Z á p i s n i c a č. 1 - I/2018
zo zasadnutia ustanovujúceho Obecného zastupiteľstva v Zákopčí
dňa 10. 12. 2018
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Z á p i s n i c a č. 1 - I/2018
zo zasadnutia ustanovujúceho Obecného zastupiteľstva v Zákopčí dňa 10.12.2018
_________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Začiatok: 9.15 hod.
1., 2. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Ustanovujúce zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. František Hažík za prítomnosti
9 poslancov, podpredsedu miestnej volebnej komisie a novozvoleného starostu Jána
Slanináka. Zasadnutie sa začalo hymnou SR. Ing. František Hažík predniesol prítomným body
programu OZ, kde boli ešte doplnené 2 body: Žiadosť Mgr. Ľudmily Macáškovej o užívanie
priestorov v novom infocentre a Správa MŠ o výsledkoch a podmienkach výchovy
a vzdelávania za šk. rok 2017/2018. Za zapisovateľku určil starosta Mgr. Teréziu Haluškovú,
za overovateľov zápisnice Michala Plačka a Mgr. Františka Lineta.
Hlasovanie: za: všetkých 9 poslancov
zdržal sa: 0
proti: 0
3. Vyhodnotenie predchádzajúceho volebného obdobia
Ing. František Hažík predniesol prítomným vyhodnotenie predchádzajúceho volebného
obdobia 2014-2018. Informuje, že v obci je stále vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity,
ktorý bude odvolaný po skončení všetkých potrebných prác na vodných tokoch. Obec je
v súčasnosti v jednom súdnom spore, ďalší súdny spor bol ukončený, prebieha exekučné
konanie vo veci odstránenia prekážok z cesty v osade u Stančov. Zároveň prebieha vrátenie
pozemkov od SPF do vlastníctva obce Zákopčie, jedná sa o pozemky ZŠ, školského areálu
a ihriska. Investície za 12 rokov do základnej školy boli v hodnote cca 403 000 eur, do areálu
a vybavenia DHZ Zákopčie Ústredie cca 328 000 eur, do Holovskej doliny na mosty,
priepusty a cesty cca 295 000 eur. Celkovo prišlo do obce cca 1,8 mil. eur investícií. Vyjadril
aj svoj názor na útoky a osočovanie jeho osoby pred voľbami aj po nich. Svoje vystúpenie
ukončil a dal slovo podpredsedovi Miestnej volebnej komisie v Zákopčí.
4. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
Správu o výsledku volieb predniesla podpredsedníčka miestnej volebnej komisie p. Jana
Šurhaňáková, v ktorej oboznámila poslancov s výsledkami volieb a s percentuálnou účasťou
obyvateľov na voľbách. Zároveň odovzdala novozvolenému starostovi a poslancom obecného
zastupiteľstva osvedčenie o zvolení do funkcie.
5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a vedenia OZ
Doterajší starosta Ing. František Hažík vyzval novozvoleného starostu obce Jána Slanináka na
zloženie zákonom predpísaného sľubu a jeho potvrdenie podpisom na osobitnom liste.
Odovzdal mu insígnie a vedenie ustanovujúceho obecného zastupiteľstva.
6. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
Novozvolený starosta obce vyzval poslanca pána Mareka Bednára, aby prečítal sľub poslanca
obecného zastupiteľstva. Na znak súhlasu ho všetci novozvolení poslanci podpísali na
osobitnom liste. Následne poslanci podpísali Záznam o oboznámení a poverení a Súhlas
dotknutej osoby v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
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7. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Starosta, Ján Slaninák, sa prihovoril všetkým prítomným. Predovšetkým poďakoval
obyvateľom Zákopčia, ktorí mu odovzdali svoje hlasy vo voľbách. Cíti sa byť zaviazaný
splniť ciele a predsavzatia, ktoré si stanovil, na skutky. Žiada všetkých o zhovievavosť
a trpezlivosť pri riadení obce v budúcnosti. Jeho snahou bude hájiť záujmy obce a jej
obyvateľov, vytvárať také podmienky, aby sa u nás v obci cítili dobre obyvatelia aj turisti.
V spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva riešiť každodenné problémy našej obce
i občanov. Bude vďačný za každé upozornenie nedostatkov pri činnosti obecného úradu,
obecného zastupiteľstva, stavu verejných zariadení a priestorov. Každý návrh môže zlepšiť
náš spoločný život v obci. Je potrebné hľadať cesty, ktoré nás spájajú a zabudnúť na cesty,
ktoré nás rozdeľujú. Zároveň poďakoval predchádzajúcemu obecnému zastupiteľstvu, ako aj
končiacemu starostovi Ing. Františkovi Hažíkovi, za prácu počas troch volebných období a za
všetko pozitívne vykonané pre obec. Milan Franek sa ujal slova, vyjadril svoje ospravedlnenie
za svoje konanie na sociálnych sieťach voči Ing. Františkovi Hažíkovi. Končiaci starosta Ing.
František Hažík odchádza. 9,50 hod. odchádza aj pani Šurhaňáková. Marek Bednár vyzýva na
spoluprácu starých a nových poslancov, nápravu vzťahov medzi organizáciami a ľuďmi
v obci. Je potrebné hájiť záujmy občanov, rozvíjať život a kultúru v obci.
8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
Starosta navrhuje úpravu programu zasadnutia. Dáva slovo poslancom. Pán Franek navrhuje
vypustiť body 14, 15 a 16.
Hlasovanie: za: 3 poslanci (Plaček, Franek Tischler),
zdržal sa: 6 poslancov
proti: 0
Mgr. Linet navrhuje vypustiť bod č. 11, 13, 14 až do posledného bodu a presunúť ich do
ďalšieho obecného zastupiteľstva. Skonštatoval, že príhovor Ing. Františka Hažíka zanechal
v ňom negatívny zážitok. Starosta dáva hlasovať za návrh pána Lineta.
Hlasovanie: za: 5 poslancov
zdržali sa: 3 poslanci (Plaček, Kupka, Tischler)
proti: 1 poslanec (Franek)
Starosta navrhuje zasadnutie ďalšieho zastupiteľstvo do konca roka.
9. Voľba návrhovej komisie
Starosta za navrhovateľov uznesení navrhol poslancov JUDr. Jaroslava Romana a Tibora
Jopčíka, poslanci návrh schválili.
Hlasovanie: za: 7 poslancov
zdržali sa: 2 poslanci (Jopčík, Roman)
proti: 0
10. Poverenie poslanca, ktorý môže zvolávať obecné zastupiteľstvo
Starosta navrhol, aby týmto poslancom bol pán Vladimír Kupka, s čím ostatní súhlasili.
Hlasovanie: za: 8 poslancov
zdržal sa: 1 poslanec (Kupka)
proti: 0
11. Určenie platu starostu
Pred rozhodovaním poslancov obecného zastupiteľstva o určení platu starostu, starosta opúšťa
miestnosť. Poslanci Franek a Kupka navrhujú dočasne základný, zákonom určený plat.
Prikláňa sa k nim aj JUDr. Roman, ktorý navrhuje percentuálne navýšenie po zistení
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finančnej situácie obce. Poslanci Mgr. Linet, Jopčík a Bednár navrhujú 10% navýšenie ako
motiváciu, keďže každý zamestnanec má osobný príplatok.
Hlasovanie: za: 6 poslancov
zdržali sa: 3 poslanci (Franek, Kupka, Tischler)
proti: 0
Návrat starostu.
12. Rôzne, Diskusia
Starosta otvára diskusiu na určenie termínu najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Navrhujú piatok 14. 12. 2018 o 16,00 hod., nakoľko posledný týždeň pred sviatkami má už
každý program. Zároveň navrhujú, aby sa rozpočet schvaľoval až v novom roku. Obecné
zastupiteľstvo sa zhodlo na zvolávaní zasadnutí v piatky, na 14,00 alebo 15,00 hodinu.
Kontrolórka obce, pani Machovčáková, odporúča poslancom, aby schválili rozpočet v tomto
roku, pretože obec pri jeho neschválení funguje v rozpočtovom provizóriu. Rozpočet je
zverejnený. Poslanci sa vyjadrili, že nie je pravidlom, aby bol rozpočet schvaľovaný v starom
roku.
13. Záver
Z dôvodu vyčerpania bodov programu starosta poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie
ukončil.

Ján Slaninák
starosta obce

Michal Plaček
I. overovateľ

Mgr. František Linet
II. overovateľ

Prílohy:
Pozvánka na OZ
Prezenčná listina
Sľub novozvoleného starostu
Sľub novozvolených poslancov
Správa MVK o výsledku komunálnych volieb
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