Z á p i s n i c a č. 3/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zákopčí dňa 07. 06. 2019
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Z á p i s n i c a č. 3/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zákopčí dňa 07. 06. 2019
________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny,
začiatok o 15. 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 Hlasica a JUDr. Roman, navrhovateľov
uznesení - Mgr. Linet a pán Tischler. Hlasovanie: za všetkých 7 poslancov.
V úvode ich oboznámil s programom zasadnutia a s presunutím bodu č. 14 za bod č. 4.
Ostatné body sa automaticky posunú.
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 neboli žiadne
poverenia a úlohy. Informácie k jednotlivým návrhom poslancov z minulého zastupiteľstva
navrhuje presunúť do bodu – Rôzne. Poslanci súhlasia.
Hlasovanie: za: všetkých 7 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
4. Pridelenie bytov v bytovom dome č. 961, byt č. 3 a č. 11
Podklady k tomuto bodu boli poslancom vopred doručené. JUDr. Roman navrhuje
prideľovanie bytov vyhlásiť za neverejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, aby žiadatelia
o byt pri zdôvodňovaní svojich žiadostí nemuseli verejne preberať svoje súkromie. Starosta
dáva hlasovať za návrh JUDr. Romana.
Hlasovanie: za: všetkých 7 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
Všetci prítomní hostia odchádzajú s miestnosti. Zostáva iba prvý uchádzač o nájomný byt.
Postupne sa striedajú všetci žiadatelia o byty.
15:15 hod. – príchod pána Kupku.
Po vypočutí všetkých uchádzačov o byt, JUDr. Roman navrhuje tajné hlasovanie o pridelení
bytu. Pán Kupka – prečo by sa malo hlasovať tajne, nemám problém s verejným hlasovaním.
Starosta dáva hlasovať za návrh tajného hlasovania.
Hlasovanie: za: 6 poslancov (Mgr. Linet, Bednár, Jopčík, Hlasica, Tischler, JUDr. Roman)
zdržal sa: 1 (Plaček)
proti: 1 (Kupka)
Žiadatelia o byty sa vracajú do miestnosti. Byt bol s počtom hlasov 3, pridelený p. Tretinovej.
Náhradníčkou je p. Hažíková s počtom hlasov 2. Všetci žiadatelia o byt odchádzajú
z miestnosti.
Pán Kupka – vďaka tajnému hlasovaniu dostala byt osoba, ktorá nie je zo Zákopčia a mala
žiadosť na obecnom úrade najkratšie.
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Následne je pridelený byt č. 961/3 rodine Harantovcov, ktorí sa presťahujú z bytu č. 884/1
z dôvodu zámeru rozšírenia priestorov MŠ o byt č. 884/1.
Hlasovanie: za: všetkých 8 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
V miestnosti zostal pán Čudek, ktorý požiadal poslancov o slovo. Starosta dáva
hlasovať za udelenie slova pánovi Čudekovi. Hlasovanie: za všetkých 8 poslancov. Pán
Čudek sa pýta obecného zastupiteľstva, kto dal budovu bývalej školy pánovi Hušťavovi
a právo parkovať jeho vozidlá na obecnej prístupovej komunikácii, bráni tým prechodu
autám k ďalším domom. Ďalej informuje poslancov o nefunkčnom obecnom rozhlase
U Holých, kde je počuť iba hudbu ale následné hlásenie oznamov už nie a kedy sa plánuje
urobiť cesta do osady u Sihelníka, v iných obciach sa cesty robia a u nás nie? Starosta –
budova bývalej školy je vo vlastníctve pána Hušťavu. K obecnému rozhlasu bude vyslaný
pracovník OVPS, ktorý preverí jeho funkčnosť. Cesta do Sihelníka v súčasnosti nie je
plánovaná. Nie sú zatiaľ peniaze. Pán Bednár – momentálne nie sú na nové cesty financie.
Pán Čudek – sa ešte pýta na dokončenie regulácie potoka v časti u Holých. Starosta – práce
na regulácii potoka sú plne v kompetencii Povodia Váhu a nie obce. Obec môže stav iba
pripomienkovať. Odchod pána Čudeka. Príchod pani Kupkovej.
5. Návrh znenia zápisu do obecnej kroniky za rok 2018
Poslanci dostali podklady k uvedenému bodu vopred mailom i poštou. Starosta otvára
diskusiu. Poslanci nemajú otázky. Pani Kupková predkladá poslancom vypracované správy,
ktoré na minulom zastupiteľstve žiadal pán Bednár. Jedná sa o Správu činnosti obecnej
knižnice v Zákopčí za roky 2018-2019 a Správu o Kultúrno-osvetovej činnosti za roky 20182019. Správy neboli poslancom vopred doručené, dostali ich priamo na zasadnutí
zastupiteľstva. Pán Bednár – keďže sme správy dostali až teraz, nemal som čas oboznámiť sa
s nimi. Vidím, že v knižnici máte zapísaných 93 čitateľov, veď v školskej knižnici je ich 151.
Pani Kupková – v školskej knižnici je počet čitateľov skreslený, nakoľko sú tam zapísaní
všetci žiaci základnej školy. Bednár – túto správu som si vyžiadal na základe toho, že kultúra
v obci upadá. Na všetkých uvedených akciách ste sa zúčastnili? Aj na natáčaní videoklipu
Vrchárov? Pani Kupková – áno, zúčastnila som sa na týchto akciách. Natáčanie videoklipu je
reklama a zviditeľnenie pre obec. V priestoroch knižnice sa taktiež predávajú suveníry.
Okoloidúcim turistom poskytujem informácie o obci, predávajú sa mapy a pohľadnice. Pán
Bednár – chce to popracovať na organizácii kultúrnych podujatí v obci. Pani Kupková –
v tomto roku, teraz v júni je pripravený workshop Zachovávanie tradície ľudového remesla prezentácia prác ľudových umelcov. Na jeseň pripravujem podujatie k výročiu SNP a taktiež
k 95. výročiu založenia obecnej knižnice. Poslanci nemajú ďalšie otázky a berú na vedomie.
Odchod pani Kupkovej a príchod pani Fongusovej.
6. Záverečný účet obce Zákopčie za rok 2018 a stanovisko HKO
Materiál bol poslaný poslancom mailom i poštou. Starosta dáva slovo účtovníčke obce, pani
Fongusovej, ktorá informuje poslancov o obsahu Záverečného účtu obce. Starosta otvára
diskusiu. Starosta – je zarážajúce, že rezervný fond bol vyčerpaný na nulu. Bolo to
nezodpovedné, nakoľko slúži na financovanie nepredvídateľných situácií. Pani Fongusová –
celková zadĺženosť obce je 7,05 %, 3,94 % zadĺženosť týkajúca sa ŠFRB. Rok 2018 je
ukončený, všetko je zverejnené v Registri účtovných závierok. Poslanci nemajú ďalšie
otázky. Hlavná kontrolórka obce, pani Machovčáková, číta poslancom svoje stanovisko
k Záverečnému účtu obce. JUDr. Roman – pretože je stanovisko dosť obsiahle, navrhol jeho
zaslanie poslancom spolu s materiálmi na rokovanie zastupiteľstva, aby sa s ním mohli vopred
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oboznámiť a reagovať. Poslanci berú Stanovisko HKO na vedomie. Starosta dáva hlasovať za
Záverečný účet obce Zákopčie za rok 2018.
Hlasovanie: za: 7 poslancov
zdržal sa: 1 poslanec (Mgr. Linet)
proti: 0
Odchod pani Fongusovej. Príchod pani Romanovej.
7. Návrh VZN obce Zákopčie č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Zákopčie
Poslancom bol materiál doručený mailom i poštou. Starosta odovzdáva slovo pani
Romanovej, ekonómke ZŠ Zákopčie, ktorá oboznamuje poslancov s obsahom VZN. Starosta
– ako je to s počtom stravníkov od septembra? Pani Romanová – nárast stravníkov je o 40,
tento počet sa bude ešte upravovať vzhľadom na úpravu finančného pásma, kde dochádza
k zmene financovania nákladov na prípravu jedál. Starosta – aká bude výška stravného pre
dospelých stravníkov? Pani Romanová – cena pre nich sa zvýšila z pôvodných 3,00 eur na
3,30 €. Najviac budú doplácať rodičia detí v MŠ s celodenným pobytom bez dotácie. Tieto
úpravy by mali pokryť výdavky ŠJ. Poslanci nemajú otázky. Starosta dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: všetkých 8 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
Príchod Mgr. Chomovej, pani Hažíkovej a Macáškovej, odchod pani Romanovej.
8. Žiadosť Rady školy pri ZŠ Zákopčie č. 957 o riešení problému spolupráce s MŠ
Zákopčie
Starosta udeľuje slovo predsedníčke Rady školy pri ZŠ Zákopčie, Mgr. Chomovej, ktorá
informuje poslancov o predmetnej žiadosti doručenej na obecný úrad. Slovo odovzdáva pani
Hažíkovej, riaditeľke MŠ. Pani Hažíková číta poslancom stanovisko MŠ k žiadosti rady
školy, kde obhajuje prácu MŠ a spoluprácu so ZŠ. Vyjadruje svoje argumenty na uvedené
skutočnosti. Pani Macášková, učiteľka v MŠ, taktiež oboznamuje poslancov so vzniknutou
situáciou v MŠ, prístupe k žiakom, informovanosti rodičov a spolupráci s CPPaP Čadca.
JUDr. Roman – pani riaditeľka MŠ nesprávne vníma žiadosť rady školy ako útok voči nej
a MŠ. MŠ pracuje s deťmi na vysokej úrovni. Návrh rady školy treba vnímať ako ponuku ZŠ
na spoluprácu v prospech detí a rodičov, Mgr. Chmulíková je ochotná bezplatne
spolupracovať s MŠ a rodičmi. MŠ môže umiestniť oznam o možnosti konzultácie s Mgr.
Chmulíkovou na nástenku, aby mali rodičia viac možností výberu. Pani Hažíková – pokiaľ je
dieťa odporučené na CPPaP, je vytvorená spolupráca medzi MŠ, rodičom a CPPaP. Nikto
s rodičov sa neobrátil na pomoc MŠ vo vysvetlení pojmov uvedených v Rozhodnutí CPPaP.
Mgr. Chomová – spolupráca ZŠ a MŠ v spoločných akciách je vynikajúca, ale stránka
metodická a príprava predškolákov je stagnujúca, vidíme to pri zápisoch do prvého ročníka.
Pán Hlasica – problém je v prístupe rodičov, nedonútite ich, aby nasilu absolvovali potrebné
návštevy na logopédii alebo poradni. Pani Hažíková – učiteľ MŠ nemôže nútiť rodičov, aby
dieťa navštevovalo MŠ, logopédiu a precvičovali dané cvičenia a jazykové zručnosti doma
s deťmi. Mgr. Chomová – neustále apelujeme na MŠ, aby stále tlačili rodičov k práci so
svojimi deťmi, ak neuspejú, opakovane ich na to upozorňovať. Pani Hažíková – systematicky
tieto veci riešime s rodičmi detí. JUDr. Roman – žiadosť rady školy sa v týchto bodoch vidí
ako podnet k MŠ na pozitívne pôsobenie na rodičov detí k návšteve MŠ a logopédie. Mgr.
Linet – táto téma nie je určená na rokovanie OZ. Je vecou spolupráce ZŠ, MŠ a rodičov. Som
presvedčený, že v MŠ robíte všetko v rámci možností. Navrhoval by som prijať spoluprácu so
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ZŠ. Pani Hažíková – ešte informujem o predĺžení prevádzky MŠ od septembra 2019 do 16,30
hod., čím sa vychádza v ústrety rodičom, ktorí o predĺženie žiadali. Poslanci berú na vedomie.
Odchod Mgr. Chomovej, pani Hažíkovej a Macáškovej.
9. Plán odpadového hospodárstva obce Zákopčie pre roky 2016-2020
Starosta informuje poslancov o spracovaní dokumentu POH. Obec musí hľadať priestor na
vybudovanie kompostoviska. Sú tam stanovené určité podmienky, ktoré musí obec dodržať.
Poslanci nemajú otázky. Starosta dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: všetkých 8 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
10. Žiadosť p. L. Strýčka o odpredaj časti obecného pozemku v časti Stred
Starosta informuje poslancov o predmetnej žiadosti. V minulosti bola riešená prenájmom,
ktorý bol odmietnutý zo strany p. Strýčka. Slova sa ujal Mgr. Linet. Vysvetľuje poslancom
stav pozemkov medzi cestnou komunikáciou a súkromnými pozemkami. Navrhuje
vysporiadať pozemky hromadne, všetkými dotknutými osobami, formou kúpno-predajnej
zmluvy, podmienenej vecným bremenom. JUDr. Roman – súhlasím s týmto návrhom
a zároveň navrhujem vyžiadať si stanovisko od stavebného úradu ako od odborného garanta
a reagovať na základe neho. Pán Kupka – taktiež by som si vyžiadal stanovisko od
stavebného úradu ako bolo postupované v stavebnom konaní a predložili sa možnosti riešenia.
Ak došlo k pochybeniu stavebného úradu, treba to doriešiť, aby k takejto situácii v budúcnosti
nedochádzalo. Páni Plaček, Kupka a JUDr. Roman – súhlasíme s odpredajom, ale najskôr je
potrebné právne doriešiť žiadosť p. Strýčka so stavebným úradom. Poslanci sťahujú bod
z rokovania a materiál bude predložený na nasledujúcom rokovaní obecného zastupiteľstva,
po vydaní stanoviska stavebného úradu.
11. Žiadosť TJ Slávia Zákopčie – stolnotenisový oddiel o navýšenie finančného
rozpočtu pre rok 2019
Podklady k žiadosti boli poslancom zaslané elektronicky aj poštou. Starosta informuje
poslancov o osobnom stretnutí s Ing. Freiwaldom a o kúpe dvoch stolnotenisových stolov.
Pán Kupka – som proti navýšeniu financií, nebudeme niekomu financovať koníčka. JUDr.
Roman – som tiež proti, príjmy obce z daní sú určené pre občanov Zákopčie a tých je v klube
málo. Z rozpočtu im už boli financie poskytnuté.
Hlasovanie: za: 0
zdržali sa: 3 poslanci (Jopčík, Mgr. Linet, Hlasica)
proti: 5 poslancov ( Kupka, Tischler, Bednár, JUDr. Roman, Plaček)
12. Žiadosť OZ Múzeum ozbrojených zložiek SR 1939-1945 o podporu pri obnove
slovenského vojnového cintorína
Podklady boli doručené poslancom. Starosta im vysvetľuje požiadavku na finančný príspevok
na obnovu a rekonštrukciu pomníkov našich rodákov padlým vo vojne. Návrh Mgr. Lineta je
200,00 eur. Starosta dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: 6 poslancov
zdržali sa: 2 poslanci (Kupka, Bednár)
proti: 0
Príchod pani Kozovej.
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13. Žiadosť p. Kozovej o prenájom nebytových priestorov v budove č. 838
Poslanci dostali podklady vopred. Návrh pána Jopčíka je 20,00 € mesačne na obdobie jedného
roka. Starosta dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: všetkých 8 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
Odchod pani Kozovej.
14. Správa vyraďovacej komisie
Slovo dostáva predseda vyraďovacej komisie, pán Plaček. Informuje poslancov o výsledku
vyraďovania obecného majetku, ktorý bol zastaralý, nefunkčný a nepoužiteľný. Zároveň
podotkol, že by bolo potrebné upozorniť organizácie obce, aby vyradený majetok odstránili
zo svojej evidencie. V minulosti zbytočne pri inventarizácii dochádzalo k jeho opätovnému
vyraďovaniu. Starosta – po vyradení majetku je tu záujem o jeho odkúpenie. Jedná sa
o automobil Mitsubishi. Poslanci navrhujú odpredaj najvyššou ponúknutou sumou.
Hlasovanie: za: všetkých 8 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
15. Žiadosť p. Jopčíkovej o finančný príspevok na letný tábor pre rok 2019
Starosta prečítal žiadosť poslancom, poslanci berú na vedomie.
Príchod pána Klučku.
16. Sťažnosť občanov Zákopčia-Tarabov na prevádzku pohostinstva Tarabov
Starosta dáva slovo pánovi Klučkovi, ktorý poslancom číta históriu pohostinstva u Tarabov
a vyjadruje svoj postoj ku sťažnosti občanov. Poslanci berú na vedomie.
Odchod pána Klučku.
17. Správa HKO o kontrolnej činnosti za rok 2018
Hlavná kontrolórka obce, pani Machovčáková, predniesla poslancom svoju správu
o kontrolnej činnosti za rok 2018. Poslanci berú na vedomie.
18. Rôzne, diskusia
Rozpočtové opatrenie obce Zákopčie č. 2/2019
Starosta predkladá poslancom Rozpočtové opatrenie obce Zákopčie č. 2/2019 úpravou
rozpočtu na položke kapitálových príjmov – tuzemské kapitálové granty a transfery sumou
8000,00 €. Jedná sa o financie na detské ihrisko.
Hlasovanie: za: všetkých 8 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
Starosta ďalej oboznamuje poslancov s podmienkou schválenia spolufinancovania najmenej
5% z celkových výdavkov, z vlastných prostriedkov obce na projekt „Rozvoj športu v obci
pre mladé rodiny s deťmi“
Hlasovanie: za: všetkých 8 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
Projekty
Mgr. Linet - informuje poslancov o úspešných projektoch, na ktoré boli poskytnuté financie
– fitnes a oddychový park, detské ihrisko a kultúra. Starosta predkladá poslancom
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vizualizáciu celého projektu na pozemku pri vstupe do obce, vedľa hlavnej cesty. Starosta
dáva hlasovať za zámer oddychovej zóny, ktorej súčasťou je aj detské ihrisko.
Hlasovanie: za: všetkých 8 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
Ďalší projekt je zameraný na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v obci Zákopčie. Jedná
sa o osvetlenie prechodov pre chodcov, starosta dáva hlasovať za zámer podania projektu a
schválenie spolufinancovania najmenej 5% z celkových výdavkov, z vlastných prostriedkov
obce na projekt „ Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v obci Zákopčie.“
Hlasovanie: za: všetkých 8 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
Z VÚC Žilina bol schválený príspevok na oddychovú zónu sumou 1000,00 €.
Cintorín
Starosta informuje poslancov, že viaceré obce začali jednania o odkupovaní pozemkov pod
cintorínmi. Cena sa pohybuje cca 1,00 €/m2 . Obec nemôže spravovať cudzí majetok. Náš
cintorín tiež nie je vo vlastníctve obce. Starosta dáva hlasovať za zámer odkúpenia pozemkov
pod cintorínom, ktoré sú vo vlastníctve rímsko-katolíckej cirkvi, farnosť Zákopčie.
Hlasovanie: za: všetkých 8 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
Zlúčenie ZŠ a MŠ Zákopčie
Starosta informuje o zlučovaní škôl a materských škôl vo viacerých obciach. Na tento krok je
potrebný dlhší časový interval. Na zlúčenie existujú viaceré dôvody, úbytok detí, školská
jedáleň, zastupovanie PN, financovanie pracovníkov a vznikajúce nedorozumenia. Mgr. Linet
– je to nepopulárne rozhodnutie, ale okolnosti nasvedčujú k zlúčeniu škôl. Starosta dáva
hlasovať za zámer zlúčenia ZŠ a MŠ Zákopčie.
Hlasovanie: za: všetkých 8 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
Diskusia
Starosta – predkladá poslancom výsledky rokovaní so Štátnymi lesmi, š. p. ohľadom ciest.
Obec podala žiadosť na finančný príspevok na opravu ciest, zároveň sa uskutoční stretnutie so
súkromnými vlastníkmi lesov, niekedy v júli, na spolupodieľaní na opravách miestnych
komunikácií po ťažbe drevnej hmoty.
Na webovej stránke obce bol zverejnený oznam pre občanov o držaní psov v obci.
Oprava a náter zábradlí na mostoch je čiastočne dokončený, ukončí sa podľa počasia.
Nad rozšírením osvetlenia u Baľaľov sa momentálne neuvažuje, na obci je evidovaných
viacero požiadaviek na rozšírenie osvetlenia. Rokujem s pánom, ktorý ponúka solárne
osvetlenie s nabíjacou batériou, cena je cca 2000,00 €. Obce, ktoré takéto osvetlenie majú, sú
zatiaľ spokojné. Je možné ho umiestniť na miesta, kde nie je možné dotiahnuť elektrické
vedenie.
Pán Tischler – požaduje umiestnenie dopravnej značky „zákaz státia“ na otočňu autobusov
u Kordišov, kvôli parkovaniu osobných áut.
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Pán Bednár – taktiež by som navrhoval zníženie rýchlosti na úseku cesty pod katolíckym
domom, kvôli bezpečnosti chodcov.
19. Záver
Z dôvodu vyčerpania bodov programu starosta poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie
ukončil.

Ján Slaninák
starosta obce

Milan Hlasica
I. overovateľ

Mgr. František Linet
zástupca starostu

JUDr. Jaroslav Roman
II. overovateľ
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Prílohy:
Pozvánka
Prezenčná listina
Tabuľka žiadateľov o byt
Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2018
Správy o Kultúrno-osvetovej činnosti za roky 2018-2019
Správy o činnosti obecnej knižnice v Zákopčí za roky 2018-2019
Záverečný účet obce Zákopčie za rok 2018
Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce Zákopčie za rok 2018
Návrh VZN obce Zákopčie č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Zákopčie
Žiadosť ZŠ o riešenie problému spolupráce s MŠ Zákopčie
POH obce Zákopčie na roky 2016-2020
Žiadosť p. Strýčka o odkúpenie obecného pozemku
Žiadosť stolnotenisového oddielu TJ Slávia Zákopčie o navýšenie fin. rozpočtu pre rok 2019
Žiadosť OZ Múzeum ozbrojených zložiek SR 1939-1945 o finančný príspevok
Žiadosť p. Kozovej o prenájom nebytových priestorov
Sťažnosť občanov Zákopčie Tarabov na prevádzku Pohostinstva Tarabov
Správa vyraďovacej komisie
Žiadosť p. Jopčíkovej o finančný príspevok na letný tábor
Správa o kontrolnej činnosti HKO za rok 2018
Rozpočtové opatrenie obce Zákopčie č. 2/2019
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