Zápisnica
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného dňa 15.12.2021 o 17:00 h.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Navrhovaný program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Snežnica za rok 2020
4. Správy HK z vykonaných kontrol
5. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022
6. Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ
7. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8. Návrh VZN o financovaní školy a ŠZ zriadených obcou Snežnica na rok 2022
9. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
10. Schválenie rozpočtu obce Snežnica na roky 2022-2024
11. Schválenie odmien poslancov a hlavnej kontrolórky za rok 2021
12. Schválenie členstva na rok 2022 v združeniach
13. Rôzne
14. Záver

Rokovanie

Ad 1/ Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých
prítomných.
Ospravedlnení poslanci: 2
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné.
Ad 2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Overovatelia: Magdaléna Javoríková, Ing. Ľubomír Jaššo
Zapisovateľka: Ing. Zuzana Sopková
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
0
0

Starosta obce prečítal prítomným poslancom navrhovaný program zasadnutia, keďže nikto
nechcel doplniť body programu, dal o programe hlasovať. Obecné zastupiteľstvo schválilo navrhnutý
program.
Hlasovanie:

za:
proti:

7
0

2

zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie
2. Voľby overovateľov zápisnice
3. Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Snežnica za rok 2022
4. Správy HK z vykonaných kontrol
5. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022
6. Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ na rok 2021
7. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8. Návrh VZN o financovaní školy a ŠZ zriadených obcou Snežnica na rok 2022
9. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
10. Schválenie rozpočtu na roky 2022 – 2024
11. Schválenie odmien poslancov a hlavnej kontrolórky za rok 2021
12. Schválenie členstva v združeniach na rok 2022
13. Rôzne
14. Záver

Ad 3/ Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Snežnica za rok 2020
Starosta obce udelil slovo účtovníčke Ing. Gabriele Bollovej, aby prečítala správu audítora ku
konsolidovanej účtovnej závierke obce Snežnica za rok 2020.
Hlasovanie:
za:
7
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020 tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.
Poslanci zobrali túto správu na vedomie.
Ad 4/ Správy HK z vykonaných kontrol
Hlavná kontrolórka obce Bc. Katarína Adamková prečítala poslancom OZ správu
o vykonaných kontrolách za II. polrok 2022 – obecná knižnica, kontrola poskytovania socialnej
služby v obci a kontrola plnenia uznesení OZ za obdobie roka 2020. Poslanci zobrali správu hlavnej
kontrolórky na vedomie. Správa o vykonaných kontrolách tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
0
0

3

Ad 5/ Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022
Kontrolórka obce predniesla plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. Nakoľko nikto nemal
doplňujúci návrh na vykonanie inej kontroly, poslanci schválili plán kontrolnej činnosti na I. polrok
2022. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
0
0

Ad 6/ Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ
Účtovníčka obce Ing. Gabriela Bollová predniesla poslancom úpravu rozpočtu obce a školy,
vysvetlila im dôvody zmien jednotlivých položiek v rozpočte a zároveň dostali možnosť v prípade
nejasností položiť otázky. Nakoľko nikto nemal ďalšie otázky, starosta dal hlasovať o predloženej
úprave rozpočtu.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
0
0

Poslanci OZ schválili úpravu rozpočtu obce Snežnica a rozpočtu ZŠ s MŠ Snežnica.

Ad 7/ Návrh VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Účtovníčka obce Snežnica predniesla návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady. Poslanci OZ sa bližšie zaujímali o náklady spojené s vývozom odpadu.
Účtovníčka obce prezentovala jednotlivé položky, ktoré tvoria náklady spojené s vývozom odpadu.
Z toho vyplynulo, že najväčšiu položku tvorí poplatok za manipuláciu , ktorú nám účtujú za každú
vysypanú smetnú nádobu. Následne prebiehala medzi poslancami diskusia o tom, akým spôsobom
by sa dali náklady za komunálny odpad znížiť, pretože v tomto roku náklady na vývoz TKO výrazne
prekročili sumu, ktorú občania zaplatili ako poplatok za vývoz TKO. Starosta obce navrhol, že do
budúcna by sa mal počet smetných nádob zredukovať a jasne určiť podmienky o počte smetných
nádob na jednu rodinu. Ako príklad uviedol, že v niektorých obciach majú určené jednu malú 110 l
smetnú nádobu na 4-5 členov domácností. Kto chce mať viac smetných nádob, musí si doplatiť. Bude
potrebné aj informačnou kampaňou ľudí viac motivovať k separácii odpadu.
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Predbežne bolo navrhnuté zvýšiť poplatok za vývoz TKO na 21€, starosta obce však navrhol
zvýšiť poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady iba na 20€. Následne dal o návrhu
hlasovať.

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
0
0

Poslanci sa uzniesli na VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Ad 8/ Návrh VZN o financovaní školy a ŠZ zriadených obcou Snežnica na rok 2022
Účtovníčka obce predniesla návrh VZN o financovaní školy a školských zariadení v obci
Snežnica a to materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. Rozpočet bol navýšený
z dôvodu prijatia nových pracovníkov na pozíciu vedúca školskej jedálne a nová vychovávateľka
v školskom klube. Zo strany školy bolo požiadané, aby rozpočet týkajúci sa materskej školy zostal
na takej istej úrovni. Nakoľko však nikto nemal pozmeňujúci návrh k VZN, starosta dal hlasovať
o návrhu VZN.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
0
0

Poslanci sa uzniesli na VZN č. 3/2021 o financovaní školy a ŠZ zriadených obcou Snežnica
na rok 2022.

Ad 9/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
Hlavná kontrolórka obce Bc. Katarína Adámková predniesla stanovisko k návrhu rozpočtu
obce Snežnica na roky 2022-2024. Hl. kontrolórka odporúča rozpočet schváliť. Poslanci OZ zobrali
stanovisko hlavnej kontrolórky na vedomie. Stanovisko k rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ad 10/ Schválenie rozpočtu na roky 2022-2024
Účtovníčka obce Ing. Gabriela Bollová oboznámila bližšie poslancov OZ s významnými
položkami v návrhu rozpočtu na rok 2022 a prezentovala jednotlivé príjmy obce a taktiež sumy

5

nedoplatkov na daniach, nájomnom a ostatných poplatkoch. Ďalej prešla na prezentáciu jednotlivých
výdavkov podľa funkčnej klasifikácie rozpočtových výdavkov. V rozpočte boli zahrnuté aj dotácie
pre organizácie Cykloteam Lavína vo výške 1500€ a MŠK Snežnica vo výške 3500€, o ktoré tieto
organizácie požiadali. Poslanec Dušan Ševčík navrhol zaradiť do rozpočtu položku pre DHZ
Snežnica vo výške 1000€.

Nakoľko už nikto nemal ďalší návrh na zmenu v navrhovanom rozpočte, dal starosta hlasovať
o rozpočte na roky 2022 - 2024
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
0
0

Poslanci OZ schválili rozpočet obce Snežnica na rok 2022 a rozpočet na roky 2023 a 2024 zobrali na
vedomie.

Ad 11/ Schválenie odmien poslancov a hlavnej kontrolórky za rok 2021
Starosta obce navrhol odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške 200 €. Nakoľko nikto nemal
iný protinávrh, dal starosta o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

6
0
0
0
1

Poslanci OZ schválili odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške 200 €.
Poslanci boli oboznámení s výškou zostatku na položke odmien v rozpočte na rok 2022.
Nakoľko nikto nemal návrh na zmenu výšky tejto položky, poslanci schválili odmeny v celkovej
výške 2600€.

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

6
0
0
0
1

Poslanec P. Ševčík sa po schválení odmien poslancov vzdal svojej odmeny v plnej výške
v prospech obce, na pokrytie kapitálových výdavkov – investičných akcií v obci.
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Ad/ 12 Schválenie členstva obce v združeniach
Obec Snežnica je v súčasnosti členom združení RVC Martin a ZMOS. Starosta obce dal hlasovať
o zotrvaní v týchto združenia i v roku 2022.
Hlasovanie:

za:
6
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní:
1
Poslanci schválili členstvo obce Snežnica v združení RVC Martin a ZMOS.

Ad/ 13 Rôzne
a) Na OZ prišli pán Vladislav Kukučík a Ivan Bugáň vyjadriť svoj názor na nový cintorín. Pán
Vladislav Kukučík rozprával o tom, že cintorín by mal byť umiestnený na inom pozemku,
a to na začiatku dediny a nie v kopci. Zdôraznil, že pozemok je na rovine, a že na cintorín
chodia prevažne starší ľudia a aj z tohto dôvodu si myslí, že by cintorín nemal byť umiestnený
na parcele KN C 2128. Ďalej vyjadril svoj názor, že cintorín sa nemusí urobiť ihneď, ale môže
sa budovať postupne. Starosta obce reagoval na jeho argumenty tým, že spomínané miesto
zvažovali ako prvú možnosť, no po tom, ako obec dostala vyjadrenie od elektrární, ktoré dali
svoje zamietavé stanovisko, sa pokračovalo v hľadaní iného pozemku. Navyše ide
o pozemok, ktorý by bolo nutné vysporiadať. Z každej strany pozemku je chránené pásmo 10
metrov. Novonavrhovaný pozemok je náš a obec nemusí riešiť žiadny úver, taktiež je blízko
domu smútku. Zástupca starostu Pavol Ševčík, vstupuje do diskusie, kde skonštatoval, že
výstavba nového cintorínu je dlhodobá záležitosť, na ktorej sa pracuje už tri roky. Do diskusie
sa zapojil aj pán Ivan Bugáň, ktorý skonštatoval, že sa rozhodlo bez vedomia majiteľov
okolitých pozemkov. Starosta obce zdôraznil, že ide o návrh a do stavebného konania budú
prizvaní. Po dlhšej diskusii došlo k záveru, že v stavebnom konaní bude obec pokračovať a zo
strany pána Vladislava Kukučíka a Ivana Bugáňa bude predložený návrh rozpočtu, ktorý by
zahŕňal prekládku vodovodnej šachty a predložia vyjadrenie zo strany elektrárni o zrušení
ochranného pásma na nimi navrhovanom pozemku. Starosta obce uviedol, že zriadenie
nového cintorína je zdĺhavý a komplikovaný proces a na jestvujúcom cintoríne je už málo
miesta. Povinnosťou obce je zabezpečiť pochovávanie svojich občanov a nebol by rád, ak by
sme museli pochovávať v susedných obciach.
b) OZ sa osobne zúčastnila aj riaditeľka ZŠ s MŠ Snežnica PeadDr. Jana Chovancová spolu zo
zástupcom školy Mgr. Ivanom Tichánkom. Riaditeľka nevyhnutne žiada prerábku
elektroinštalácie, ktorá je v havarijnom stave. Tento nevyhovujúci stav komplikuje prevádzku
školy a to najmä pri online vzdelávaní, nefungujú počítače a pedagógovia musia vyučovať na
svojich mobilných telefónoch. Starosta obce sa vyjadril, že podá žiadosť na komplexnejšiu
výmenu elektroinštalácie na Okresný úrad, odb. školstva na havarijný stav. Do diskusie sa
zapája poslanec Peter Kukučík, ktorý vyjadruje svoj názor, že problém môže byť v tom, že je
zapojených viacero zariadení na jednu fázu. Odporúča dať každé zariadenie na inú fázu.
Zástupca školy Mgr. Tichánek odpovedá, že v každej triede je len jedna zásuvka a preto nie
je možné napájať každé zariadenie z inej fázy. Po dlhšej diskusii došlo k návrhu zo strany
riaditeľky ZŠ, aby sa tento stav odstránil do konca letných prázdnin 2022, dovtedy sa budú
snažiť túto situáciu zvládnuť. Následne riaditeľka spomenula osvetlenie ihriska pri ZŠ, ktoré

7

má zabezpečovať obec, no zatiaľ tieto náklady hradí škola. Poslanec Roman Púček povedal,
že v elektrickej skrinke sú hodiny, na základe, ktorých sa odpočíta daná spotreba, ktorú bude
hradiť obec.
c) Starosta obce informoval poslancov o zámere zabezpečiť pre obec nové vozidlo (zn. ISUZU)
namiesto multikáry. Hlavným dôvodom, je fakt, že spomínaná multikára, je staré vozidlo,
ktoré si vyžaduje neustále opravy a investície. Taktiež je nové vozidlo potrebné zaobstarať aj
kvôli zberu plastov, ktoré si obec zváža sama. Následne prebehla diskusia medzi poslancami
akým spôsobom (verejné obstarávanie) a kedy by sa nové vozidlo zadovážilo. Poslanci
vyjadrili súhlasné stanovisko.
d) Starosta obce informoval poslancov o dávnom súdnom spore s firmou Vestam. Aj keď obec
tento súdny spor v minulosti vyhrala, nakoľko majiteľ firmy Vestam - Vlček zomrel,
dedičstvo prijala sestra pána Vlčka a ďalší rodinní príslušníci, náš právny zástupca nemá nárok
uplatniť voči nim súdne trovy vo výške 3300€, keďže v spore vystupovala obec. Navrhuje, že
pokiaľ mu naša obec tieto súdne trovy vyplatí, tak v tejto sume vypracuje žalobu na dedičov,
aby sme ďalej mohli vymáhať súdne trovy. Poslanci navrhli, aby sa tieto súdne trovy vyplácali
v splátkach, ktoré by sa vopred s právnym zástupcom dohodli.
e) Starosta obce informoval poslancov o vývoji projektu zateplenia telocvične v základnej škole.
Uviedol, že všetky potrebné stanoviská už obec má. Stavebné konanie k stavebnému
povoleniu bude 28.12.2021 a 29.12.2021 je termín podania žiadosti o dotáciu.

Ad/ 14 Záver
Nakoľko bol program 20. zasadnutia OZ vyčerpaný, starosta obce poďakoval prítomným za
účasť a rokovanie zasadnutia OZ ukončil.

d. a. h.

podpísaná

podpísaný

Ing. Zuzana Sopková
zapisovateľka

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce

I. overovateľ
Magdaléna Javoríková
podpísaná

II. overovateľ
Ing. Ľubomír Jaššo
podpísaný

