Zápisnica
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kolároviciach, ktoré sa konalo
02. februára 2015 o 16,00 hodine v zasadačke obecného úradu

Prítomní: poslanci OZ v počte 9 – Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň, Marián Hulín,
Mgr. Stanislav Klimo, Jozef Klunda, Stanislav Skukálek,
Mgr. Jozefa Šupíková, Marián Tatala, Emília Uherková
starosta obce Ing. Jozef Hruštinec
pracovníčky OcÚ Helena Klacková
Viera Drličiaková
Mgr. Jana Bugalová

PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Schválenie nájmu pozemku C KN 1555/2 k. ú. Kolárovice, ostatné plochy o výmere 1 365 m2
za nájomné 20,00 € za kalendárny rok za celý predmet nájmu firme MONTAGNE, a. s.,
Dolné Rudiny 3, Žilina z dôvodu hodného osobitného zreteľa – výstavba obecných
nájomných bytov (12 b. j.)
4. Stravovanie starostu obce
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných a konštatoval,
že počet prítomných poslancov je 9 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.

UZNESENIE č. 14
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. Schvaľuje
predložený program obecného zastupiteľstva
Hlasovanie
Za: 9 – Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň, Marián Hulín, Mgr. Stanislav Klimo, Jozef Klunda,
Stanislav Skukálek, Mgr. Jozefa Šupíková, Marián Tatala, Emília Uherková
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Zapisovateľ zápisnice:
Overovatelia zápisnice:
Návrhová komisia:

pracovníčka obecného úradu Helena Klacková
Mgr. Jozefa Šupíková, Mgr. Stanislav Klimo
Emília Uherková, Stanislav Skukálek, Jozef Klunda

Hlasovanie
Za: 9 – Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň, Marián Hulín, Mgr. Stanislav Klimo, Jozef Klunda,
Stanislav Skukálek, Mgr. Jozefa Šupíková, Marián Tatala, Emília Uherková
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 3. Schválenie nájmu pozemku C KN 1555/2 k. ú. Kolárovice, ostatné plochy
o výmere 1 365 m² za nájomné 20,00 € za kalendárny rok za celý predmet nájmu firme
MONTAGNE, a. s., Dolné Rudiny č, Žilina z dôvodu hodného osobitného zreteľa – výstavby
obecných nájomných bytov (12 b. j.)
Uznesením OZ č. 12 zo dňa 12. 01. 2015 bol schválený zámer obce Kolárovice prenajať
nehnuteľný majetok obce vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa , ktorý
bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce dňa 13. 01. 2015 a zvesený
bol dňa 28. 01. 2015, čím bola splnená podmienka uvedená v ustanovení § 9 ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

UZNESENIE č. 15
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. konštatuje, že
zámer dať do nájmu pozemok parcelné číslo C KN 1555/2, ostatné plochy o výmere
1 365 m², vedený na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Kolárovice z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bol podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 13. 01. 2015
na dobu 15 dní, na internetovej stránke dňa 13. 01. 2015 a zvesený z úradnej tabule
a z internetovej stránky dňa 28. 01. 2015.
B. rozhodlo
podľa § 9a ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva dať do
nájmu pozemok parcelné číslo C KN 1555/2, ostatné plochy o výmere 1 365 m² firme
MONTAGNE, a. s. Dolné Rudiny 3, Žilina, IČO 36002500, DIČ 2020422701 na dobu
nájmu 25 rokov a za dohodnutú cenu nájmu 20,-€/kalendárny rok za celý predmet
nájmu, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je výstavba obecných
nájomných bytov – 12 bytových jednotiek.
Hlasovanie
Za: 9 – Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň, Marián Hulín, Mgr. Stanislav Klimo, Jozef Klunda,
Stanislav Skukálek, Mgr. Jozefa Šupíková, Marián Tatala, Emília Uherková
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
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K bodu 4. Stravovanie starostu obce
Podľa § 152 ods. 8 písm. c) Zákonníka práce zamestnávateľ môže po prerokovaní so
zástupcami zamestnancov rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie
a ktorým bude prispievať na stravovanie podľa ods. 3.
Obec môže rozhodnúť o rozšírení okruhu fyzických osôb, ktorým obec zabezpečí stravovanie
a ktorým bude prispievať na stravovanie, a to o fyzickú osobu – starostu obce.

UZNESENIE č. 16
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. berie na vedomie,
že návrh rozšíriť okruh fyzických osôb – starostu obce, ktorému obec zabezpečí
stravovanie a ktorému bude prispievať na stravovanie bol prerokovaný so zástupcami
zamestnancov – OZ SLOVES.
B. rozhodlo
v zmysle § 152 ods. 8 písm. c) Zákonníka práce rozšíriť okruh fyzických osôb, a to
o starostu obce - Ing. Jozef Hruštinec, ktorému obec zabezpečí stravovanie a ktorému
bude prispievať na stravovanie podľa ods. 3 vo funkčnom období 2014 – 2018.
Hlasovanie
Za: 9 – Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň, Marián Hulín, Mgr. Stanislav Klimo, Jozef Klunda,
Stanislav Skukálek, Mgr. Jozefa Šupíková, Marián Tatala, Emília Uherková
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 5. Rôzne
Starosta obce prítomných informoval, že je veľa záujemcov o byty v plánovanej bytovke,
preto sa bude musieť urobiť výber záujemcov.
Informoval tiež o príprave novely stavebného zákona a ďalšom fungovaní spoločných
stavebných úradov. Obec Kolárovice zostáva naďalej pod Spoločným stavebným úradom so
sídlom v Kotešovej.
Kladne zhodnotil priebeh karnevalu v základnej i materskej škole.

K bodu 6. Diskusia
Poslanec Marián Hulín sa informoval o postupe realizácie kanalizácie a vodovodu v obci,
nakoľko občania z bočných ulíc ešte nedostali späť podpísané zmluvy so SEVAKOM. Žiadal
vysvetlenie, či sa budú zapájať aj bočné ulice.
Upozornil na voľne sa pohybujúce psy po obci, ktoré ohrozujú občanov.
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Starosta obce prítomných informoval, že so zástupcom firmy ZIPP Bratislava, spol. s r. o.
prešli všetky bočné ulice, ktoré budú postupne napájané na kanalizáciu a vodovod.
Obec miestnym rozhlasom upozorňuje majiteľov psov, aby si tieto zatvárali do dvorov.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, starosta obce diskusiu ukončil, prítomným
poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

V Kolároviciach, 02. 02. 2015

Zapisovateľ zápisnice: Helena Klacková
Overovatelia zápisnice: Mgr. Jozefa Šupíková
Mgr. Stanislav Klimo
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