Zápisnica
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného dňa 08.09.2022 o 17:00 h.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Navrhovaný program:
1)
2)
3)
4)
5)

Otvorenie.
Určenie overovateľov zápisnice.
Žiadosť o finančnú pomoc.
Žiadosť od občanov časti obce Hrby.
Záver.
Rokovanie

Ad 1/ Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých
prítomných.
Ospravedlnení poslanci: 1
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 8 a OZ je uznášania schopné.
Ad 2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Overovatelia: Ivan Labuda, Daniel Michel
Zapisovateľ: Ing. Zuzana Sopková
Hlasovanie:

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

8
0
0
0
0

Starosta obce prečítal prítomným poslancom navrhovaný program zasadnutia a navrhol doplniť body
programu:
- Žiadosť o otvorenie tretej triedy školského klubu
- Zapojenie sa do výziev výstavby poľných ciest a vybudovanie verejného vodovodu
a kanalizácie v časti obce Hrby
- Úprava rozpočtu obce
Následne dal o doplnenom programe hlasovať. Obecné zastupiteľstvo schválilo navrhnutý program.
Hlasovanie:

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

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA
1) Otvorenie.
2) Určenie overovateľov zápisnice.
3) Žiadosť o finančnú pomoc.

8
0
0
0
0
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4)
5)
6)
7)
8)

Žiadosť od občanov časti obce Hrby.
Žiadosť o otvorenie tretej triedy školského klubu
Zapojenie sa do výziev na rekonštrukciu poľných ciest a rozšírenie VV a VK v časti Hrby
Úprava rozpočtu obce
Záver.

Ad 3/ Žiadosť o finančnú pomoc
Starosta obce prečítal poslancom žiadosť o finančnú pomoc od spoluobčianky Aleny Knotek
a rodičov ťažko chorého Ivana Ševčíka. Poslanec D. Ševčík navrhol prispieť na ich liečbu vo výške
800€. Následne dal starosta o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:

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

8
0
0
0
0

Obecné zastupiteľstvo schválilo finančnú pomoc pre A. Knotek a I. Ševčíka uznesením č. 187/2022.
Ad 4/ Žiadosť od občanov časti obce Hrby
Starosta dal slovo zapisovateľke, aby prečítala žiadosť od p. Zuzany Hollej, ktorá v mene
rodín žijúcich v časti obce Hrby, napísala žiadosť o finančný príspevok na vybudovanie novej
rekreačnej zóny. Obec tiež získala 2000 € od nadácie EPH na tento projekt, ale nakoľko detské
ihriská a terénne úpravy pozemku sú veľmi nákladnou záležitosťou táto suma by nedokázala pokryť
náklady s tým spojené. Starosta obce navrhol na tento účel prispieť sumou 1500€. Následne dal
o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
za:
8
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
Ad 5/ Žiadosť o otvorenie tretej triedy školského klubu
Na obecné zastupiteľstvo prišli rodičia siedmych detí, ktoré z kapacitných dôvodov neboli
prijaté do školského klubu na tento školský rok a požiadali p. starostu o zriadenie ďalšej triedy
školského klubu. Slovo si zobral starosta obce a vysvetlil ako situácia vznikla. Na konci školského
roku prišla p. riaditeľka ZŠ za starostom so žiadosťou o 0,5 pracovnej sily do školskej jedálne
a so súhrnnou správou, kde bolo uvedené, že do školského klubu sa prihlásilo na nový rok 56 detí,
to znamená o 6 viac ako môže byť v 2 triedach školského klubu. Na pracovnú silu do školského klubu
nebola podaná žiadosť. P. riaditeľka uviedla, že pre ňu je priorita pracovná sila do kuchyne, a aby
sa nemusela otvárať nová trieda školského klubu, tak to bude riešiť s rodičmi, ktorí sú doma,
prípadne, ktorých deti majú starých rodičov doma a bude sa snažiť zabezpečiť zníženie prihlásených
detí aspoň o 6. Starosta to tým považoval za vyriešené. O probléme sa dozvedel až na začiatku
nového školského roku od rodičov. Nastala diskusia medzi prítomnými rodičmi, starostom
a poslancami OZ. Z diskusie vyplynulo, že nastala chyba v komunikácii. Starosta obce prisľúbil, že
túto situáciu vyrieši v čo najkratšom čase a osloví pani riaditeľku, aby podala žiadosť, v ktorej uvedie
potrebné financie na prijatie novej pracovnej sily.
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Ad 6/ Zapojenie sa do výziev na rekonštrukciu poľných ciest a rozšírenie verejného vodovodu
a kanalizácie v časti obce Hrby
Starosta informoval poslancov o aktuálnych výzvach o nenávratné finančné prostriedky, do
ktorých by sme sa ako obec chceli zapojiť. V oboch výzvach sa momentálne rieši verejné
obstarávanie. Výzva na rekonštrukciu poľných ciest je určená pre obce, v ktorých prebehla
komasácia, preto je veľká šanca uspieť. Starosta informuje poslancov, že rozpočet na rozšírenie VV
a VK bude treba aktualizovať, nakoľko ceny materiálov stúpajú. Po krátkej diskusii dal starosta obce
o zapojení sa do výziev hlasovať:
Hlasovanie:

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

8
0
0
0
0

Ad/ 7 Úprava rozpočtu obce
Poslanci boli bližšie oboznámení s navrhovanou úpravou rozpočtu obce Snežnica, ktorá
zahŕňa finančnú pomoc pre ťažko chorých spoluobčanov a náklady na príspevok na vybudovanie
oddychovej zóny v časti obce Hrby. Nakoľko už nikto nemal návrh na zmenu úpravy rozpočtu, dal
starosta o návrhu úpravy hlasovať.
Hlasovanie:

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

8
0
0
0
0

Poslanci schválili úpravu rozpočtu obce Snežnica rozpočtovým opatrením č. 6/2022.
Ad/ 8 Záver
Nakoľko bol program 26. 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

podpísaný
I. overovateľ
Ivan Labuda

podpísaný
II. overovateľ
Daniel Michel

