Zápisnica
č. 6/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zákopčí dňa 27.11. 2015
________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny,
začiatok o 13.30 hodine
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, schválenie navrhovateľov a overova-

teľov zápisnice
Zasadnutie otvoril starosta obce za prítomnosti 5 poslancov. V úvode ich oboznámil
s programom zasadnutia, určil zapisovateľku Martu Hažikovú. Navrhol overovateľov
zápisnice Vladimíra Kupku a Vladimíra Tischlera. Za navrhovateľov uznesení navrhol JUDr.
Martu Franekovú a Milana Hlasicu. Poslanci program a návrhy pracovných komisii
schválili /za 5 poslancov
2. Kontrola plnenia uznesení z OZ 18.9.2015

Kontrolu urobil starosta obce - zo zasadnutia OZ /18.9.2015/ nie sú uložené na plnenie žiadne
uznesenia, stále je aktuálne uznesenie č.16/2015 o poplatkoch za prenájom nebytových
priestorov, ktoré sa bude prejednávať 11.12.2015. Poslankyňa Franeková pripomína možnosť
jednania s firmou booTis, ktorá v obci prevádzkuje internet ohľadom jeho rýchlosti, ktorá je
nízka a zároveň na jeho cenu. K rýchlosti sa vyjadril p. Kupka, ktorý upozorňuje na nutnosť
„vyčistenia si“ počítačov. Poslanci sa rozhodli zavolať pána Petráka – konateľa firmy na
jednanie budúceho OZ, poslanci vzali kontrolu na vedomie.
3. Prejednanie návrhu PHSR na roky 2015 – 2022 v štádiu spracovania

Na zasadnutí bola prítomná p. Janošíková, z RRAK, ktorá spolupracovala na príprave PHSR.
Poslanci mali pracovanú podobu k dispozícii vopred, starosta pripomienkoval poznámkami,
prípadne upresneniami jednotlivé častí. Finálna podoba bude poslancom zaslaná vopred tak,
aby mohla byť schválená na budúcom zasadnutí OZ. Poslanci vzali návrh na vedomie.
/13.45 hod. príchod Jána Plačka/
/14.00 hod. príchod JUDr. Jaroslava Romana/
/14.00 hod. príchod Michala Plačka/
4. Schválenie volebných okrskov a volebných miestností

Pre voľby do NR SR, ktoré sa budú konať 5.3.2016, starosta obce rozhodol o utvorení
2 volebných okrskov, pre ktpré určil 2 volebné miestnosti, čo poslanci vzali na vedomie.
5. Odpredaj pozemku C-KN 1120/2 na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže

Jediný žiadateľ o odpredaj uvedeného pozemku pani Horčičiaková, doplnila chýbajúce údaje
stanovené v podmienkach na cenovú ponuku.
Poslanci odpredaj schválili v súlade s §9a ods.1 písm.a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obci s použitím § 281 a následne Obchodného zákonníka za cenu 270 eur /5 eur/m2/.
Za 8 poslancov.
6. Zápis do obecnej kroniky

Poslanci znovu prejednali upravený návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2014. Doplnili
drobnosti, poslanec Plaček navrhuje doplniť vetu o výsledku testovania v ZŠ, kedy žiačka
mala 100% výsledok, poslankyňa Franeková vidí nesúlad finančných prostriedkov v MŠ so
Správou o hospodárení v MŠ. / Údaje sa skontrolujú/. Poslanci návrh na zápis schválili /za 8
poslancov/
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7. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za

školský rok 2014/2015 v ZŠ Zákopčie
Uvedenú správu mali poslanci k dispozícii vopred, prítomná bola pani riaditeľka ZŠ Mgr.
Plačková, ktorá v krátkosti ozrejmila údaje v správe – zapojenie ZŠ do projektov, separácia
odpadu, testovanie detí, pochválila besedu s pani Kolosovou a Kupkovou k triedeniu a zberu
odpadov. Poslanec Kupka chce vedieť, či separovaný odpad sa zberá v škole počas celého
roka - zber je stále. Poslankyňa Franeková navrhuje informovať o tejto skutočnosti aj občanov
prostredníctvom Spravodajcu – jedná sa hlavne o zber papiera a tetrapakov. Prednesenú
správu poslanci schválili. /za 8 poslancov/.
8. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania Materskej školy,

Zákopčie č.8 88, za školský rok 2014/2015
Správu mali poslanci k dispozícii vopred, z dôvodu neprítomnosti riaditeľky MŠ, ktorá by
mohla odpovedať na otázky v súvislosti so správou ju poslanci vzali na vedomie, bude
predmetom jednania na ďalšom OZ za jej prítomnosti.
9. VZN Obce Zákopčie o umiestňovaní volebných plagátov

Návrh VZN mali poslanci k dispozícii vopred, bez pripomienok ho schválili /za 8 poslancov/
10.Diskusia
informácie starostu obce –
- podaný inzerát na praktického lekára pre dospelých z dôvodu odchodu MUDr. Drexlerovej
- nutnosť schválenia vyraďovacej komisie na vyradenie nefunkčného materiálu – návrh
komisie sa pripraví na budúce OZ
- zrezanie smreku pred OÚ – je vysoký, zasahuje do elektrického vedenia

- poslanec J.Plaček navrhuje, aby zasadnutia OZ bývali o 14.00 hodine, s čím poslanci
súhlasili
- pripomienky k návrhu obecného rozpočtu na rok 2016 predniesla riaditeľka ZŠ Plačková
spolu s vedúcou ŠJ pri ZŠ pani Paštrnákovou. Nesúhlasia s navrhovanou dotáciou obce do ŠJ,
ktorá je podľa nich nízka. Starosta vysvetľuje, že k uvedenej sume dospeli s účtovníčkou po
prepočte financií z celoslovenského priemeru na jedného stravníka, ktorý o 12 eur navýšili a
vynásobili počtom stravníkov /nahlásených je 177stravníkov/. Myslí si, že ŠJ by mala
optimalizovať počet zamestnancov na počet stravníkov. Pani riaditeľka mu oponovala, že sa
nedá ísť priemerom, do jedálne okrem kuchárok by nemal nikto iný vstupovať a finančné
prostriedky im nebudú stačiť. Poslankyňa Franeková upozorňuje na skutočnosť, že dávať
pripomienky je vhodné, ale nedajú sa riešiť vyčlenene z jednania o rozpočte, čo bude
predmetom budúceho OZ.
Pani Paštrnáková má vyšší úväzok ako mala predchádzajúca vedúca ŠJ pani Zbončáková.
Starosta k tomu ešte dodáva, že si myslí, že obec veľké finančné prostriedky investovala do
obnovy ZŠ, MŠ a ŠJ, adekvátne by sa rekonštrukcia ŠJ mala objaviť aj v jej hospodárení.
- pani Jandziková oboznámila poslancov so svojou činnosťou ohľadom zachovania
kultúrnych tradícií v obci – zberá staré fotografie, pamiatky na blízkych - myslí si, že by bolo
pekné vytvoriť pamätnú izbu s vystavením jednotlivých dobových materiálov, žiada
poslancov o finančnú výpomoc
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- poslankyňa Franeková chce vedieť výsledok jednania s TJ Zákopčie ohľadom užívania
poškodenej obecnej garáže – starosta informuje o liste od Ing. Ščurika, v ktorom mu
oznamuje, že končí s vedením TJ. Starosta o novom predsedovi zatiaľ nevie, nemá
momentálne s kým jednať.
Poslankyňa Franeková sa informuje aj na výsledok jednania s p. Húšťavom ohľadom
nedovoleného parkovania motorového vozidla pri MŠ – starosta hovorí o 8 podaniach, ktoré
urobil na ORPZ v Čadci – až dňa 30.11.2015 je pozvaný na správne konanie v uvedenej
záležitosti.
-poslanec M. Plaček predniesol požiadavku Rady ZŠ – zaujíma sa, či futbalisti obce majú
exkluzívny vstup na ihrisko, keď pán M. Cabúk bráni deťom vstup naň. Starosta takéto
obmedzenie odmieta.
11.Záver

Z dôvodu vyčerpania bodov programu starosta poďakoval poslancom za účasť, pripomenul
im, že ďalšie zasadnutie OZ bude 11.12.2015, na ktoré ich pozval a zasadnutie ukončil.

Ing. František Hažík
starosta obce

JUDr. Vladimír Kupka
I. overovateľ

JUDr. Marta Franeková
zástupca starostu

Vladimír Tischler
II. overovateľ

Prílohy: Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti...ZŠ za rok 2014/2015
Návrh na zápis do obecnej kroniky
Utvorenie volebných okrskov
Návrh VZN Obce Zákopčie o umiestňovaní volebných plagátov
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