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Z á p i s n i c a č. 4/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zákopčí dňa 07. 08. 2020
________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny,
začiatok o 17. 00 hod.
1., 2. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, schválenie navrhovateľov uznesení
a overovateľov zápisnice
Zasadnutie otvoril starosta obce za prítomnosti 6 poslancov. Určil zapisovateľku Mgr. Teréziu
Haluškovú, navrhol overovateľov zápisnice - pán Bednár
a pán JUDr. Roman,
navrhovateľov uznesení - Mgr. Linet a pán Kupka . Hlasovanie: za všetkých 6 poslancov.
V úvode ich oboznámil s programom zasadnutia. Zastupiteľstvo bolo zvolané kvôli
schváleniu rozpočtového opatrenia obce Zákopčie.
Starosta dáva hlasovať za program.
Hlasovanie: za: všetkých 6 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.
4. Rozpočtové opatrenie obce Zákopčie č. 1/2020
Podklady boli poslancom vopred zaslané. Starosta oboznamuje poslancov s obsahom
jednotlivých položiek rozpočtového opatrenia obce Zákopčie. Jedná sa o financie na
projektovú dokumentáciu na novostavbu 15. b. j. v Zákopčí. Ďalšiu položku tvorí oprava
miestnych komunikácií v obci. Plánuje sa úsek cesty u Repčíkov cca 400 m v k. ú. Zákopčie,
úsek u Holých smerom do Sihelníka cca 130 m, smer ku p. Pavlinovej cca 90 m, smer
Blažková cca 150 m. Postupne sa budú asfaltovať ďalšie úseky ciest do Balalov, do Škripka
a do Gace. P. Plaček – navrhoval by som aj časť cesty u Kľukov smerom ku p. Labajovi
a u Tarabov, okruh od domu p. Halandu smerom k domu p. Švancárovej. Starosta – postupne
sa budú riešiť aj ostatné úseky. Vysúťažené ceny susedných obcí za m2 , v hrúbke 5 cm
a šírke 2,80 m je cca 20,00 €/m2. Celková suma by mala byť okolo 45 000,00 €, záleží od
vysúťaženej ceny u nás. Ďalšou položkou je dofinancovanie projektu rekonštrukcie požiarnej
zbrojnice na Majeri. P. Bednár – navrhujem na budúci rok prizvať na jednanie
o spolufinancovaní opravy cesty u Kordišov aj zástupcu družstva. Starosta – p. Rovňaník bol
prizvaný na jednanie spolu so zástupcami vlastníkov lesov, ale nezúčastnil sa ho. V obci sú aj
oveľa horšie úseky ciest do odľahlých osád ako napr. do Ditka. Nedá sa všetko realizovať
naraz, ideme postupne. P. Kupka – navrhujem, aby určitou čiastkou na opravu cesty do osady
Blažková prispelo aj mesto Čadca, jedná sa o ich obyvateľov. Starosta - nie je to možné,
každá obec či mesto môže financovať len cesty vo svojom katastri. Zákon to neumožňuje.
Tento istý problém my máme s obcou Podvysoká a osadou u Repčíkov. Cesta na Blažkovú
bola opravená po povodniach, ale ťažbou dreva sa opäť zničila. Prispieť by mali tí, ktorí tam
ťažili drevo. Urbariáty by mohli prispieť aspoň materiálom na opravy ciest, pracovníci OVPS
by ho mechanizmami rozviezli na potrebné miesta. Jedno nákladné vozidlo kameniva stojí asi
400,00 €. Poslanci nemajú ďalšie otázky, starosta dáva hlasovať za rozpočtové opatrenie obce
a opravu miestnych komunikácií v obci Zákopčie.
Hlasovanie: za: 6 poslancov
zdržali sa: 0
proti: 0
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5. Rôzne, diskusia
Diskusia
Starosta prednáša poslancom vyjadrenie od pozemkového úradu vo veci zmien v intra
a extraviláne obce. Tieto úpravy je možné vykonávať len po dlhých časových obdobiach.
Posledná takáto úprava bola v deväťdesiatych rokoch a ďalšia sa v súčasnosti neplánuje.
Pozemky nad cintorínom sú predmetom jednaní. Pravdepodobne dôjde k úprave navrhovanej
ceny na m2. Protistrana je naklonená k jej zníženiu. Náklady obce na dotiahnutie
inžinierskych sietí na túto parcelu spolu s vybudovaním komunikácií sa pohybujú medzi 200300 tisíc €, preto očakávame cenu za m2 pod 10,00 €.
6. Záver
Z dôvodu vyčerpania bodov programu starosta poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie
ukončil 17:30.
P. Kupka – sa vzdáva nároku na odmenu za zasadnutie obecného zastupiteľstva, nakoľko
rokovali veľmi krátky čas.

Ján Slaninák
starosta obce

Marek Bednár
I. overovateľ

Mgr. František Linet
zástupca starostu

JUDr. Jaroslav Roman
II. overovateľ
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Prílohy:
Pozvánka
Prezenčná listina
Rozpočtové opatrenie obce Zákopčie č. 1/2020
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