Z á p i s n i c a č. 4/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zákopčí dňa 14. 12. 2018
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Z á p i s n i c a č. 4/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zákopčí dňa 14. 12. 2018
________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny,
začiatok o 16.00 hodine
1., 2. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, schválenie navrhovateľov a overovateľov zápisnice
Zasadnutie otvoril starosta obce za prítomnosti 7 poslancov. V úvode ich oboznámil
s programom zasadnutia a s doplnením bodu č. 16 – žiadosť pani Kožákovej, Stred č. 884.
Určil zapisovateľku Teréziu Haluškovú, navrhol overovateľov zápisnice - pán Kupka a
Tischler, navrhovateľov uznesení - Mgr. Linet a Bednár. Hlasovanie: za všetkých 7
poslancov.
3. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
Starosta predkladá poslancom svoj návrh na zriadenie komisií. Zároveň navrhuje pridať do
finančnej komisie JUDr. Martu Franekovú. Poslanci túto možnosť uvítali. Zriadenie komisií:
1. Finančná, sociálna a bytová – predseda Mgr. Linet, členovia Kupka, Bednár, JUDr.
Franeková
2. Školstva, kultúry a športu – predseda Hlasica, členovia Franek, Jopčík
3. Verejného záujmu a ochrany verejného poriadku – predseda JUDr. Roman, členovia
Plaček, Tischler
Hlasovanie: za: všetkých 7 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
Pán Plaček sa pýta, čo bude s vyraďovacou komisiou. Posledná inventarizácia bola v roku
2016. Po zmene vedenia obce by bolo vhodné vykonať inventarizáciu majetku. Kontrolórka
odporúča schválenie vyraďovacej komisie. Starosta sa vyjadril, že táto otázka sa bude riešiť
v bode rôzne.
4. Určenie odmien poslancov a zástupcu starostu
Starosta oboznamuje poslancov so systémom odmeňovania a výškou odmeny. Navrhuje
zatiaľ výšku odmien nemeniť. Všetky úpravy musia byť vopred zverejnené formou dodatku
15 dní na úradnej tabuli. Poslanci berú na vedomie. Príchod riaditeľky MŠ Martiny
Hažíkovej.
5. Schválenie sobášiaceho pre obec Zákopčie
Starosta navrhuje pána Kupku. Poslanci súhlasia.
Hlasovanie: za: všetkých 7 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
6. Odvolanie a voľba členov rady ZŠ a MŠ
Starosta informuje poslancov o doterajšom zložení rady ZŠ a MŠ. Navrhuje odvolanie z Rady
školy pri ZŠ Zákopčie Ing. Františka Hažíka a Anny Fongusovej a doplnenie na ich miesto
pána Jopčíka a Jaroslava Golisa. Zostávajú doterajší členovia JUDr. Roman a Michal Plaček.
Hlasovanie za odvolanie: za: všetkých 7 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
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Hlasovanie za doplnenie nových členov: za: všetkých 7 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
Rada materskej školy – doterajším členom bol pán Ján Plaček, návrh na doplnenie nového
člena – Milan Franek.
Hlasovanie za odvolanie: za: všetkých 7 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
Hlasovanie za doplnenie nového člena: za: všetkých 7 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
7. Schválenie Správy MŠ Zákopčie o výsledkoch
a podmienkach výchovy
a vzdelávania za školský rok 2017/2018
Starosta dal návrh na presun tohto bodu z dôvodu prítomnosti riaditeľky MŠ. Poslanci
súhlasili. Starosta odovzdáva slovo pani riaditeľke. Tá oboznamuje poslancov s obsahom
správy, ktorá im bola zaslaná mailom. JUDr. Roman – pochvaľuje aktivity škôlky, ich
zverejňovanie na webovej stránke obce. Pýta sa pani riaditeľky, či by nebolo dobré zriadiť
MŠ vlastnú webovú stránku, kde by boli zverejnené podrobné informácie o činnosti MŠ. Pani
riaditeľka sa vyjadrila, že všetky správy a informácie sú zverejňované pre rodičov na
nástenkách v budove MŠ. Marek Bednár – koľko detí nebolo prijatých a ako je to s kapacitou
MŠ? Riaditeľka Hažíková – kapacita škôlky je 40 detí, boli prijaté všetky deti staršie ako 3
roky, prijaté boli aj mladšie. Bola prijatá ďalšia pani učiteľka z dôvodu zvýšenia počtu detí na
celodenný pobyt. Jopčík - postačujú zatiaľ priestory MŠ? Riaditeľka – zatiaľ áno, krivka
počtu detí je rovnomerná, prednostne sa prijímajú predškoláci, deti staršie ako 3 roky a pri
voľnej kapacite sa doberajú mladšie deti. Poslanci nemajú ďalšie otázky.
Hlasovanie: za: všetkých 7 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
Odchod pani Hažíkovej.
8. Vystúpenie pani Daniely Svobodovej, pracovníčky Kysuckého múzea v Čadci
Starosta privítal pani Danielu Svobodovú, pracovníčku Kysuckého múzea v Čadci a dáva jej
slovo. Pani Svobodová sa predstavila a odovzdáva pozdrav od riaditeľa Kysuckého múzea
v Čadci, od ktorého má poverenie na nadviazanie vzájomnej spolupráce medzi obcou
a múzeom. Starostovi odovzdáva monografiu obce Svrčinovec. Na základe dostupných
informácií si dovoľuje upozorniť na zriadenú expozíciu v novootvorenej budove knižnice,
ktorej predmety nie sú vedené v evidencii, nie sú označené popismi a nie sú k nim uzatvorené
darovacie zmluvy. Taktiež nie sú odborne ošetrené. Múzeum disponuje odborníkmi, ktorí túto
prácu ovládajú. Navrhuje zamestnancom obce návštevu múzea, aby videli správny postup pri
evidencii týchto predmetov. Súčasne dáva do pozornosti zbierku predmetov pani Jandzikovej,
ktorá má záujem tiež spolupracovať. Obec má možnosť tiež vydať knihu o Zákopčí. Kysucké
múzeum v minulosti spolupracovalo s obcou pri mapovaní bunkrov z 2. svetovej vojny. Sú
zmapované bunkre v časti na Majer a Tarabov. Je možnosť ich označenia súradnicami GPS
a zakreslenia do turistických máp, čo by viedlo k zvýšeniu turizmu v obci. Pokiaľ by boli
zaznamenané ako pamätihodnosti, je možné získať financie na ich úpravy. Starosta
poďakoval pani Svobodovej za zaujímavé poznatky. V budúcnosti bude obec uvažovať
o vzájomnej spolupráci.
Príchod riaditeľky ZŠ – Mgr. Plačkovej a Milana Franeka. Odchod pani Svobodovej.
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9. Žiadosť RŠ pri ZŠ Zákopčie o vyjadrenie sa k požiadavke vedúcich krúžkov
Kompletný materiál bol poslancom zaslaný mailom. Poslanci navrhujú riešiť túto žiadosť pri
schvaľovaní rozpočtu. Slovo dostáva pani riaditeľka Mgr. Plačková. Informuje poslancov
o systéme financovania krúžkov formou vzdelávacích poukazov. Chýbajúce prostriedky na
fungovanie jednotlivých krúžkov sú uvedené v žiadostiach ich vedúcich. Financie od obce
neboli v minulosti rozdeľované rovnomerne. Starosta – je vedená evidencia nákupu
materiálno-technického vybavenia krúžkov, aby nedochádzalo k nákupu pomôcok, ktoré už
sú k dispozícii. Pán Franek – v minulosti bolo financovanie krúžkov riešené prostredníctvom
CVČ Raková, ako je to teraz? Machovčáková – financovanie nie je prostredníctvom CVČ, sú
uvedené v rozpočte obce a poskytnuté škole na krúžky. Riaditeľka Mgr. Plačková uvádza aj
problém s účtovaním týchto financií. Zároveň zistí ako boli pridelené financie na krúžky
použité a v akej výške. JUDr. Roman – aký spôsob financovania je výhodnejší?
Machovčáková – zistím bližšie informácie u okolitých obcí. Starosta navrhuje, aby bol obcou
poskytnutý ZŠ balík peňazí, z ktorého si škola sa určí čiastkové sumy pre krúžky. Pán Kupka
– zdá sa mi veľké množstvo krúžkov na počet detí v škole. Mohli by sa pospájať. Mgr.
Plačková - na športové krúžky chodí veľa detí, niektoré chodia aj na viacero krúžkov. Pán
Jopčík – navrhujem jeden balík peňazí pre školu a vy si ho rozdelíte podľa uváženia a potrieb
jednotlivých krúžkov. JUDr. Roman – tiež súhlasím s jedným balíkom financií od obce.
Krúžky sú vedené zodpovedne a deti ich navštevujú. Pán Bednár – nebudeme tu riešiť koľko
čo stojí, pretože je to podpora mladých v športe. Škola si dokáže financie ustrážiť
a prerozdeliť ich. Mgr. Linet – som za podporu športu u mladých, budem robiť všetko preto,
aby sa v rozpočte našli potrebné financie. Na konci roka budú použité financie vyúčtované.
Odporúča predmetné žiadosti zakomponovať do návrhu rozpočtu ZŠ.
10. Žiadosť RŠ pri ZŠ Zákopčie o vyjadrenie sa k zrušeniu výučby ZUŠ
Starosta informuje poslancov o telefonickom rozhovore s riaditeľom ZUŠ a prísľubom
osobného stretnutia. Bolo mu povedané, že obec mala doplácať cca 5 eur na jedného žiaka.
Viacero obcí to odmietlo, obec Zákopčie bola medzi nimi. Momentálne je ťažké vyjadriť sa
novému vedeniu obce k danej problematike. Bližšie vysvetlenie bude až po stretnutí
s riaditeľom ZUŠ. Pán Franek – nemám problém doplatiť určitú sumu ako rodič. Viacerí
rodičia by sa určite pridali. Poslanci odporúčajú starostovi vyvolať pracovné stretnutie
s riaditeľom ZUŠ.
11. Správa ZŠ Zákopčie o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2017/2018
Kompletná správa bola poslancom doručená mailom. Starosta dáva slovo pani riaditeľke Mgr.
Plačkovej, ktorá oboznamuje poslancov o obsahu správy a dosiahnutých výsledkoch školy za
minulý školský rok. Pán Jopčík – v správe sú uvedené ako slabé stránky školy dielne
a chemické laboratórium. Mgr. Plačková – čo sa týka budovy dielní, je tam porušená statika,
budova je určená na zbúranie. Chemické laboratórium je potrebné na vykonávanie rôznych
pokusov s dovolenými chemikáliami na výučbe odborných predmetov. Tieto priestory škole
chýbajú. Poslanci nemajú ďalšie otázky, starosta dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: všetkých 8 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
12. Žiadosť ZŠ Zákopčie o schválenie Rozpočtového opatrenia č. 3
Starosta dáva slovo pani riaditeľke ZŠ. Mgr. Plačková oboznamuje poslancov s obsahom
rozpočtového opatrenia ZŠ. Dochádza k úprave medzi položkami príjmov a výdavkov ZŠ, ŠJ
a ŠKD. Nárast byrokracie stále pokračuje. ŠJ nebude postačovať kapacita vo vybavení
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a priestore od septembra 2019, od kedy sú schválené obedy pre deti zadarmo. V ŠKD sa
využíva dobrovoľnícka činnosť u ÚP na výpomoc vychovávateľky. V minulosti bolo
poskytnutých menej finančných prostriedkov o 10%. Mali sme vôľu rozvážať obedy pre
dôchodcov, ale snaha od obce nebola. Pán Kupka – vôľa od obce tu bola, bolo poskytnuté
auto na rozvoz, ale skončilo sa na to na nízkom počte záujemcov a hygienických predpisoch.
Poslanci nemajú otázky. Starosta dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: všetkých 8 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
Na žiadosť pána Kupku riaditeľka ZŠ informovala poslancov o ukončených a prebiehajúcich
súdnych sporoch pod značkami:
- 2Cpr/5/2017-258 – Rozsudok právoplatný
- 9Cpr/1/2015-674 – Odvolanie na krajskom súde v Žiline
- 1T/127/2018-371
- 2T/162/2017-694
Rozhodnutie OÚ – odbor všeobecnej vnútornej správy Čp. PS205/2018-02 – Rozhodnutie
neprávoplatné, na odvolacom orgáne – Krajský úrad v Žiline
Celková škoda školy je cca 17 000,00 eur. (V uvedenej sume sú zahrnuté právne služby
a vzniknutá škoda školy pri sprenevere.)
Odchod Mgr. Plačkovej. Príchod pani Vahančíkovej.
13. Žiadosť Anny Vahančíkovej, bytom Zákopčie 739, o odkúpenie pozemku C - KN
1257/6 o výmere 102 m2
Starosta oboznamuje poslancov o obsahu žiadosti, bola prerokúvaná na predošlých
zasadnutiach. Zámer odpredaja pozemku bol riadne zverejnený na úradnej tabuli obce,
neprihlásil sa nikto. Odovzdáva slovo pani Vahančíkovej, ktorá podáva zastupiteľstvu
podrobné informácie týkajúce sa jej žiadosti. Jedná sa o bývalú obecnú cestu, ktorá je
v súčasnosti slepá, neplní funkciu cesty. Starosta informuje o cenách, za ktoré sa odpredali
obecné pozemky v minulosti. Boli to sumy 3,50 €/m2 a 5,00 €/m2. Návrh JUDr. Romana,
Kupku a Franeka je 3,50 €/m2. Starosta dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: všetkých 8 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
14. Žiadosť o prenájom asfaltovej plochy ležiacej na pozemku C - KN 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. Poslanci nemajú otázky.
Hlasovanie: za: 0
zdržal sa: 0
proti: všetkých 8 poslancov
15. Žiadosť Mgr. Ľudmily Macáškovej o užívanie miestnosti v novovybudovanom
informačnom centre
Starosta prečítal poslancom predmetnú žiadosť. Pán Franek – som za, ale je tu potreba
zabezpečenia zástenou časti s expozíciou.
Hlasovanie: za: všetkých 8 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
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16. Žiadosť preventivára PO obce Zákopčie o schválenie navrhnutých vedúcich
a členov kontrolných skupín
Poslanci nemajú otázky.
Hlasovanie: za: všetkých 8 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
17. Žiadosť pani Ivety Kožákovej, Zákopčie Stred 884 o refundáciu finančných
prostriedkov
Starosta prečítal poslancom žiadosť pani Kožákovej. Oboznamuje poslancov o situácii vo
vybavení bytov v bytovke č. 884. Pán Kupka – nie je schválený rozpočet, nebudeme riešiť
preplatenie. Kontrolórka obce, pani Machovčáková podotýka, že doklad je z roku 2017, nie je
možné ho preplatiť.
Hlasovanie: za: 0
zdržal sa: 1 poslanec ( JUDr. Roman)
proti: 7 poslancov
18. Rôzne, diskusia
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2017- starosta odovzdáva
slovo kontrolórke obce, pani Machovčákovej, ktorá informuje poslancov o predmetnej správe.
Poslanci berú na vedomie.
Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2017 –
starosta prečítal poslancom výsledok správy. Poslanci berú na vedomie.
Informácia starostu obce o poverení zástupcu starostu – starosta oboznámil poslancov
o poverení Mgr. Františka Lineta za svojho zástupcu.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Zákopčie na I. polrok 2019 hlavná kontrolórka obce predkladá na schválenie plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
Poslanci nemajú otázky. Hlasovanie: za všetkých 8 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
Inventarizácia majetku obce – poslanci sa zhodli na vykonaní inventarizácie majetku obce
z dôvodu zmeny vo funkcii starostu. Kontrolórka obce, Machovčáková, im odporúča
zriadenie inventarizačných komisií a spísanie príkazu na vykonanie inventarizácie. Starosta
po dohode s poslancami vytvoril čiastkové inv. komisie, v ktorej je vždy určený aj jeden
poslanec.
Diskusia – Mgr. Linet navrhuje zmeniť systém v predkladaní podkladov na obecné
zastupiteľstvo, vždy bude uvedené kto materiál predkladá, jeho spracovanie a zároveň bude
pri ňom uvedené aj znenie návrhu uznesenia. Pôjde o zjednodušenie a urýchlenie
prejednávania jednotlivých bodov programu.
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19. Záver
Z dôvodu vyčerpania bodov programu starosta poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie
ukončil.

Ján Slaninák
starosta obce

Vladimír Kupka
I. overovateľ

Mgr. František Linet
zástupca starostu

Vladimír Tischler
II. overovateľ

Prílohy:
Pozvánka
Prezenčná listina
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania MŠ, za šk. r. 2017/2018
Žiadosť o vyjadrenie sa k požiadavke vedúcich krúžkov
Žiadosť o vyjadrenie sa k zrušeniu výučby ZUŠ
Správa ZŠ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. r.
2017/2018
Rozpočtové opatrenie č. 3 Základnej školy Zákopčie č. 957
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Anna Vahančíková
Žiadosť o prenájom asfaltovej plochy
Žiadosť Mgr. Macáškovej o užívanie miestnosti v infocentre
Žiadosť o schválenie kontrolných skupín DHZ
Žiadosť pani Ivety Kožákovej o refundáciu finančných prostriedkov
Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2019
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