Zápisnica
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného dňa 24.06.2022 o 17:00 h.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Navrhovaný program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Otvorenie.
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
Schválenie PHSR na roky 2022-2027.
Žiadosť riaditeľa ZŠ na pracovnú silu do školskej kuchyne.
Žiadosť o povolenie umiestnenia hlavného elektromera.
Žiadosť p. Romana Janca o úpravu cesty.
Úprava rozpočtu obce.
Rôzne.
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, Miroslav Ševčík
Zapisovateľ: 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 a navrhol doplniť body
programu:
- Schválenie čerpania rezervného fondu.
- Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2022 – 2026.
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Snežnica vo volebnom období 2022 – 2026,
určenie počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022.
- Predaj multikáry.
- Správa HK o vykonanej kontrole v školskej jedálni.
- Žiadosť o jednorazové predĺženie prevádzkového času.
Následne dal o doplnenom programe hlasovať. Obecné zastupiteľstvo schválilo navrhnutý program.
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Hlasovanie:

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

7
0
0
0
0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA
1) Otvorenie.
2) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
3) Schválenie PHSR na roky 2022-2027.
4) Žiadosť riaditeľa ZŠ na pracovnú silu do školskej kuchyne.
5) Žiadosť o povolenie umiestnenia hlavného elektromera.
6) Žiadosť p. Romana Janca o úpravu cesty.
7) Schválenie čerpania rezervného fondu.
8) Úprava rozpočtu obce.
9) Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2022 – 2026. Určenie
rozsahu výkonu funkcie starostu obce Snežnica vo volebnom období 2022 – 2026, určenie
počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022.
10) Predaj multikáry.
11) Správa HK o vykonanej kontrole v školskej jedálni.
12) Žiadosť o jednorazové predĺženie prevádzkového času.
13) Rôzne.
14) Záver.

Ad 3/ Schválenie PHSR na roky 2022-2027
Starosta obce predniesol Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Snežnica na roky 2022-2027. Nakoľko nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky na doplnenie,
dal o programe hlasovať.
Hlasovanie:
za:
7
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
Obecné zastupiteľstvo schválilo PHSR na roky 2022-2027 prijatím uznesenia č. 175.
Ad 4/ Žiadosť riaditeľky ZŠ na pracovnú silu do školskej jedálne
Starosta obce Snežnica predniesol žiadosť riaditeľky ZŠ s MŠ Snežnica, v ktorej žiada o pridelenie
finančných prostriedkov na pomocnú silu do kuchyne s úväzkom 0,5. Medzi prítomnými prebehla
diskusia. Starosta obce navrhol prebrať tento bod na nasledujúcom zastupiteľstve v auguste, nakoľko
sa bude meniť personál v MŠ. V tom čase už bude zrejmé, či budú stačiť financie, ktoré boli
schválené na originálne kompetencie, alebo bude treba schváliť financie navyše, s čím všetci poslanci
súhlasili.
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Hlasovanie:

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

7
0
0
0
0

Ad 5/ Žiadosť o povolenie umiestnenia hlavného elektromera
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti firmy EkoBet, s.r.o., ktorá žiada o povolenie
umiestnenia hlavného elektromera na parcele č. 333/1, k. ú. Snežnica vo vlastníctve obce Snežnica.
Poslanec Ľ. Jaššo informuje poslancov, kde by bolo najlepšie elektromer umiestniť, a to v blízkosti
trasformátora SSD pri konečnej zastávke autobusu. Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie otázky,
starosta dal hlasovať. Poslanci uznesením č. 176 schválili umiestnenie hlavného elektromera
spoločnosti EkoBet,s.r.o. na pozemku parc. č. 333/1, k.ú. Snežnica.
Hlasovanie:

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

7
0
0
0
0

Ad 6/ Žiadosť p. Romana Janca o úpravu cesty
Starosta obce predniesol žiadosť p. Romana Janca o úpravu cesty k jeho rodinnému domu, nakoľko
má k nemu ťažký prístup. Zároveň požiadal o zabezpečenie dopravného zrkadla z cesty od jeho RD
na hlavnú cestu, pretože tam nie je náležitý rozhľad a môže dôjsť k dopravnej nehode. Následne
prebehla diskusia. Starosta skonštatoval, že daná cesta nie je vysporiadaná, aj keď je vedená ako
inžinierska stavba a kým nebude vysporiadaná obec, nemôže vkladať financie do cudzieho majetku.
Momentálne sa pripravuje pasportizácia ciest, v ktorej bude táto cesta zaradená medzi miestne
komunikácie. Poslanci sa zhodli v tom, že takýchto ciest, kde sú potrebné dopravné zrkadlá je v obci
viac. Starosta obce informoval poslancov, že umiestnenie dopravných zrkadiel na hlavnú cestu III
triedy rieši Slovenská správa ciest. Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo, že p. Romanovi Jancovi zašle
vyjadrenie k jeho žiadosti.

Ad 7/ Schválenie čerpania rezervného fondu
Starosta informoval poslancov o zámere rekonštrukcie sociálnych zariadení v budove na futbalovom
ihrisku, ktorú by bolo vhodné financovať z rezervného fondu. Celková rekonštrukcia bola vyčíslená
na 13 830 €. Poslanca P. Kukučíka zaujímalo, kedy sa s rekonštrukciou plánuje začať. Starosta
odpovedal, že pravdepodobne sa s rekonštrukciou začne v septembri 2022. Uvedenú rekonštrukciu
navrhuje starosta realizovať z rezervného fondu obce. Starosta dal o tomto návrhu čerpania
rezervného fondu hlasovať:
Hlasovanie:

za:

7

4

proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0
0

Poslanci schválili použitie rezervného fondu na rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove pri
futbalovom ihrisku vo výške 13 830 €.

Ad 8/ Úprava rozpočtu obce
Poslanci boli bližšie oboznámení s navrhovanou úpravou rozpočtu obce Snežnica, do ktorej bolo
doplnené schválenie použitia RF z predchádzajúceho bodu zápisnice. Nakoľko už nikto nemal návrh
na zmenu úpravy rozpočtu, dal starosta obce o návrhu úpravy hlasovať:
Hlasovanie:

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

7
0
0
0
0

Poslanci schválili úpravu rozpočtu obce Snežnica rozpočtovým opatrením č. 4/2022, ktoré tvorí prílohu tejto
zápisnice.

Ad 9/ Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2022 – 2026.
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Snežnica vo volebnom období 2022 – 2026,
určenie počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022.
Nakoľko sa blíži termín komunálnych volieb, starosta informoval poslancov o povinnosti poslancov
obecného zastupiteľstva určiť počet poslancov na nasledujúce volebné obdobie 2022-2026. Ďalej
určiť počet volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 a rozsah výkonu funkcie
starostu obce Snežnica vo volebnom období 2022-2026.
Podľa počtu obyvateľov v našej obci sa má voliť 7-9 poslancov do obecného zastupiteľstva. Starosta
obce predniesol návrh poslancov na schválenie počtu 9 poslancov a vytvorenie jedného volebného
obvodu pre celú obec.
Hlasovanie:

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

7
0
0
0
0

Obecné zastupiteľstvo obce Snežnica určilo uznesením č. 179, že vo volebnom období 2022-2026
bude mať 9 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode pre celú obec.
Následne dal starosta obce hlasovať o určení rozsahu výkonu funkcie starostu obce Snežnica na plný
pracovný úväzok.
Hlasovanie:

za:
proti:

7
0
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zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Obecné zastupiteľstvo obce Snežnica určilo uznesením č. 180 rozsah výkonu funkcie starostu obce
Snežnica na volebné obdobie 2022-2026 na plný pracovný úväzok.

Ad 10/ Predaj multikáry
Starosta obce informoval poslancov OZ o zámere predať multikáru, nakoľko je táto už nepojazdná a
obec má už nové vozidlo. Nakoľko ide o majetok nízkej hodnoty vedený len na podsúvahovom účte
obce, dal starosta hlasovať o priamom predaji tohto neupotrebiteľného majetku.
Hlasovanie:

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

7
0
0
0
0

Ad 11/ Správa HK k vykonanej kontrole v stravovacom zariadení školskej jedálne
Starosta obce udelil slovo hlavnej kontrolórke obce Bc. Kataríne Adámkovej, ktorá predniesla správu
o kontrole v stravovacom zariadení školskej jedálne. Obecné zastupiteľstvo zobralo správu HK na
vedomie uznesením č. 182.
Hlasovanie:

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

7
0
0
0
0

AD 12 Žiadosť o jednorazové predĺženie prevádzkového času
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti firmy Stepo (Hostinec pri zvonici) o jednorázové
predĺženie prevádzkového času pre podujatie Pivné slávnosti z 13.8.2022 na 14.08.2022. Starosta
obce navrhol predĺžiť otváraciu dobu do 02.00 hod. a dal o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovanie:

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

7
0
0
0
0

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 183 schválilo jednorazové predĺženie prevádzkového času
Hostinca pri zvonici dňa 14.08.2022 do 02:00h..
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Ad 13/ Rôzne
a) Starosta informoval poslancov OZ, v akom štádiu sa nachádza uvedenie novej otočne na
Hrboch do prevádzky. Uviedol, že mal jednanie s p. Taškom, riaditeľom SAD. Zaradenie
predĺženia trasy vybraných spojov bude od septembra 2022. Keďže nová zástavka je
riešená ako ohlásenie drobnej stavby, obec napísala potvrdenie pre SAD, že pozemok KN
C 3857, k. ú. Snežnica, zapísaná na LV 2011 bol daný do užívania ako otočňa autobusov
s autobusovou zastávkou. Starosta uviedol, že v najbližšej dobe bude potrebné osadiť
novú zastávku.
b) Rekonštrukcia telocvične v ZŠ s MŠ Snežnica – starosta uviedol, že verejné obstarávanie
na zhotoviteľa je dokončené. Vyhrala firma MIPE Invest, s.r.o. z Varína, aj keď neponúkla
najnižšiu cenu realizácie. Dôvodom bolo, že firma s najlepšou ponukou nestihla včas
dodať požadovanú dokumentáciu a mala prepadnuté certifikáty.
c) Cenová ponuka na asfaltovanie ciest – Starosta informoval poslancov o cenovej ponuke
v hodnote 20 000 €, ktorá by zahŕňala tri časti asfaltovania ciest, a to na Horejarči od
mosta po kúpeľ, najdrahšiu časť – od kúpľa po ďalší most a tretia časť – cesta ku fare.
Odsúhlasená suma na realizáciu bola 8 000 €. Starosta obce informoval poslancov, že
oslovil p. Jána Labudu, predsedu urbáru, aby sa vyjadril k ťažbe dreva v najbližšom
období. Nakoľko p. Labuda povedal, že ťažba dreva bude prebiehať ešte najbližšie dva až
tri roky, neodporúča realizáciu asfaltovej cesty v spomínanej najdrahšej časti. Starosta
navrhol, najskôr realizovať asfaltovanie v časti od mosta po kúpeľ na Horejarči a pri fare,
s čím poslanci súhlasili.
d) Starosta obce informoval poslancov o rozšírení elektrického vedenia v časti obce Hrby-za
potôčkom. Nové elektrické prípojky budú umiestnené iba v častiach, ktoré sú zahrnuté
v územnom pláne určené na výstavbu.
e) Zástupca starostu P. Ševčík informoval starostu a ostatných poslancov o možnosti zapojiť
sa do zaujímavého projektu s názvom „V mojom okolí“, ktorý organizuje nadácia EPH.
V programe je možné zapojiť sa do súťaže o 2 000€ pre obec. Je potrebné len vytvoriť
projekt, ktorý spĺňa podmienky na získanie tohto grantu v spolupráci so zamestnancom
skupiny EPH, ktorý je v plnom pracovnom pomere. Termín odovzdania projektu je
25.7.2022. Následne prebehla diskusia. Poslanec P. Kukučík navrhol vytvoriť projekt
v časti Hrby, kde na obecnom pozemku by mohla byť zriadená oddychová zóna
s lavičkami a malým ihriskom pre deti.
f) Poslanec P. Kukučík informoval prítomných o probléme parku v centre dediny. Z parku
totiž vedie chodník priamo na hlavnú cestu. Niekoľkokrát sa už stalo, že deti cez tento
chodník vybehnú priamo na hlavnú cestu, kde môže dôjsť k nešťastiu. Prebieha diskusia.
Starosta obce aj poslanci sa priklonili k návrhu p. Kukučíka, že najjednoduchšou
možnosťou by bolo chodník zahradiť okrasným kvetináčom.
g) Poslanec P. Kukučik informoval o potrebe umiestnenia dopravných značiek v časti Hrby.
Navrhol umiestniť značky na jednotlivých nových cestách, tak aby bolo zrejme, ktorá
cesta je hlavná. Prebieha diskusia. Poslanec P. Ševčík navrhol, aby sa tento problém
vyriešil do septembra, kým nezačnú premávať autobusy do tejto časti obce.
h) Starosta informoval poslancov, že sklad pri bytovke už má svoje súpisné číslo 419.
Uviedol, že je ešte potrebné podať žiadosť do elektrárni pre zriadenie novej elektrickej
prípojky.
i) Prijatie detí do materskej školy – starosta obce informoval poslancov o probléme s počtom
neprijatých detí na školský rok 2022/2023. Medzi poslancami prebehla diskusia. Starosta
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obce a poslanci sa zhodli, že bude potrebné riešiť túto situáciu. Navrhli, aby starosta pozrel
projekt budovy materskej školy, pre možnú budúcu nadstavbu a rozšírenie o jednu triedu.
Zástupca starostu P. Ševčík navrhol požiadať o finančné prostriedky z plánu obnovy.

Ad/ 14 Záver
Nakoľko bol program 24. zasadnutia OZ vyčerpaný, starosta obce poďakoval prítomným za
účasť a rokovanie zasadnutia OZ ukončil.

d. a. h.

Ing. Zuzana Sopková
zapisovateľka

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce

I. overovateľ
Magdaléna Javoríková

II. overovateľ
Miroslav Ševčík

