Spravodajca          
Sprá vy, ozna my, kome ntáre - vše tko o živ ote a dianí v Z ákopčí.
OK TÓBER 2008

Slovo na úvod
Leto sa skončilo, nastala jeseň. Dni sa nám krátia, večery predlžujú a my sme pre Vás
vydali ďalšie číslo nášho Spravodajca. Chceme Vás informovať, čo sa v našej obci udialo a čo
by ste mali vedieť.

Téma dňa - ODPAD
Zákaz ukladania TKO vedľa popolníc !
Domový odpad uložený mimo popolnice nie sú pracovníci OVPS povinní zbierať.
Občania, ktorým nepostačuje jedna zberná nádoba na domový odpad, si môžu dokúpiť
popolnicu na OVPS Zákopčie. Takéto uskladňovanie odpadu nie je z hygienického hľadiska
prípustné a ani dovolené ! Cena nádoby na TKO odpad je 850 ,- Sk. Do nádoby na smeti
nepatria - kameň, železo, sklo, plastové fľaše, stavebný odpad, elektro-odpad, biologický
odpad, nebezpečný odpad.
Žiadame občanov, aby separovaný odpad vykladali k popolniciam a kontajnerom deň vopred,
pred uskutočnením zberu a nemiešali ostatný odpad do vriec so separovaným odpadom,
nakoľko niektorí občania nepristupujú dôsledne k separácii odpadu (t.j. plasty - PT fľaša a
sklo)! Boli sme viackrát upozornení podnikom Raková, ktorý odpad zbiera, triedi a lisuje, že
sa vo vreciach vyskytuje všetok komunálny odpad a aj znečistené fľaše. Fľaše musia byť
čisté, bez zvyškov potravín! Do separovaného zberu nepatria obaly z motorových olejov, tie
patria do nebezpečného odpadu!
Obecný úrad zakúpil dva nové kontajnery, ktoré boli umiestnené v časti u Harvanov, Griečov
a u Repčíkov.

Termínovník zvoz
Pravidelný zvoz popolníc sa uskutočňuje každý druhý týždeň.
Separovaný zber:
15. októbra 2008, 12. novembra 2008, 17. decembra 2008
Občanov žiadame, aby si v uvedené dni vyložili popolnice ku ceste.

Do vášho diára
Vodné a stočné
Obec Zákopčie v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák.č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanovení § 22 až § 103 odst. 1 a 2 zák.č. 582/2004 Z.z.o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
( ďalej len "zákon číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach ) vydala Všeobecné záväzné
nariadenie obce Zákopčie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné odpady a miestnom poplatku za dodávku pitnej vody a stočné za
odpadové vody, platné od 1.1.2008.

MIESTNY POPLATOK ZA DODÁVKU PITNEJ VODY A ODPADOVEJ VODY
1. Sadzba poplatku za dodávku pitnej vody sa stanovuje :
a) pre občanov
15,- Sk za 1 m3
b) pre organizácie a podnikateľské subjekty
30,- Sk za 1 m3
c) pre stavebné účely
30,- Sk za 1 m3
2. Sadzba poplatku za stočné pre občanov
7,- Sk za 1 m3
VYRUBENIE POPLATKU
Miestny poplatok za dodávku pitnej vody sa vyrubuje na základe opisu stavu vodomeru.
Odpočtované a vyučtovacie obdobie je spravidla 1 x za 6 mesiacov.
PLATENIE POPLATKU
Odberateľ je povinný uhradiť platobný výmer za vodné a stočné v lehote splatnosti, pričom
je možné platbu uhradiť i priamo do pokladne OVPS Zákopčie, poštovou poukážkou alebo
príkazom na účet organizácie.
Na tomto VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné odpady a miestnom poplatku za dodávku pitnej vody a stočné za odpadové vody
sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Zákopčí dňa 28.12.2007 uznesením číslo 10/2007b-3.

Pán starosta na slovíčko
Otázka: Čo nové sa urobilo v našej obci od vydania marcového spravodajcu a čo ešte
plánujete urobiť do konca roku 2008?
V marci som Vás informoval o plánovanej rekonštrukcii osvetlenia. Táto bola ukončená v
máji tohto roku, v rámci ktorej bolo namontovaných 238 svetelných bodov. Predpokladom a
zárukou dlhodobej funkčnosti bez údržby je fakt, že samotné svietidlo ako aj žiarivka boli
dodané od značky Philips. Elektrický príkon sa znížil z
80 W a 250 W na 36 W so zaručenou vyššou svietivosťou oproti pôvodným svietidlám. Z
uvedeného vyplýva, že do budúcnosti budeme šetriť finančné prostriedky za elektrickú
energiu ako aj za údržbu, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje pokles celoročných
nákladov na osvetlenie z cca 380.000,- Sk na cca 170.000,- Sk. K hospodárskej prevádzke
osvetlenia už aj teraz prispieva 11 súmrakových spínačov, ktoré v závislosti od denného svitu
samočinne zapínajú osvetlenie. Na základe toho nie je nutné vykonávať neustále úpravy na
prepínacích hodinách v súvislosti s dĺžkou dňa počas ročného obdobia. Aj takýmto spôsobom
šetríme peniaze za pracovnú silu a dopravný prostriedok.
Pri rozširovaní a úpravách verejného osvetlenia aktívne prispeli nemalým podielom hlavne
pracovníci OVPS Zákopčie.
Tiež bolo zakúpených 8 ks osvetľovacích telies v hodnote cca 47.000,- Sk do telocvične z
dôvodu, že doterajšie osvetlenie bolo nedostatočné a zastaralé. Výmenou kvalitnejších svetiel
sa predpokladá úspora el. energie do budúcnosti. Táto zmena osvetlenia prispeje k väčšej
spokojnosti žiakov a športujúcej verejnosti obce.
Z finančných prostriedkov obce boli realizované obnovy časti obecných komunikácií
úpravou podkladných vrstiev a pokládkou asfaltového koberca v osadách u Gachov, u Hrošov
a parkovisko na Majeri pri kostole. Náklady na realizáciu predstavovali sumu 500.000,- Sk. V
súčasnosti je v štádiu rozpracovanosti obecná komunikácia v časti u Kordišov smerom do
Červienkov. Poškodenú panelovú konštrukciu komunikácie s prihliadnutím na výškové
pomery bolo nutné vytrhať. Zatiaľ bola zriadená podkladová vrstva nasypaním štrku s tým, že
ak to bude možné v budúcom roku sa cesta dokončí pokládkou asfaltového koberca. Preto aj
touto cestou prosím spoluobčanov o trpezlivosť.
K termínu konania kopaničiarskych hodov bol obnovený pamätník padlých vojakov 1. a 2.
svetovej vojne na Majeri pod lipami. Staré dosky /azbestová a spodná mramorová/ boli
nahradené doskami s čiernej žuly so zlatým popisom. Obnova pamätníka stála 46.000,- Sk.

Ešte v tomto roku plánujeme dokončiť autobusovú zastávku u Rulcov a tiež postaviť novú
u Kordišov. Výstavba zastávok prebieha za pomoci Žilinského samosprávneho kraja, ktorý
prispel nemalou čiastkou 151.000,- Sk. Za túto finančnú podporu sa chcem aj touto cestou
poďakovať riaditeľovi úradu ŽSK PhDr. Pavlovi Holeštiakovi PhD..
Počas mesiaca jún 2008 boli podané projektové žiadosti na rekonštrukciu materskej školy a
základnej školy v Zákopčí. Projekt materskej školy bol zamietnutý z dôvodu malého počtu
detí. Projekt základnej školy je v procese posudzovania.
Z ďalších aktivít by som chcel spomenúť dokončenie 16 bytových jednotiek u Fľašíka,
ktoré je plánované na november 2008 a v krátkom čase dokončenie odvodnenia dažďových
vôd z pravej strany kostola, ktoré je realizované verejno-prospešnými pracovníkmi. Tiež by
som chcel spomenúť, že prostredníctvom projektu "Zavedenie separovaného zberu odpadov v
Zákopčí " bude do našej obce dodaný traktor John Deere s príslušenstvom.
Na záver môjho príspevku by som chcel touto cestou ešte osobne poprosiť všetkých
spoluobčanov o zodpovedný prístup k separovaniu odpadu podľa pokynov uvedených už v
predchádzajúcich spravodajcoch. Predovšetkým, aby separovaný odpad nemiešali s
komunálnym odpadom a tiež nevytvárali nelegálne čierne skládky odpadu, pretože dodatočná
separácia odpadu a likvidácia nelegálnych skládok predražuje už aj tak vysoké náklady na
bežnú likvidáciu odpadov.
Zároveň upozorňujem na novú internetovú stránku s názvom www.zakopcie.eu.

Oznam
Organizácia verejnoprospešných služieb v Zákopčí príjme pracovníka. Podmienkou je
vodičský preukaz skupiny C. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade v Zákopčí.

Spoločenská rubrika
Uvádzame štatistiku od 1. januára 2008 do 30. júna 2008.
Manželstvo uzatvorili : dva manželské páry
Narodilo sa :
8 detí - z toho 4 chlapci
4 dievčatá
Opustilo nás :
9 občanov - 6 mužov
3 ženy
- V januári vystúpila v našom kostole hudobná skupina TOBI z Čadce , predstavili sa spevom
nábožných piesni. S touto tématikou sa nám v apríli predstavila skupina VTÁČATÁ z Krásna
nad Kysucou. Ani naše deti nezaostávajú v kultúrnom svete. Na Veľkú noc si pripravili
divadelnú hru Sedem sviatostí. Hra bola zaujímavá i poučná. Deti boli vystupovať i mimo
našej obce a to v Turzovke a v Rakovej.
- V PZ bola v máji oslava Dňa matiek. Vystúpili na nej deti zo ZŠ. Svojim programom
potešili nielen mamy, ale aj babky a tety. Darovali im kvietok a darček, ktorý samé zhotovili.
- Dňa 20-21.5. 2008 nás navštívil cirkus TONY z Prahy, ktorý bol na ihrisku pri ZŠ.
- Na chotári Petránky - Jakubovský vrch sa dňa 21. júna 2008 uskutočnila Vernisáž
umeleckých diel. Autormi diel sú: Ondrej 4-Zimka, Martin Pala, Stanislav Kiša ( POTVOR ,
KAMENNÝ STROM).
- Dňa 22. júna 2008 sa uskutočnil prvý ročník Kopaničiarskych hodov. Bol pripravený bohatý
kultúrny program, na ktorom vystúpili umelci rôznych žánrov. Nechýbala ľudová hudba,
tanec, ľudový rozprávač a šermiari. Na tomto podujatí odovzdal starosta obce Zákopčie "
Ocenenie osobnosti obcou Zákopčie " manželom Antonovi a Márii Cvečkovej za dlhodobú
činnosť, rozvoj vzdelávania a kultúry v obci.

Zo života MŠ
Od 3. marca do 31. marca 2008 prebiehal v MŠ zápis detí na školský rok 2008/2009. Do
MŠ sa zapísalo 14 detí a 10 detí zostáva z minulého školského roka. Všetky novozapísané deti
boli do MŠ prijaté.
V školskom roku 2008/2009 bude v prevádzke jedna trieda s počtom 24 detí.

Zo života ZŠ
Základná škola v Zákopčí nedávno oslávila svoje 50. výročie založenia. Počas tohto
obdobia sa veľa zmenilo, ale my sa sústredíme na súčasnosť. V tomto školskom roku sa začal
realizovať nový školský zákon a v súvislosti s ním aj zavedenie Štátneho vzdelávacieho
programu ISCED 1 /1. stupeň/ a ISCED 2 / 2. stupeň/ v procese výchovy a vzdelávania. V
súčasnosti základnú školu navštevuje 171 detí. Riaditeľom školy je Mgr. Peter Bohovič,
zástupkyňou riaditeľa je Mgr. Emília Bernátová. Žiaci získavajú potrebné vedomosti pod
vedením 11 pedagógov, ktorí sú plne kvalifikovaní pre vykonávanie výchovno-vzdelávacej
činnosti. V škole pracuje výchovný poradca, ktorý spolupracuje s Centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencia v Čadci. Škola má Školský klub detí, ktorý pracuje
pod vedením p. Cabukovej. Okrem toho majú žiaci možnosť zapojiť sa do mimoškolských
aktivít prostredníctvom krúžkovej činnosti, o ktorú je stále väčší záujem. Snahou školy je čo
najviac motivovať žiakov, aby svoj voľný čas trávili zmysluplne, čo sa jej aj v tomto
školskom roku podarilo. Úspechom je takmer 100%-ný záujem zo strany žiakov o krúžkovú
činnosť. Dokonca dostala škola 7 kultúrnych poukazov z iných škôl, čo svedčí o kvalite
krúžkovej činnosti v našej škole. Nezanedbateľný je fakt, že aj rodičia sa podieľajú na
mimoškolskej činnosti ako krúžkoví vedúci.
Čo sa udialo v školskom roku 2007/2008?
- Žiaci boli pozvaní do Športového areálu v Turzovke, kde si pod vedením triednych učiteľov
a v rámci dopravnej výchovy precvičili dopravné situácie nielen teoreticky, ale aj prakticky.
- V decembri si rodičia mohli zaspomínať na školské časy prostredníctvom svojich detí a to
tak, že sa v škole konal Deň otvorených dverí spojený s burzou výrobkov, ktoré zhotovili
žiaci.
- V apríli sa u nás uskutočnil futbalový turnaj Coca-Cola Cup pod vedením Mgr. Bohoviča,
kde si zahrali o prvenstvo tri družstvá. Víťazmi sa stali žiaci zo ZŠ Rázusová - Čadca, striebro
získali naši futbalisti a bronzové miesto obsadila ZŠ z Turzovky. Okrem toho do našej školy
zavítala návšteva zo Štátnych lesov Slovenskej republiky. V rámci súťaže Lesy deťom naši
žiaci zasadili vzácne dreviny v okolí školy pod vedením p. Cabukovej, ktoré priniesli
pracovníci zo Štátnych lesov.
- V máji navštívili žiaci ZŠ Ľudovíta Štúra v Ostrave-Porube, ktorá je partnerskou školou.
Toto stretnutie sa nieslo v športovom duchu, kde si žiaci zmerali sily vo futbale, florbale a
vybíjanej.
- V júni sa konal florbalový turnaj základných škôl ku Dňu detí. Vyhlasovateľom a
usporiadateľom turnaja bola Kysucká florbalová Žirafa liga v spolupráci s našou školou.
- V rámci enviromentálnej výchovy sa žiaci zapájajú do recyklácie odpadu.
V školskom roku 2007/2008 zbierali papier a tetrapaky.

Aktuálne informácie
POZVÁNKA
Obecný úrad Zákopčie a Centrum mimosúdnych dohôd
2845/26A -OC pri fontáne,

Bonavia Čadca- Palárikova

VÁS POZÝVAJÚ na DEŇ MEDIÁCIE
Program: 1. Mimosúdne riešenie sporov /Mediácia/ - nová služba pre
verejnosť - základné informácie
2. Konkrétne príklady sporov riešených mediáciou
3. Bezplatné konzultácie pre záujemcov
Tešíme sa na Vás vo štvrtok 9.10.2008 od 16,30 hod. v požiarnej zbrojnici u Fľašíka.
Mediácia - nová služba pre verejnosť.
Čo je mediácia? - Mediácia je spôsob riešenia sporov mimo súdu prostredníctvom mediátora.
Kedy a aké druhy sporov možno riešiť? - Mediáciou možno riešiť spravidla všetky druhy
sporov, ktoré vznikajú z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných záväzkových a
pracovnoprávnych vzťahov, a to pred ale aj počas súdneho konania.
Kto riadi proces mediácie? - Proces mediácie riadi profesionálny mediátor, zapísaný v
zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR podľa zákona č.420/2004 Z.z. o
mediácii. Mediátor je nestranný a nezávislý odborník, ktorý je viazaný zákonnou povinnosťou
mlčanlivosti. Jeho úlohou je pomôcť stranám sporu dosiahnuť a formulovať mimosúdnu
dohodu, ktorá je právne záväzná.
Pre koho je mediácia vhodná? - Mediácia je vhodná pre širokú verejnosť, podnikateľov,
firmy, štátne, neštátne inštitúcie, samosprávu, združenia, spolky ... Je určená pre všetkých,
ktorí chcú spory riešiť bez odkladu, vlastným pričinením a s vôľou spor vyriešiť.
Hlavné výhody mediácie oproti súdnemu konaniu.
- mediácia je neformálna a dôverná
- mediácia je rýchla, šetrí čas
- mediácia šetrí peniaze, náklady sú nižšie
- mediátor sa zameriava na záujmy strán sporu, nie na právne aspekty
sporu
- strany sporu majú možnosť ovplyvňovať proces a výsledok mediácie
- mediáciu je možné využiť aj počas súdneho konania, v prípade schválenia
súdneho zmieru sa účastníkom vráti 30%-90% zaplateného poplatku
- v prípade neúspechu nie je nijako obmedzené právo riešiť spor
napr. aj súdnou cestou
Kde možno získať viac informácií o mediácii?
www.mimosudnedohody.com
Správa cintorína - Nájomné za hroby
Od 2.1.2008 - 30.6.2008 sa mali uzatvoriť nájomné zmluvy o ponechaní hrobového miesta
na miestnom cintoríne. Tieto zmluvy sa uzatvárajú na obecnom úrade u pani Husarčíkovej.
Uzatvárajú sa na dobu neurčitú s tým, že poplatok sa zaplatí na 10 rokov. V prípade, že si v
uvedenom termíne neuzatvoríte zmluvy a nezaplatíte stanovený poplatok, bude plynúť 5ročná výpovedná lehota odo dňa, od kedy nebolo nájomné za hrobové miesto zaplatené.
Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste s označením,
že ide o 5-ročné uloženie. Ak sa nikto neprihlási po uplynutí tejto lehoty, bude hrobové
miesto zrušené.

Výška poplatkov na 10 rokov : jednohrob - 400,- Sk
dvoj a trojhrob
- 700,- Sk
detské hroby do 10 rokov - bez poplatku
Internetová sieť v obci
V našej obci začínajú práce na vybudovaní internetovej siete do Vašich domácnosti. Podľa
pracovníka firmy HMZ- RADIOKOMUNIKACIE, spol. s r.o. Žilina, ktorá realizuje tieto
práce, má byť rozmiestnených 11 antén v častiach Stred, Hrošov, Tarabov, Majer, Kľukov,
Kordišov a časti u Holých. Záujemcovia o pripojenie na internet sa môžu prihlásiť na
obecnom úrade u pani Pikuliakovej na t.č. 4344139.

V tejto rubrike chceme reagovať na Vaše otázky, pripomienky a návrhy. Svoje podnety
môžete zasielať na adresu: Obecný úrad - Zákopčie, alebo elektronickou poštou na e-mail:
obeczakopcie@stonline.sk. Podnet označte heslom "Spravodajca".
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