov
Zákopčie
Žiadosť ZŠ o zmenu účelu použitia dotácie na záujmové útvary schválené na kalendárny rok
2020
Žiadosť o dofinancovanie originálnych kompetencií týkajúcich sa ŠJ na rok 2020 a schválenie
Dodatku č. 2/2020 k VZN obce Zákopčie č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia na území obce Zákopčie
Rozpočtové opatrenie obce Zákopčie č. 3/2020
Rozpočtové opatrenie ZŠ Zákopčie č. 1/2020
Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN obce Zákopčie č. 3/2020 o výške a príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Zákopčie
Žiadosť o dotáciu na záujmové útvary ZŠ Zákopčie na rok 2021
Návrh Dodatku č. 3/2020 k VZN obce Zákopčie č. 1/2012 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a na žiaka školského zariadenia na území obce Zákopčie na
rok 2021
Návrh Rozpočtu ZŠ Zákopčie
Návrh Rozpočtu OVPS Zákopčie
Návrh Rozpočtu obce Zákopčie
Žiadosť p. Silvie Hrčkovej o odkúpenie pozemku KN-C 449/7 a 449/8 a časť pozemku KN-C
449/2 – predloženie GP
Žiadosť Anny Pikuliakovej o odkúpenie časti parcely KN-C 508/1 – predloženie GP
Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN obce Zákopčie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zákopčie.
Žiadosť MIŠMAX, s. r. o., o zníženie nájmu
Žiadosť p. E. Durajovej o predĺženie nájomnej zmluvy a zmenu nájomcu bytu č. 953/2
Žiadosť p. I. Kožákovej a manžela o predĺženie nájomnej zmluvy na byt č. 884/4
Žiadosť p. Badurovej o odkúpenie obecného pozemku KN – C 2686 a KN – C 2688.
Správa ZŠ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok
2019/2020
Správa MŠ Zákopčie o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania za školský rok
2019/2020
Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2019
Správa HKO o výsledku kontroly pohľadávok, záväzkov a dlhu obce Zákopčie k 31.12. 2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Zákopčie na I. polrok 2021
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