Zápisnica
č. 4/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zákopčí dňa 15. 12. 2017
________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny,
začiatok o 09.15 hodine
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, schválenie navrhovateľov a overova-

teľov zápisnice
Zasadnutie otvoril starosta obce za prítomnosti 7 poslancov. V úvode ich oboznámil
s programom zasadnutia, kde ako ďalší bod vložil bod č. 9 – Rozpočtové opatrenie č. 3 ZŠ
Zákopčie, ostatné body programu sa tak posunú. Určil zapisovateľku Teréziu Haluškovú,
navrhol overovateľov zápisnice Františka Klučku a Michala Plačka, navrhovateľov uznesení
JUDr. Martu Franekovú a Jána Plačka. Hlasovanie: za všetkých 7 poslancov.
2. Kontrola plnenia uznesení z OZ

Kontrolu urobil starosta obce – z posledného
kontrolu plnenia uznesení vzali na vedomie.

zasadnutia nie sú žiadne úlohy. Poslanci

3. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky
Správa bola zaslaná poslancom elektronicky, starosta vyzýva pani Ing. Kasmanovú –
audítorku, aby poslancom predniesla obsah správy. Pani Ing. Kasmanová skonštatovala, že
vo vedení účtovníctva obce nie sú žiadne pochybenia, všetko je v súlade so zákonom.
Poslanci nemajú otázky, správu berú na vedomie.
4. Žiadosť ZŠ Zákopčie o dofinancovanie originálnych kompetencií
Starosta číta žiadosť základnej školy poslancom. Starosta - peniaze boli reálne vyplatené, na
základe mojich informácií bol postup správny, nakoľko bolo nesprávne hospodárenie zo
strany školy. Účtovníčka ich vyplatila na mzdy zamestnancov tak ako minulý rok. Peniaze sa
nikde nestratili ani ich nikto nespreneveril. Takúto operáciu nemusí schvaľovať obecné
zastupiteľstvo. Bolo potrebné hneď po zistení riešiť chýbajúce financie. Teraz na konci roka
vzniká ten istý problém. Osobne nesúhlasím s dofinancovaním, v minulosti boli už
dofinancované vzniknuté rozdiely v školskej jedálni, čo sme riešili aj na zastupiteľstve. Ing.
Kasmanová – údaje v tomto liste nie sú správne. Nikomu zo základnej školy som nedala
žiadne pokyny. Dištancujem sa od tohto. Ak na depozitnom účte chýbajú peniaze, pri školách
je to normálna vec, posielajú sa peniaze v novom roku z obce bežne. Škola musí podať
žiadosť na obecné zastupiteľstvo o zvýšenie rozpočtu. Mgr. Plačková – keďže nemáme
miešať financie jednotlivých rokov, ako máme postupovať? Budeme musieť zvýšiť réžiu. Ing.
Kasmanová – ako som uviedla, treba požiadať o zvýšenie rozpočtu, nebol porušený žiadny
zákon. Komunikácia je v tomto prípade potrebná. Bola mi poskytnutá účtovná závierka
základnej školy s vyjadrením štatutára, že nenesie zodpovednosť za odovzdanú závierku, čo
nie je pravda. Musím túto skutočnosť uviesť do auditu konsolidovanej závierky. Plaček J. –
došlo k chybe toku financií, nedošlo k sprenevere, môj názor je dorovnanie účtov základnej
škole. Je možné to riešiť budúci rok? Ing. Kasmanová – je možnosť riešiť to žiadosťou ZŠ
o zvýšenie rozpočtu. Áno môže sa to riešiť budúci rok. Starosta – navrhujem vyriešiť to
takým istým spôsobom ako minulý rok, zároveň prepočítať réžiu v školskej jedálni a musí sa
zabezpečiť finančná udržateľnosť. Napokon to vyriešiť dofinancovaním rozpočtu. JUDr.
Roman – základná škola má financie, s ktorými má disponovať, kde sa vyvŕbila takáto
situácia? Mgr. Plačková – situácia vznikla financovaním zo štátu. Franek – z môjho pohľadu
sa pochybilo tým, že peniaze boli poslané bez súhlasu a schválenia obecného zastupiteľstva,
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došlo k presunu financií a zastupiteľstvo nebolo informované. Starosta – nebol som
informovaný o vzniknutej situácii zo strany ZŠ, resp. pani riaditeľky Mgr. Chmulíkovej. Ing.
Kasmanová – upozorňujem, nebolo to porušenie, toto zastupiteľstvo neschvaľuje. Štatutár
školy mal po takomto zistení informovať zriaďovateľa. JUDr. Roman – jedná sa teda
o pochybenie vtedajšieho štatutára Mgr. Chmulíkovej, ktorá bola zodpovedná za financie. Ing.
Kasmanová – zo Zákonníka práce vyplýva, že musia byť zamestnancom vyplatené mzdy, inak
by to bolo porušenie zákona. Franek – treba riešiť veci z nadhľadu, neustále sa obchádza
obecné zastupiteľstvo. Starosta – nebol som o situácii informovaný, a preto sa to nemohlo
riešiť na zastupiteľstve. Plaček J. – musí škola disponovať peniazmi na uloženie do depozitu,
aby nedošlo k miešaniu normatívnych financií a originálnych kompetencií? Ing. Kasmanová –
v priebehu roka sa to môže, ale na konci roka musia byť financie vysporiadané. Mgr.
Plačková – peniaze by mali postačovať, mali by prísť teraz v decembri. Starosta dáva
hlasovať.
Hlasovanie: za: 0, proti: 4 poslanci (JUDr. Franeková, JUDr. Roman, Kupka, Plaček M.),
zdržali sa: 3 poslanci (Plaček J., Franek, Klučka), 9:50 hod. odchod Ing. Kasmanovej.
5. Žiadosť ZŠ Zákopčie o schválenie výšky príspevku na stravné

Starosta číta poslancom žiadosť základnej školy. Dáva slovo riaditeľke školy Mgr. Plačkovej.
Mgr. Plačková – žiadosť nadväzuje na dofinancovanie školskej jedálne, rozdiel vo
financovaní sa musí dorovnať, aby mala 100% finančné krytie. Môj návrh je podľa zistení
z okolitých školských jedální 2 €. Starosta dáva hlasovať. Hlasovanie: za všetkých 7
poslancov.
6. Žiadosť ZŠ Zákopčie o schválenie režijného príspevku na stravné

Starosta číta poslancom žiadosť, tá bola poslancom zaslaná elektronicky. Zároveň
oboznamuje poslancov o dodatkoch. Každý dodatok k VZN musí byť 15 dní vyvesený na
úradnej tabuli obce, žiadosť došla 28.11.2017, na riešenie bolo málo času. Účtovníčka školy,
pani Škripková, vychádzala z nákladov na rok 2018, režijné náklady a výdaj stravy z údajov
roku 2016, vznikol tu časový nesúlad. Údaje musia byť za rovnaké obdobie. K 11/2017
vyplýva, že v priemere sa denne stravuje 60 žiakov základnej školy. Navrhujem uzatvoriť
prevádzkové náklady za rok 2017 aj počet stravníkov za toto obdobie a podklady poskytnúť
zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí začiatkom roka 2018. Výpočty musia byť udržateľné
aj pre ďalšie roky. Mgr. Plačková – na rok 2017 je vyšší počet dospelých stravníkov, nižší
počet detí spôsobuje odhlasovanie obedov počas jednotlivých mesiacov, čím dochádza
k skresleniu počtu. Je tu aj problém s výkazmi školskej jedálne, kde nie je v mojej
kompetencii zasahovať pani vedúcej do práce. Vedúca mi neposkytuje relevantné údaje.
Kontrolu vykonáva pani z OÚ Žilina. Franek – ide toto zvýšenie z rozpočtu obce? Výška
obedu pre dospelú osobu je 2,50 €? Mgr. Plačková – nie, poplatok hradia stravníci, som za
zvýšenie na 3,50 €. Poslanci berú na vedomie.
7. Žiadosť ZŠ Zákopčie o schválenie navýšenia platieb – doplatok 2017
Starosta – táto žiadosť bola prejednávaná na minulom zastupiteľstve. Muselo sa postupovať
zákonným spôsobom, príloha k VZN bola vyvesená na úradnej tabuli obce. Hlasovanie: za
všetkých 7 poslancov.
8. VZN obce Zákopčie č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa MŠ a na žiaka školského zariadenia na území obce Zákopčie, Príloha č. 1 pre
rok 2018
Starosta oboznamuje poslancov o zákonnom postupe vyvesenia na úradnej tabuli obce. Pri
výpočte sa postupovalo z dostupných údajov, kde je koeficient celoslovensky určený. Počty
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stravníkov sú dané. Pre rok 2018 je pre obec plán príjmov vo výške 86 % z celoslovenského
priemeru a obec prispieva vo výške 90 %. Odovzdáva slovo pani Fongusovej. Fongusová –
MŠ koef. 27,3, koef. 1,8 je odrátaný MŠ pre školskú jedáleň, nakoľko sa varí strava pre MŠ v
ŠJ, ŠKD - skutočný počet detí, novelizácia nebola schválená, vychádza sa z počtu detí v ZŠ
celkovo, Ministerstvo školstva navrhuje koef. 5,3, ZMOS koef. 6, postup koef. 1,6 na
všetkých žiakov. Viaceré obce postupovali pri výpočte z údajov minulého roka. Starosta –
minulý rok MŠ 85%, ŠKD 85%, ŠJ 100%, teraz navrhujem pre všetkých 90% zo slovenského
priemeru. Hlasovanie: za 6 poslancov, nikto nebol proti, zdržal sa 1 poslanec (Plaček J.)
9. Žiadosť ZŠ Zákopčie – Rozpočtové opatrenie č. 3
Starosta číta poslancom žiadosť týkajúcu sa rozpočtového opatrenia, nebola možnosť ju
zaslať poslancom, bola doručená 13.12.2017. Jedná sa o rok 2017, v číslach je nesúlad,
nesedia tovary a služby. Mgr. Plačková – znížil sa počet žiakov a tým aj financie, zvýšil sa
počet PN. Starosta – ide o bežné rozpočtové opatrenie, ktorým si škola upravuje svoje
financovanie. Hlasovanie: za všetkých 7 poslancov.
10. Rozpočet OVPS na rok 2018
Rozpočet bol poslancom zaslaný elektronicky, starosta oboznamuje poslancov s jednotlivými
položkami rozpočtu a dáva slovo pani Kolosovej. Tá informuje o navýšenom rozpočte
z dôvodu zvýšenia tabuľkových platov zamestnancov od roku 2018. Zároveň došlo
k navýšeniu položky na opravy miestneho rozhlasu, pretože doteraz boli opravy riešené v
rámci záručnej doby, v roku 2018 sa už budú opravy a údržba riešiť z vlastných financií.
Poslanci – bude stačiť na opravy uvedená čiastka? Kolosová – uvidí sa v priebehu roka.
Franek – aké sú príjmy z cintorína? Kolosová – za hrobové miesto sa platí na 10 rokov, presné
údaje momentálne nemám k dispozícii. Starosta – údržba nás stojí viac ako je príjem, rozdiel
dotuje obec. Príjem na budúci rok je orientačný, pretože nevieme koľko ľudia uhradia
v danom roku. Poplatky sa stanovili v roku 2007 podľa poplatkov susedných obcí. 10:45 hod.
príchod p. Tischlera. Franek - nedajú sa zvýšiť poplatky pre pochovávaných ľudí z iných obcí,
ktorí u nás nemajú trvalý pobyt? Starosta – myslím, že nie. Dá sa urobiť prieskum cien
v iných obciach a vypočítať približnú sumu na zvýšenie poplatku. OVPS musí finančné
prostriedky šetriť pre prípad možných kalamít a nepredvídaných výdavkov. Taktiež budú
potrebné financie na obnovu vozidiel. Starosta dáva hlasovať. Hlasovanie: za všetkých 8
poslancov.
11. Rozpočet obce Zákopčie na rok 2018
Materiál bol poslancom zaslaný elektronicky, starosta oboznamuje poslancov s jednotlivými
položkami rozpočtu. Odovzdáva slovo pani Fongusovej. Tá informuje poslancov o navýšení
podielových daní v príjmoch, vo výdavkoch je navýšenie 4,8 % tabuľkových platov
zamestnancov verejnej správy a 6% zvýšenie platov pedagogických zamestnancov. Po novom
sa príjmy ZŠ nebudú rátať ako navýšenie ale musia sa zahrnúť do rozpočtu. Všetky údaje ZŠ
sú podľa ich návrhu, ŠJ a ŠKD podľa VZN obce. Prevod z rezervného fondu vo výške
162 000 €. Starosta – položka rozvoj bývania, realizácia stavby 15 b. j., technická
infraštruktúra, uvedené sumy sú výdavky na výstavbu novej bytovky. Financie sú
z Ministerstva dopravy a výstavby SR, ŠFRB a obce. Realizácie stavieb, položka vyčlenená
na stavbu obecnej knižnice, realizácia sa oneskorila, nedala sa vykonať rekonštrukcia, muselo
sa ísť do novej stavby, výstavba bude pokračovať na jar 2018. Cesty sa robia postupne, musia
sa riešiť obstarávaním. Budova obecného úradu sa zatepľuje, predpoklad dokončenia do
konca roka. JUDr. Franeková – sú určené predbežné úseky ciest, ktoré sa plánujú robiť?
Starosta – zatiaľ nie, určité úseky sa začnú realizovať v lete 2018. Urobia sa cesty
v rozpočtovanej cene. Cena za m2 sa pohybuje cca 14 €/m2. Nedávno sa vybudovala cesta do
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Holešov, Korbašov a opravila do Stavinohov z prostriedkov Štátnych lesov SR v hodnote cca
18 000 € bez DPH. JUDr. Franeková – uskutoční sa aj rekonštrukcia WC na obecnom úrade
a taktiež chodby? Starosta – cena týchto opráv nie je plánovaná v rozpočte. Suma sa môže
presúvať medzi položkami z ciest. Sú určité úseky ciest, na opravách ktorých je potreba
podieľať sa aj samotnými obyvateľmi. Jedná sa o úseky ciest u Repčíkov, kde je predbežne
dojednaná 30% účasť chatárov z osady. Ďalší úsek je do osady u Gáborov, kde je dojednané
zbetonóvanie cestných koľají, kde voda vymýva cestu a znemožňuje prístup do osady. Klučka
- je potrebné upraviť okolie obecného úradu, vyriešiť parkovanie. Starosta - budú nové vstupy
do budovy úradu aj pošty, v pláne je, že okolie upravia pracovníci OVPS sypaným kameňom.
Vozidlá ničili fasádu budovy, aby sa predišlo tomuto ničeniu, usadia sa obrubníky ako
okapový chodník a zvyšok sa pokryje asfaltovým kobercom. Franek – v obci sú iné priority,
cesty by som tak neriešil. Dom kultúry u Tarabov - oprava strechy, výmena okien,
zamurovanie vrchných okien, zníženie stropu, izolácia, kúrenie, plynofikácia, fasáda. Dom
smútku - oprava fasády, strechy, rekonštrukcia WC, interiéru. Základná škola - oprava
strechy, komínov, defektov na fasáde, oprava strechy telocvične, vybudovanie chodníka okolo
školy, oprava cesty v areáli školy, oprava asfaltovej plochy pri škole, úprava trávnatej plochy
v okolí školy. Požiarna zbrojnica u Flašíka - oprava strechy, výmena okien, obnova fasády,
zateplenie, obnova dverí, garáží, obnova interiéru, dobudovanie bezbariérového vstupu do
budovy. Hasičská zbrojnica Majer - kompletná výstavba a obnova podľa predloženej
dokumentácie. Obecná budova Reštaurácie u Flašíka - náter strechy, výmena okien, obnova
fasády, zmena využitia budovy po obchode COOP Jednoty. Obecný úrad - nové WC, oprava
strechy, náter, úprava okolia úradu, dlažby, trávnik. Budova po lekárke – oprava strechy, náter,
fasáda, okolie. Budova ľavý trakt pri škôlke – nutná oprava strechy a nájsť riešenie jej
využitia. Obec – výstavba autobusových zastávok, údržba a lavičky, obnova zábradlí na
mostoch, rozšírenie cesty do Holých, dobudovať chodníky u Flašíka, vybudovanie detského
ihriska s lesoparkom, výstavba bytových domov, údržba ciest a mostov vo vlastníctve obce.
Na výstavbu knižnice sa schvaľovalo 120 000 € a v rozpočte je uvedená podstatne vyššia
suma. Starosta – celá stavba vyjde cca 325 000 €, financovanie je rozdelené na dva roky.
Súhlasím s uvedenými prácami v obci, v ZŠ je priorita riešenie bleskozvodov, vykurovanie
a aj komíny treba riešiť. Obec nemôže ZŠ všetko financovať. Príjmy v školstve sú vyššie ako
príjmy obce. Údržbu si musí škola riešiť vo vlastnej réžii. Strecha na budove Reštaurácie bola
natieraná, nie je v zlom stave. Na ostatné uvedené práce nie je v obci dostatok financií. JUDr.
Franeková – ľudia chcú cesty, ich nezaujímajú fasády budov. Franek – položka futbal žiaci,
sumu treba upraviť. Fongusová – suma bola podmienená založením žiackeho družstva,
peniaze neboli použité. Zároveň číta poslancom, aké výšky dotácií boli poskytnuté na krúžky.
Starosta – rozpočet ZŠ je súčasťou rozpočtu obce. Mám dojem, že sú zle napočítané odvody
v rozpočte. Položka rutinná údržba budov 500 € je dosť nízka na reálny stav bleskozvodov,
komínom, radiátorov. Bolo potrebné zapracovať do rozpočtu vyššiu sumu. Mgr. Plačková –
osobne som sa nezúčastnila zostavovania rozpočtu. V prípade dostatku financií budeme
samozrejme riešiť potrebné opravy. Projekt plynofikácie školy bude nákladnejší. Úpravu
okolia školy plánujeme riešiť v budúcom roku. Starosta – na okolí školy bolo vykonaných
množstvo prác, od navezenia zeminy, vyrovnania terénu, vybudovania ihriska, taktiež
oplotenie. Treba začať havarijným stavom a končiť estetickými úpravami. Mgr. Plačková – je
potrebné riešiť telocvičňu, využívanie jej priestorov je bezplatné a škole vznikajú náklady na
jej prevádzku. Plánujem predložiť na zastupiteľstvo schválenie nájmu. Na záver číta
poslancom hlavná kontrolórka obce Stanovisko k Návrhu rozpočtu obce na roky 2018-2020.
Starosta dáva hlasovať za rozpočet obce. Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 1 poslanec
(Franek), nikto sa nezdržal. Hlasovanie za použitie rezervného fondu: za 7 poslancov, proti 1
poslanec (Franek), nikto sa nezdržal. 12:20 hod. príchod Hlasicu.
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12. Presunutý bod – žiadosť p. Strýčka o odpredaj časti obecného pozemku
Starosta číta poslancom predmetnú žiadosť. Zámer bol zverejnený na webovej stránke obce.
Pýta sa poslancov, na akú dobu a za akú cenu sa časť pozemku prenajme. Poslanci navrhujú
5-10 rokov, cena 0,25 – 0,30 €/m2. Návrh je 5 rokov za cenu 0,25 €/m 2. Hlasovanie: za
všetkých 9 poslancov, nikto nebol proti ani sa nezdržal hlasovania. 12:50 hod. odchod J.
Plačka a Kupku.
13. Schválenie podkladov súvisiacich s výstavbou bytového domu 15 b. j. v obci
Zákopčie
Starosta oboznamuje poslancov s prípravami na výstavbu bytového domu. Predkladá
poslancom Program rozvoja bývania 2009-2020. Došlo k zmene podmienok uvedených
v programe, je preto potrebné schváliť uznesenie. Franek – sú budovy bytoviek poistené,
pokrýva nájomné aj prípadné opravy? Starosta – áno bytovky sú poistené, nájomné zahŕňa aj
príspevok do fondu opráv. Hlasovanie za uznesenia č.55-58/2017: za všetkých 7 poslancov.
14. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania MŠ za školský rok
2016/2017
Správa bola zaslaná mailom, poslanci nemajú otázky. Hlasovanie: za všetkých 7 poslancov.
15. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2016/2017 ZŠ Zákopčie
Správa zaslaná mailom, poslanci nemajú otázky. Hlasovanie: za všetkých 7 poslancov.
16. Predĺženie nájmu Kaderníctvo Erika, Erika Valariková, Stred 41 Zákopčie
Starosta oboznamuje poslancov o nájomnej zmluve, ktorá sa predlžovala na 1 rok, teraz je
žiadosť na 5 rokov. Poslanci navrhujú termín do 31.12.2019 ako má firma MAIT. Hlasovanie:
za všetkých 7 poslancov.
17. Rôzne
Žiadosť Ľudovíta Valárika o finančnú pomoc, starosta ju číta poslancom.
Kontrolórka obce - o finančnú pomoc môže požiadať iba občan obce. Poslanci berú na
vedomie.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018
Pani kontrolórka informuje poslancov o svojej činnosti. Hlasovanie: za všetkých 7 poslancov.
18. Diskusia
Franek – predkladá poslancom pripravovaný projekt hasičskej zbrojnice Zákopčie Ústredie.
Projekt je financovaný z MV SR s 5% účasťou obce.
JUDr. Franeková – je potrebné vytvoriť uznesenie.
Starosta – je potrebné počkať na zmluvu k projektu, aby bola jasne definovaná suma projektu.
Franek – chcem, aby sa zverejňovali zápisnice zo zastupiteľstva na webovej stránke obce.
Starosta – áno, nevidím v tom problém.
Tischler – u Kordišov, pri pani Kyklošovej treba postaviť jednoduché zábradlie, je tam hrozba
pádu ľudí zo zrázu.
Starosta – budem to riešiť hneď začiatkom roka.
JUDr. Franeková – na cintoríne nefunguje zatváranie bránok, nedajú sa zatvoriť. U Hrošov
v smere do Tarabov, vedľa hlavnej cesty, je navezená hlina zo stavby Flašíkovho domu, trvám
na jej odvezení a daní pozemku do pôvodného stavu.
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Starosta – vyvážanie zeminy sa rieši len so súhlasov mojím, alebo pracovníka OVPS, viem, že
sa vyvážalo do Kordišov, kde sa vyrovnával terén. Bude sa to riešiť.
JUDr. Franeková – navrhujem umiestnenie informačných tabúľ na cintoríne, aby ľudia
nedávali do zberných nádob trávu a vyčleniť priestor na takýto odpad.
Hlasica – bude sa opravovať diera na hlavnej ceste na Majeri pri krčme?
Starosta – opravy ciest boli riešené, opravované, ale neprípustným správaním občanov voči
pracovníkom správy ciest, boli tieto práce z ich strany zastavené.
19. Záver
Z dôvodu vyčerpania bodov programu starosta poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie
ukončil.

Ing. František Hažík
starosta obce

František Klučka
I. overovateľ

JUDr. Marta Franeková
zástupca starostu

Michal Plaček
II. overovateľ

Prílohy:
Správa nezávislého audítora z audit účtovnej závierky
Žiadosť ZŠ o dofinancovanie originálnych kompetencií
Žiadosť ZŠ o schválenie výšky režijného príspevku na stravné
Žiadosť ZŠ o schválenie výšky príspevku na stravné
VZN č. 1/2012-Príloha č. 1 pre rok 2017 - doplatok
VZN č. 1/2012-Príloha č. 1 pre rok 2018
Žiadosť ZŠ o schválenie rozpočtového opatrenia č. 3
Návrh rozpočtu OVPS na rok 2018-2020
Návrh rozpočtu obce Zákopčie na roky 2018-2020
Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce Zákopčie na roky 2018-2020
Správa p výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania MŠ Zákopčie za školský rok
2016/2017
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach za škoslý rok
2016/2017 ZŠ Zákopčie
Žiadosť Kaderníctvo Erika
Žiadosť Ľudovíta Valárika
Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2018
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