
 
 Z á p i s n i c a  

z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného dňa 16.09.2022 o 17:00 h. 
  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Navrhovaný program: 

1) Otvorenie. 
2) Určenie overovateľov zápisnice. 
3) Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ – prijatie vychovávateľky do ŠKD 
4) Záver. 
  

R o k o v a n i e 

Ad 1/ Otvorenie 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých 
prítomných.  
Ospravedlnení poslanci: 0 
Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 9 a OZ je uznášania schopné.  
 
Ad 2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
Overovatelia:  Ing. Ľubomír Jaššo, Bc. Peter Kukučík 
Zapisovateľ: MVDr. Milan Hlavatý 
 
Hlasovanie: za: 9  
 proti: 0  
 zdržal sa: 0 
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 0 
 
Starosta obce prečítal prítomným poslancom navrhovaný program zasadnutia a nakoľko nikto 
z prítomných nenavrhol doplniť ďalšie body dal o programe hlasovať. 

 
Hlasovanie: za: 9 
 proti: 0 
 zdržal sa: 0 
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 0 
 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA 

1) Otvorenie. 
2) Určenie overovateľov zápisnice. 
3) Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ – prijatie vychovávateľky do ŠKD 
4) Záver. 
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Ad 3/ Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ – prijatie vychovávateľky do ŠKD 
 

Starosta obce informoval poslancov, že bol na stretnutí s riaditeľkou Zš s Mš, kde sa pýtal, 
prečo neboli umiestnení 11 žiaci  4. ročníka do školského klubu, keď nebola  naplnená ani kapacita  
50 žiakov v dvoch triedach. Na konci šk. roka riaditeľka sľúbila starostovi, že budú naplnené dve 
triedy šk. klubu - 50 deti, a deti ktoré sú navyše – 6 deti bude riešiť s rodičmi, ktorí sú doma. Nakoľko 
riaditeľka nevedela, ktoré deti do šk. klubu zobrať, a ktoré nie tak nezobrala celý 4. ročník, o čom 
však nebol informovaný ani starosta, ani rodičia. Starosta informoval poslancov, že nová 
vychovávateľka do tretej  triedy šk. klubu bude stáť obec na tri mesiace cca 5000 eur. Poslanci 
poverili  starostu, aby  sa tretia trieda školského klubu neotvárala iba pre 6 detí, ale aby sa  informovali 
aj staršie deti o možnosti navštevovať šk. klub. Poslanec Labuda tlmočil požiadavku riaditeľky školy 
aby bola pozývaná na zasadania obecného zastupiteľstva. Poslanci boli bližšie oboznámení s 
navrhovanou úpravou rozpočtu obce Snežnica, ktorá zahŕňa financovanie novej pracovnej sily 
v školskom klube. Nakoľko nikto nemal návrh na zmenu úpravy rozpočtu, dal starosta o návrhu 
úpravy hlasovať. 

Hlasovanie: za: 9  
 proti: 0 
 zdržal sa: 0 
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 0 
 
Poslanci schválili úpravu rozpočtu obce Snežnica rozpočtovým opatrením č. 7/2022. 
 
 
 
Ad/ 4 Záver 

 Nakoľko bol program 26. zasadnutia OZ vyčerpaný, starosta obce poďakoval prítomným za 
účasť a rokovanie zasadnutia OZ ukončil. 

 

 

d. a. h. 

       podpísaný                     podpísaný 

 MVDr. Milan Hlavatý MVDr. Milan Hlavatý 
 zapisovateľ starosta obce 
 
 
                   podpísaný                                                                            podpísaný 
 I. overovateľ II. overovateľ 
 Bc. Peter Kukučík Ing. Ľubomír Jaššo 


