
 
 Z á p i s n i c a  

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného dňa 18.08.2022 o 18:00 h. 
  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Navrhovaný program: 

1) Otvorenie. 
2) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 
3) Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ. 
4) Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2021. 
5) Prenájom skladu. 
6) Žiadosť o povolenie drobnej stavby. 
7) Rôzne. 
8) 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: 1 
Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 8 a OZ je uznášania schopné.  
 
Ad 2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
Overovatelia:  Roman Púček, Pavol Ševčík 
Zapisovateľ: Ing. Zuzana Sopková 
 
Hlasovanie: za: 8  
 proti: 0  
 zdržal sa: 0 
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 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: 8 
 proti: 0 
 zdržal sa: 0 
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 0 
 
 
 



2 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA 
1) Otvorenie. 
2) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 
3) Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ. 
4) Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2021. 
5) Prenájom skladu. 
6) Žiadosť o povolenie drobnej stavby. 
7) Rôzne. 
8) Záver. 
  

 
 

Ad 3/ Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ 
 
Starosta obce Snežnica udelil slovo kuchárke ZŠ s MŠ p. Jane Rudincovej, aby informovala poslancov 
o potrebe výpomoci v školskom stravovacom zariadení. Pani Rudincová uviedla, že v školskej jedálni sú 
momentálne dve kuchárky a na daný počet obedov by potrebovali výpomoc. Vzhľadom k tomu, že sú iba dve 
majú problém aj pri akomkoľvek výpadku jednej z nich ( lekár, PN a pod.), v takom prípade musí vypomáhať 
aj vedúca školskej jedálne, ktorá potom nestíha svoju prácu. Následne starosta obce udelil slovo zapisovateľke, 
aby prečítala zdôvodnenie účtovníčky obce Ing. Gabriely Bollovej k úprave rozpočtu.  Medzi poslancami 
prebehla diskusia ohľadom žiadosti riaditeľky ZŠ s MŠ o prijatie pracovnej sily na 0,5 úväzok, ktorú rieši 
práve táto úprava rozpočtu. Následne dal starosta obce o úprave rozpočtu hlasovať. 
 

Hlasovanie: za: 8 
 proti: 0 
 zdržal sa: 0 
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 0 
 
 
Poslanci schválili úpravu rozpočtu obce Snežnica rozpočtovým opatrením č. 5/2022, ktoré tvorí prílohu tejto 
zápisnice.  
 
 
Ad 4 Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 
 

Starosta obce udelil slovo zapisovateľke, aby prečítala správu audítora k individuálnej účtovnej 
závierke obce Snežnica za rok 2021. Poslanci zobrali správu na vedomie.  

 
Hlasovanie: za: 8  
 proti: 0 
 zdržal sa: 0 
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 0 
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Ad 5/  Prenájom skladu 

Starosta obce informoval poslancov OZ o zámere prenájmu skladu pri bytovke č. 35. Nakoľko žiadny 
z poslancov nemal pripomienky dal o zámere hlasovať. 

 
Hlasovanie: za: 8  
 proti: 0 
 zdržal sa: 0 
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 0 
 
 
 
Ad 6/ Žiadosť o povolenie drobnej stavby 
 
Starosta obce Snežnica informoval poslancov o žiadosti od pani Ivany Turskej, v ktorej žiada 
o dodatočné povolenie umiestniť na obecnom pozemku záhradný domček. Medzi poslancami 
prebehla diskusia. Nakoľko ide o pozemok, ktorý je v bezprostrednej blízkosti škôlky a obec plánuje 
tento pozemok využiť pre rozšírenie areálu školy, starosta a poslanci sa zhodli, že záhradný domček 
bude potrebné preložiť na iné miesto na danom pozemku. Poslanec Ľ. Jaššo navrhol aby p. Turská 
podala novú žiadosť, v ktorej by navrhla iné umiestnenie, ktoré by obecné zastupiteľstvo prerokovalo 
na ďalšom zasadnutí. Starosta obce ukončil diskusiu s tým, že zašle vyjadrenie s touto požiadavkou 
p. Turskej.  
 
 
Ad/ 7 Rôzne 

a) Skoda Octavia – starosta obce informoval poslancov o kúpe nového obecného vozidla. Po 
konzultácii s pracovníkmi OÚ starosta navrhol poslancom, aby sa pôvodná Skoda Octavia 
nepredala, ale slúžila namiesto starého pick-upu, ktorý už dosluhuje. 

b) Rekonštrukcia šatní v areáli ihriska -  starosta oboznámil poslancov OZ o priebehu 
rekonštrukcie objektu šatní na futbalovom ihrisku.  Pôvodne sa mala uskutočniť iba 
rekonštrukcia spŕch a WC, napokon sa začalo aj s rekonštrukciou chodby a vstupu do 
ženského WC, ktoré si obec zabezpečila svojpomocne. Následne poslanec P. Kukučík 
informuje o sťažnostiach občanov na polievanie ihriska. Medzi poslancami prebehla diskusia 
o tomto dlhodobom probléme. Starosta obce v najbližšej dobe zabezpečí vodomer do šachty, 
prípadne sa dohodne na určitom limite pre odber vody. Starosta uviedol, že MŠK Snežnica 
vo fakturačnom období zaplatí paušálne za odber vody 100m3. Problém s nedostatkom vody 
sa v budúcnosti pravdepodobne bude riešiť vrtom.  

c) Projekt nadacie EPH – starosta obce informoval poslancov, že sa obci podarilo vysúťažiť 
cez nadáciu EPH 2000 € v časti obce Hrby. Peňažné prostriedky musia byť použité na 
navrhnutý projekt „Oddychová zóna“ do konca novembra. 

d) Projekt budovania poľných ciest– starosta informuje o výzve na budovanie poľných ciest. 
Veľkou výhodou je, že výzvy nevyžadujú spoluúčasť, max. suma 1,5mil. – rozpočet. Obec 
začne riešiť verejné obstarávanie a prípravu žiadosti. Prvé kolo bude vyhodnocované do 
31.11.2022. Výzva je určená pre obce, v ktorých prebehla komasácia, preto je veľká šanca 
uspieť. Medzi poslancami prebehla krátka diskusia – o aké časti poľných ciest sa jedná. 

e) Výzva na rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie (VV a VK)– starosta informuje 
o ďalšej výzve, ktorá sa týka rozšírenia VV a VK. Obec už má prichystaný projekt na 
rozšírenie VK a VV v časti obce Hrby. Táto výzva si však vyžaduje spoluúčasť. Zástupca 
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starostu P. Ševčík spomenul dva dôležité fakty a to, že sa dá žiadať naraz o rozšírenie VV aj 
VK a maximálna výška financií, o ktoré je možné požiadať je 3mil. eur. 

f) Žiadosť p. Jakuba Baču – starosta obce informuje poslancov o žiadosti p. Baču, ktorému 
sme zaslali zamietavé stanovisko na pripojenie na verejnú kanalizáciu, nakoľko bolo 
pripojenie navrhnuté cez hlavnú cestu. P. Bača sa odvolal voči stanovisku a označil ho za 
nedôvodné. Medzi poslancami prebehla diskusia o tom, akým iným spôsobom by sa mohol p. 
Bača napojiť aby sa nemusela rozkopávať cesta, čím by sa zničil asfaltový koberec. Starosta 
navrhol, že zvolá stavebnú komisiu, aby spoločne tento problém vyriešili. 

g) Asfaltovanie ciest okolo kúpľa – poslanec P. Kukučík sa informuje na termín asfaltovania 
ciest okolo kúpľa. Starosta odpovedal, že v najbližších dňoch bude cesta hotová. 

h) Rozhlas – poslanec Ľ. Jaššo a P. Kukučík na zasadnutí OZ spomenuli požiadavku od rodín 
z časti obce Hrby, aby pootočili rozhlas smerom nahor alebo nadol, pretože momentálne je 
otočený priamo na rodinné domy a je veľmi hlučný. Starosta obce povedal, že pri najbližšom 
zapožičaní plošiny sa mikrofón umiestnený na stĺpe oproti rodinnému domu p. Martina 
Pokrivku otočí podľa potreby. 
 

 

Ad/ 8 Záver 

 Nakoľko bol program 25. zasadnutia OZ vyčerpaný, starosta obce poďakoval prítomným za 
účasť a rokovanie zasadnutia OZ ukončil. 

 

d. a. h. 

        podpísaná              podpísaný 

 Ing. Zuzana Sopková MVDr. Milan Hlavatý 
 zapisovateľka starosta obce 
 
 
                   podpísaný podpísaný 
 I. overovateľ II. overovateľ 
 Roman Púček Pavol Ševčík 


