Z á p i s n i c a č. 1/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zákopčí dňa 25. 01. 2019
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Z á p i s n i c a č. 1/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zákopčí dňa 25. 01. 2019
________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny,
začiatok o 15. 10 hod.
1., 2. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, schválenie navrhovateľov a overovateľov zápisnice
Zasadnutie otvoril starosta obce za prítomnosti 6 poslancov. Určil zapisovateľku Mgr. Teréziu
Haluškovú, navrhol overovateľov zápisnice - pán Franek a Jopčík, navrhovateľov uznesení Mgr. Linet a Plaček. Hlasovanie: za všetkých 6 poslancov. Príchod JUDr. Romana.
V úvode ich oboznámil s programom zasadnutia a s doplnením bodu č. 4 – žiadosť
Stolnotenisového oddielu TJ Slávia Zákopčie o navýšenie rozpočtu a bodu č. 11 – žiadosť
o predĺženie doby zníženia nájomného z Pohostinstva DHZ u Tarabov. Poslanec Franek
navrhuje vložiť do programu bod č. 7 – schválenie stavebného zámeru prístavby Hasičskej
zbrojnice DHZ Zákopčie Ústredie – SO 01. Starosta dáva hlasovať za zmeny v programe.
Hlasovanie: za: všetkých 7 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
3. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ
Kontrolu urobil starosta obce. Informuje poslancov o uskutočnení odpredaja obecného
pozemku p. Vahančíkovej. Taktiež sa uskutočnilo jednanie s riaditeľom ZUŠ Čadca. Všetko
nasvedčuje tomu, že ZUŠ bude rušiť svoje elokované pracoviská, takže určite nebude
zriadené u nás v obci. Tieto pracoviská nebudú prijímať ďalších žiakov, nebudú sa rozvíjať,
koľko žiakov odíde, toľko príjmu. Je tu možnosť zriadenia obcou, ale pri súčasných
podmienkach je to nereálne. Poslanci berú na vedomie.
4. Žiadosť stolnotenisového oddielu TJ Slávia Zákopčie o navýšenie financií v
rozpočte
Starosta udeľuje slovo prítomným zástupcom stolnotenisového oddielu. Pán Ing. Freiwald
oboznamuje poslancov s ich požiadavkou o navýšenie rozpočtu a požiadavkou o zrušenie
poplatku za užívanie priestorov telocvične ZŠ. Informuje ich o jednotlivých nákladoch
a výdavkoch na činnosť a reprezentáciu. Tie sa neustále zvyšujú. Vybavenie je zastaralé a po
dobe životnosti. Pri organizovaní súťaží vznikajú problémy. Základné výdavky na štartovné,
registráciu a cestovné sú cca 800,00 €. Dotácie na ich činnosť sú roky veľmi nízke. Zároveň
žiada o refundáciu nákladov obcou za využívanie telocvične na tréningy. Slovo dostal pán
Valarik – som spoluzakladateľ TJ Slávia Zákopčie, bola by veľká škoda, keby stolný tenis po
toľkých rokoch v Zákopčí zanikol. Reprezentujem obec v najvyšších súťažiach veteránov
doma i v zahraničí.. Mládež nejaví záujem o tento šport a na dôchodcov sa zabúda. Žiadam
Vás o udržanie tohto športu v obci. Starosta otvára diskusiu. JUDr. Roman – váži si prácu a
zanietenie stolných tenistov pre šport. Obec má príjmy z podielových daní a priamych obecných daní. Tieto sú určené pre potreby jej občanov. Príde mu nelogické podporiť takou
vysokou sumou klub, v ktorom sú činní 3 športovci zo Zákopčia, preto nie je za schválenie
dotácie cca 3000 eur.
Ing. Freiwald – v uvedenej sume je zahrnuté aj materiálno-technické vybavenie – stoly. Mgr.
Linet – finančná komisia navrhuje držať sa sumy 600,00 eur, prípadné navýšenie o 200,00 €.
Šport sa nedá vykonávať bez finančných prostriedkov. Ing. Freiwald – rešpektujeme vaše
rozhodnutie a sme vďační. Poslanec Franek – dlhé roky sa hovorí o navýšení vášho rozpočtu
pri práci s mládežou. Podľa mojich informácií aj od mesta ste dostávali vyšší príspevok
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pokiaľ ste mali mládež. Keď ste zostali iba dospelí, peniaze ste nedostali v požadovanej
výške. Problém v športe s mládežou je všade. Podľa vašich slov oddiel smeruje k zániku. Ing.
Freiwald – sú to polopravdy. Deti dlhodobo nemajú záujem športovať, my máme snahu
pritiahnuť ich k stolnému tenisu. Darí sa nám aspoň dotiahnuť hráčov z iných obcí alebo
miest, čo je záruka pokračovania stolného tenisu v Zákopčí. Pán E. Franek – nezáujem žiakov
pretrváva vo všetkých športoch. Pán Plaček – aj volejbaloví nadšenci, ktorí chodia hrávať do
telocvične, platia poplatok za jej užívanie. Poslanec Franek – stačí vám 800,00 €
a oslobodenie od poplatku za telocvičňu? Momentálny stav financií neumožňuje poskytnúť
vyššiu sumu. JUDr. Roman – pokiaľ sa zruší poplatok stolným tenistom za prenájom
telocvične, nebude spravodlivé ho ponechať ostatným, potom ho budú chcieť zrušiť aj ostatní
prenajímatelia. Suma 5 eur za prenájom telocvične, keď sa rozpočíta medzi tenistov nie je
vysoká, je za zachovanie poplatku. Pán E. Franek – v telocvični je nastavené temperovanie,
nekúri sa len kvôli nám. Mgr. Plačková – z vašej strany bola požiadavka na určitú teplotu
v priestoroch telocvične, kúri sa aj pre vás. Mgr. Linet – rozpočet vám bude navýšený
o 200,00 € na sumu 800,00 €. Vážim si pána Valarika, jeho reprezentáciu doma i v zahraničí,
má viacero významných ocenení, ale momentálne musí postačovať toto navýšenie. Ing.
Freiwald – ako som spomínal, z našej strany išli do telocvične nemalé investície, žiadam
vypustiť časť VZN, z ktorej pre nás vyplývajú poplatky za telocvičňu. Poslanci berú na
vedomie. Stolní tenisti odchádzajú.
5. Dodatok č. 1/2019 k VZN obce Zákopčie o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa v MŠ a na žiaka školského zariadenia na území obce Zákopčie
Starosta informuje o prerokovaní návrhu dodatku na zasadnutí finančnej komisie. Uvedené
sumy sú v plnej výške. Najvyššie navýšenie je uvedené pri MŠ, kde dôjde k úprave. Školská
jedáleň by mala uvedenými financiami v plnej výške pokryť svoju činnosť pri uvedenom
počte detí a 4 zamestnancoch. Podľa zisťovania v okolitých obciach by mali finančné
prostriedky postačovať. V septembri môže dôjsť taktiež k úprave podľa potreby. Starosta
odovzdáva slovo pani riaditeľke, Mgr. Plačkovej. Mgr. Plačková – ŠKD vychádza
s rozpočtom, nakoľko sa využívajú iné možnosti financovania výpomoci s personálnym
obsadením. ŠJ je na tom horšie, posledné financie nepostačovali ani na tarifné platy
zamestnancov, tu pomohli peniaze z réžie, kde sa zvýšil počet dospelých stravníkov.
Vzhľadom na sumu uvedenú v dodatku, nebudeme s peniazmi vychádzať. Starosta v minulosti ŠJ s pridelenými financiami dokázala fungovať, mala by aj teraz, otázne je ako to
bude od septembra, keď sa zníži počet žiakov. Mgr. Plačková – ju tu ešte možnosť refundácie
od MŠ na desiatu a olovrant. Pán Plaček – ako je to s réžiou, bude sa vyberať od rodičov stále
aj keď budú obedy pre žiakov zadarmo? Mgr. Plačková – áno réžia sa bude vyberať od
rodičov naďalej. Starosta – podľa informácií zo školského úradu, posledné 3-4 roky chodili
financie v plnej výške a 86% bolo posúvané školským zariadeniam. Poslanec Kupka –
žiadam, aby prišla vysvetliť financovanie originálnych kompetencií pani Fongusová,
účtovníčka obce. Poslanci – zatiaľ nie je potrebné. JUDr. Roman – žiadal stanovisko predsedu
finančnej komisie k návrhu. Starosta – MŠ 87 008 €, prijímala sa štvrtá učiteľka, ŠKD 18 721
€, ŠJ 34 981 €. Návrh VZN je MŠ 102 400 €, ŠKD 23 042 €, ŠJ 30 240 €. Navrhujem
uvedené sumy: MŠ 87 000 €, ŠKD 18 720 €, ŠJ 30 240 €, čiastky sa prehodnotia v septembri
podľa aktuálnej situácie. Mgr. Linet predseda finančnej komisie – som za tieto sumy.
Hlasovanie: za: 5 poslancov
zdržal sa: 3 poslanci (Kupka, Franek, Tischler)
proti: 0
Starosta z dôvodu naliehavosti verejného záujmu navrhol ustanoviť začiatok účinnosti
Dodatku č. 1/2019 dňom vyhlásenia (vyvesenia na úradnej tabuli obce).
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6. Žiadosť RŠ pri ZŠ Zákopčie o vyjadrenie sa k požiadavke vedúcich krúžkov
Starosta informuje poslancov, že táto téma bola prejednávaná na minulom zastupiteľstve
a dáva slovo Mgr. Chomovej, predsedníčke rady školy. Tá oboznamuje poslancov o spôsobe
fungovania a financovaní krúžkov a potrebe ich vybavenia. Deti chcú športovať
a reprezentovať školu i obec. Vykonávajú športovú činnosť pod pedagogickým dohľadom.
Nejedná sa len o športové krúžky ale aj odborné – zdravotnícky, hasičský, matematický,
reportérsky a folklórny. Pán Bednár – ako je možné, že máte naplnenú kapacitu krúžkov?
Mgr. Chomová – krúžky sú hneď po vyučovaní, deti nemusia chodiť domov a potom späť.
JUDr. Roman – sú to rozumne vynaložené prostriedky dajme deťom priestor, možnosť
športovať a hýbať sa pod pedagogickým dohľadom. Mgr. Chomová – chcem ešte podotknúť,
že viaceré pomôcky z krúžkovej činnosti sa používajú aj vo vyučovacom procese,
z poskytnutých financií máme v pláne kúpiť aj malú kladinku, ktorá bude využívaná aj
v procese príprav deviatakov na talentové prijímacie skúšky na stredné školy. Taktiež chcem
upozorniť na folklórny krúžok, ktorý nás reprezentuje doma i v zahraničí. Pán Kupka – koľko
je to spolu krúžkov? Mgr. Plačková – spolu je to 11 krúžkov, ktoré sú rozdelené na počet
prihlásených detí na krúžkovú činnosť. Ešte doplnila, že vzdelávacie poukazy sú určené na
mzdy vedúcim krúžkov. Hlavná kontrolórka obce, Machovčáková, podáva poslancom
vyjadrenie k financovaniu krúžkov. Každá obec má nastavené financovanie individuálne, buď
má zriadené CVČ alebo dodatok k VZN. Je na rozhodnutí obce, ako financie na krúžky
poskytne.
Hlasovanie: za: všetkých 8 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
Odchod Mgr. Chomovej.
7. Žiadosť DHZ Zákopčie Ústredie o schválenie stavebného zámeru prístavby
hasičskej zbrojnice.
Starosta dáva slovo pánovi Franekovi. Ten informuje poslancov o schválení dotácie od štátu
v sume 30 000 €. Predkladá poslancom grafický návrh projektu. JUDr. Roman – dotácia je
schválená, koľko bude treba dofinancovať? Pán Franek – cca 30 000 €, 30 000 € je už na účte
obce. Všetko záleží na tom, ako budeme riešiť stavebné práce, či cez firmu alebo
svojpomocne. Mgr. Linet – je potrebné schváliť zámer, dofinancovanie je otázne. Starosta – je
to časovo viazané? Poslanec Franek – projekt je do roku 2022, ale financovanie neviem
posúdiť, na sumu 30 000 € od štátu musí byť presná špecifikácia použitia.
Hlasovanie: za: všetkých 8 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
Odchod pána Bednára.
Príchod pani Kolosovej.
8. Schválenie rozpočtu OVPS
Starosta dáva slovo pani Kolosovej, štatutárovi OVPS Zákopčie. Tá informuje poslancov
o jednotlivých položkách rozpočtu OVPS na rok 2019. K výrazným zmenám nedošlo, boli
navýšené položky mzdy, odvody a energie z dôvodu ich zákonného zvýšenia. Pán Franek –
odpadové hospodárstvo je vyrovnané? A separovaný zber? Pani Kolosová – obec dopláca na
zber a vývoz TKO. TKO sa vyváža na Semeteš. Na separovaný zber máme uzatvorenú
zmluvu so Semetešom a ENVIPAKOM. Určitá časť je preplácaná ENVIPAKOM, časť nie.
Semeteš dotrieďuje zle vyseparovaný odpad. Pri zlom vytriedení nám nemusia preplatiť
náklady. Mgr. Linet – legislatíva sa bude meniť pri zálohovaní PET fliaš a plechoviek. Pani
Kolosová – taktiež začína platiť aj legislatíva o skládkovaní TKO, kde budú poplatky závisieť
od percenta vytriedenia separovaného zberu. Pán Franek – cintorín je obecný pozemok? Dajú
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sa čistiť chodníky počas zimného obdobia? Prípadne uvažovať o kúpe snežnej frézy na tento
účel? Pani Kolosová – pozemok je cirkevný, v súčasnosti máme malý počet nezamestnaných,
ktorý túto prácu vykonávajú, nestíha sa. Je možnosť dokúpenia snežnej frézy k bubnovej
kosačke, ktorú už máme. Pán Jopčík – navrhoval by som aj prípadné dokúpenie mulčovača za
traktor, čo by sa využilo pri kosení trávy a kríkov okolo ciest. Pani Kolosová – technika
starne, končí jej životnosť, momentálne doslúžilo terénne vozidlo mitsubishi. Mgr. Linet – na
finančnej komisii bolo prejednávané technické vybavenie OVPS. Je potrebné hľadať riešenie
získania financií na obnovu techniky v poskytovaní služieb pre občanov, prípadne sledovať
výzvy na obnovu techniky. Pani Kolosová – je táto možnosť, ale súčasný počet zamestnancov
a stav techniky neumožňuje poskytovať občanom požadované služby. Technika nespĺňa
parametre pre stanovené práce, taktiež zamestnanci si nestíhajú čerpať dovolenky. Pán Jopčík
– prečo boli v minulosti zrušené tieto služby? Pani Kolosová – pre zlý technický stav
nákladných vozidiel. Pán Kupka – v prípade, ak sa do týchto aktivít pôjde, je potrebné
vytvoriť cenník poskytovaných služieb. Mgr. Linet – finančná komisia odporúča schválenie
rozpočtu OVPS na rok 2019 a hľadať mimorozpočtové zdroje na obnovu techniky. Pán
Franek – vozidlá sa dajú získať aj formou výziev, aj v súčasnosti sú vyhlásené.
Hlasovanie: za: všetkých 7 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
Odchod pani Kolosovej. Príchod pani Fongusovej.
9. Schválenie rozpočtu obce
Starosta oboznamuje poslancov, že sa jedná o rozpočet, ktorý bol zverejnený a predložený už
v decembri minulého roka. Odovzdáva slovo pani Fongusovej. Tá oboznamuje poslancov
s obsahom rozpočtu obce. Vysvetľuje jednotlivé položky. JUDr. Roman – došlo k úpravám?
Mgr. Linet – nedošlo k zmenám, iba dnešné úpravy – krúžky a stolní tenisti. Musí sa ešte
upraviť rozpočet kvôli vyplateniu odstupného bývalému starostovi spolu s odvodmi. Rozpočet
nie je smerovaný k rozvoju obce. Na kultúru je uvedená nula. Musia sa získať
mimorozpočtové zdroje. Je možné, aby bol rezervný fond nulový? Pani Machovčáková –
zákon nedefinuje výšku RF ale hovorí o jeho tvorbe. Mgr. Linet – v budúcnosti by som
navrhoval RF nenechávať na nule, môže vzniknúť nepredvídaná udalosť, na ktorú bude treba
financie. Finančná komisia odporúča schválenie rozpočtu obce na rok 2019. Pán Franek – ako
je to s prekleňovacím úverom? Pani Fongusová – úver je 45 000 €, schválená refundácia
záchranných prác je vo výške 52 000 €. Starosta – zo životného prostredia je možnosť získať
financie vo výške 37 000 € na zabezpečovacie práce. Suma 52 000 € bude preplatená v plnej
výške. Od januára sa začína úver splácať, je tu možnosť splatiť ho jednorázovo. Musí sa
splatiť do jedného roka. Pani Fongusová – úroky za mesiac december boli 21,00 €. Pán
Kupka – mám otázku na pani Fongusovú k financovaniu originálnych kompetencií, ako je
s ich výškou? Pani Fongusová – áno, obec dostáva posledné roky podielové dane vo výške
100 %, ale už vo výpočte v porovnaní s celoslovenským priemerom je to 86% tohto priemeru.
Priemer na obyvateľa SR je 400,43 €, priemer na obyvateľa obce Zákopčie je 347,46 €.
Všetky údaje sú zverejnené na webovej stránke MF SR.
Mgr. Linet – nevidím v rozpočte položku novej knižnice. Pani Fongusová – kapitálové
výdavky, realizácia stavieb. Ešte upozorňujem na úpravu položky – podielové dane, mzdy a
odvody. Pán Plaček – máme tu ešte žiadosť futbalistov TJ Slávia Zákopčie. Mgr. Linet –
v súčasnosti nevidím priestor na ich požadovanú výšku financií, je tu možnosť ďalšieho
prerokovania v budúcnosti. Starosta – navrhujem symbolické navýšenie. Mgr. Linet –
navrhujem navýšenie o 500,00 €, žiakov ponechať podmienených a odporúčam jedno rázový
príspevok na materiál na nutné opravy. Pán Franek – súhlasím s uvedenými sumami na
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nevyhnutné opravy a údržbu. Účtovníctvo im vedieme my? Pani Fongusová – nie, nám iba
predkladajú vyúčtovanie.
Pani Machovčáková prednáša poslancom Stanovisko HKO k rozpočtu obce.
Hlasovanie: za: všetkých 7 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
Odchod pani Fongusovej.
10. Žiadosť pána Ladislava Hažíka o predĺženie nájmu v byte 884/3
Starosta prečítal predmetnú žiadosť poslancom, nájom je do 31.03.2019. Záväzky voči obci
sú uhradené. Poslanci navrhujú predĺženie do konca septembra 2019. Starosta dáva hlasovať.
Hlasovanie: za: všetkých 7 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
11. Žiadosť o predĺženie doby zníženého nájomného v Pohostinstve DHZ Tarabov
Pán Plaček predkladá poslancom predmetnú žiadosť. Poslanci navrhujú ponechať 60,00 na
dobu jedného roka, ako to bolo doteraz. Poslanci nemajú ďalšie otázky, starosta dáva
hlasovať.
Hlasovanie: za: všetkých 7 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
12. Rôzne, diskusia
Žiadosť stolnotenisového oddielu TJ Slávia Zákopčie o zrušenie povinnosti uhrádzať
platbu za trénovanie v telocvični ZŠ.
predmetná žiadosť bola už sčasti prejednávaná pri rozpočte. JUDr. Roman – akú sumu to robí
ročne? Ako argument uvádzajú viaceré investície do telocvične. Mgr. Plačková – je to cca
350,00 € ročne na tréningy a zápasy majú zdarma. Argumenty v investíciách do telocvične sú
iba čiastočne pravdivé. Vždy doplácala aj škola. Bolo by zároveň žiadúce, aby si svoje
športové náradie presťahovali do prístavby na to určenej. Starosta – prístavba je už pred
dokončením, chýba dotiahnuť malé detaily. Určite sa do dorieši. Pán Plaček – opäť opakujem
aj volejbalisti si uhrádzajú poplatok za využívanie priestorov telocvične, nevidím problém,
aby si ho uhrádzali aj stolní tenisti. VZN je schválené, nebudeme ho meniť. Mgr. Linet –
videl by som precedens v platení u ostatných.
Hlasovanie: za: 0
zdržal sa: 4 (Kupka, Tischler, Franek, Jopčík)
proti: 3 (Mgr. Linet, Plaček, Roman)
Odchod Mgr. Plačkovej.
Návrh na vyhotovovanie zvukového alebo zvukovo obrazového záznamu z verejného
priebehu zasadnutia OZ
Návrh predkladá JUDr. Roman, ktorý navrhuje zaviesť zvukový, resp. obrazovo zvukový
záznam z rokovania OZ. Mgr. Linet – návrh treba dostatočne zvážiť. Poslanci sa pripájajú
k názoru Mgr. Lineta. Navrhujú zvukový záznam.
Hlasovanie: za: všetkých 7 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
Doplnenie člena do komisie školstva, kultúry a športu
JUDr. Roman navrhuje doplniť pani Danielu Svobodovú do komisie školstva, kultúry
a športu. Argumentuje jej odbornými vedomosťami, znalosťami a skúsenosťami. Pán Kupka –
nie je všetko pravda, čo predniesla pani Svobodová na minulom zastupiteľstve, nevidím
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dôvod na jej doplnenie do komisie. Starosta – áno, nie je všetko pravda, má zaujímavé
poznatky. Čo sa týka vydania monografie obce, je možnosť jej vydania. Komunikácia
prebehla už s viacerými ľuďmi. Mal by som záujem na jej vydaní. Pán Jopčík – v prípade
potreby je možné pani Svobodovú prizvať na spoluprácu. Mgr. Linet – ak bude pre komisiu
prínosom, nebudem proti prizvať ju. Pán Kupka – je to asi zbytočné vzhľadom nato, že sa
komisie v minulosti nestretávali. Pán Franek – komisie sú schválené a vidím problém
v párnom počte členov. Poslanci berú na vedomie.
Diskusia
Pán Jopčík – na podnety od viacerých ľudí, navrhujem zmenu úradných hodín na obecnom
úrade, kedy by sa v stredu predĺžili do 17,00 hodiny a v piatok skrátili do 14,00 hodiny.
Starosta – je to iba vec dohody.
Pán Franek – žiada do zápisnice uviesť doslovný záznam z jeho vystúpenia. Materiál pán
Franek zaslal na zápis mailom dňa 30.01.2019. Doslovný zápis:
Chcem sa vyjadriť z môjho pohľadu k nešťastne napísanej zápisnici 1-I/2018
z ustanovujúceho zastupiteľstva konaného 10.12.2018, ktorá bola zverejnená na internetovej
stránke obce. Táto zápisnica nie je doslovný prepis toho, čo sme si tu vypočuli. A keďže som
bol po tomto zasadnutí verbálne napadnutý, kde som bol nazvaný špinou, podvodníkom,
kšeftárom a konšpirátorom, tak mi neostáva nič iné, len aby som reagoval:
V zhodnotení činnosti odstupujúceho starostu mňa oslovoval predseda a dal mi označenie
konšpirátor, a aj ostatnú väčšinu poslancov, označil za bezcharakterných ľudí, ktorí nikdy nič
nedokázali len špiniť, a nových nastupujúcich poslancov označil za neschopných ľudí, ktorí
nikdy nedosiahnu ani spolovice to, čo dosiahol On.
Ja sa vyjadrím len k tomu, čo sa dotýka mojej osoby, že pán starosta nalial do Areálu pod
hríbom a vybavenia DHZ v Ústredí 328 000 eur. Pravdou je, že do projektu revitalizácie obce
sa podarilo začleniť aj Areál pod hríbom, čo vnímam ako veľký prínos pre obec a občanov, no
pán starosta uvádza, že to nalial do DHZ. Takže nie On- nalial, ale peniaze boli získané
vďaka projektu, na ktorý dali súhlas poslanci obecného zastupiteľstva, a na ktorý boli získané
financie a to 80% (262 400 €) z EU, 15% (49 200 €) zo štátneho rozpočtu a len 5% (16 400 €)
z obecného rozpočtu, a to rátal aj s chodníkom od kostola a spevnenou plochou, ktorá je
používaná na parkovanie. Ja som za toto dielo veľmi vďačný ale povedzme si na rovinu, že
my hasiči pre našu činnosť toto nepotrebujeme, ale treba si uvedomiť, že je to pre všetkých
obyvateľov obce alebo aj návštevníkov, ktorí tu prídu za kultúrou. Zveľadenie obecného
majetku je predsa pre všetkých.
Bol som označený za nevďačnú špinu, ktorá došpinila končiaceho starostu a na
sociálnych sieťach robím špinavú kampaň aj po voľbách.
Preto dávam otázky pani kontrolórke obce: Môže starosta použiť finančné prostriedky
prevyšujúce 3000 € bez schválenia v obecnom zastupiteľstve? Môže starosta konať tak, keď
zastupiteľstvo schváli rekonštrukciu budovy v hodnote 120 000 € a on namiesto toho dá
postaviť novú budovu za cca 400 000 € ? Môže starosta bez schválenia poslancov dať opraviť
budovu za cca 40 000 € alebo kúpiť zastávky nad 20 000 € ? Môže sa takto starosta správať?
Odpovedzte: (odpoveď kontrolórky)
Je mi jasné, že to bez súhlasu obecného zastupiteľstva, ktoré je najvyšším orgánom v
obci, nemôže!
Tak prečo sa snažia špiniť mňa, ktorý som poukázal na praktiky za posledné obdobie v našej
obci, prečo je ten, čo poukáže na zlé počínanie okamžite odsúdený, a ten, čo sa toho dopustí,
je nevinná obeť?
Ja som sa končiacemu starostovi Ing. Františkovi Hažíkovi chcel ospravedlniť za to, že som aj
ja prilieval olej do ohňa na sociálnych sieťach, no v žiadnom prípade sa nebudem
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ospravedlňovať za obsah, ktorý som uviedol, lebo bol pravdivý a opodstatnený! Žiaľ, túto
možnosť odmietol a utiekol zo zasadania.
Ja mu ďakujem za jeho 11 rokov starostovania, lebo obec pocítila veľký prínos, no žiaľ, za
posledný 12. rok, rozhodnutia, ktoré urobil neboli vždy správne.
Pokiaľ budem ja, ako predseda DHZ Zákopčie, označovaný za špinu a kšeftára aj s
tým papagájom -tak bol označený terajší starosta Ján Slaninák, tak odmietam pracovať v
prospech obyvateľov tejto Zákopeckej obce! Už dvadsať rokov sa venujem mládeži a deťom,
na čo vynakladám nemalé vlastné finančné prostriedky a nehorázne mnoho času aj na úkor
svojej rodiny. Začali sme s kultúrou v obci a za všetkou prácou niekto stojí, a nie je to len o
jednom človeku, ale aj o ostatných, ktorí sú ochotní zadarmo v niečom pomôcť.
Ja nemám záujem rozoberať, čo sa tu doslovne udialo a mal som za to, že to hodím za hlavu a
pôjdeme ďalej, ale ak ma bude stále takto hrubo a neoprávnene osočovať, tak sa ja k tomu
budem aj stavať!
Pani Machovčáková – neviem sa k tomu hneď vyjadriť, musím to pozrieť, mám za to, že
schvaľované to bolo.
Starosta – dáva za úlohu pani kontrolórke preveriť argumenty pána Franeka.
19. Záver
Z dôvodu vyčerpania bodov programu starosta poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie
ukončil.

Ján Slaninák
starosta obce

Milan Franek
I. overovateľ

Mgr. František Linet
zástupca starostu

Tibor Jopčík
II. overovateľ
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Prílohy:
Pozvánka
Prezenčná listina
Návrh finančného rozpočtu stolnotenisového oddielu pre rok 2019
Návrh Dodatku č. 1/2019 k VZN obce Zákopčie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa MŠ a na žiaka školského zariadenia na území obce Zákopčie
Žiadosť o vyjadrenie sa k požiadavke vedúcich krúžkov
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov a schválenie stavebného zámeru DHZ
Zákopčie Ústredie
Návrh rozpočtu OVPS
Návrh rozpočtu obce Zákopčie
Návrh rozpočtu ZŠ Zákopčie
Návrh finančného rozpočtu futbalového oddielu pre rok 2019
Komentár k návrhu rozpočtu OVPS
Komentár k návrhu rozpočtu obce
Stanovisko HKO k Návrhu rozpočtu obce Zákopčie na roky 2019-2021
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy L. Hažík
Žiadosť o predĺženie doby zníženého nájomného v Pohostinstve DHZ Tarabov
Vyjadrenie MŠVVaŠ k financovaniu krúžkov
Žiadosť stolnotenisového oddielu o zrušenie povinnosti uhrádzať platbu za trénovanie
v telocvični ZŠ
Návrh na vyhotovovanie zvukového záznamu z verejného zasadnutia OZ a doplnenie člena do
komisie školstva, kultúry a športu
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