Zápisnica
z VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kolároviciach, ktoré sa konalo
21.septembra 2015 o 16,00 hodine v zasadačke obecného úradu

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

PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Informácia o plnení uznesení z VI. Zasadnutia OZ
Správa audítora k účtovnej závierke obce Kolárovice za rok 2014
Zrušenie uznesenia č.15/2015 písm. A.,B. - týkajúce sa zámeru prenajať pozemok parcelné
číslo C KN 1555/2 k.ú. Kolárovice
Zámer prevodu majetku obce Kolárovice – pozemok parcelné číslo CKN 1555/2 k.ú.
Kolárovice z dôvodu hodného osobitného zreteľa (výstavba bytového domu Kolárovice –
12 bytových jednotiek)
Rôzne - informácie starostu
Diskusia
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. 41
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. Schvaľuje
predložený program obecného zastupiteľstva
Hlasovanie
Za: 9 – Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň, Marián Hulín, Ing. Matej Mičienka, Jozef Klunda,
Mgr. Jozefa Šupíková, Marián Tatala, Emília Uherková , Stanislav Skukálek
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Zapisovateľ zápisnice:
Overovatelia zápisnice:
Návrhová komisia:

pracovníčka obecného úradu Miroslava Hrtánková
Jozef Klunda , Marián Hulín
Marián Tatala, Emília Uherková , Mgr .Jozefa Šupíková

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

K bodu 3. informácia o plnení uznesení z VI.zasadnutia OZ
Starosta obce informoval, že na VI. Zasadnutí obecného zastupiteľstva neboli prijaté žiadne
ukladacie uznesenia – ( úlohy)
UZNESENIE č.42

Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
berie na vedomie

Informáciu o plnení uznesení z VI .zasadnutia OZ

Hlasovanie
Za: 8 – Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň, Marián Hulín, Ing. Matej Mičienka, Jozef Klunda,
Mgr. Jozefa Šupíková, Marián Tatala, Emília Uherková , Stanislav Skukálek
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 4. Správa audítora k účtovnej závierke obce Kolárovice za rok 2014
Správu audítora predložila kontrolórka obce p. Jozefa Šipková , následne ju dala k
nahliadnutiu poslancom obecného zastupiteľstva

UZNESENIE č.43
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
Berie na vedomie

Správu audítora obecnému zastupiteľstvu o vykonaní auditu účtovnej závierky a konsolidovanej
účtovnej závierky k 31.12.2014
Hlasovanie
Za: 9 – Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň, Marián Hulín, Ing. Matej Mičienka, Jozef Klunda,
Mgr. Jozefa Šupíková, Marián Tatala, Emília Uherková , Stanislav Skukálek
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 5. Zrušenie uznesenie č.15/2015 písm. A., B – týkajúce sa zámeru prenajať
pozemok parcelné číslo C KN 1555/2 k.ú. Kolárovice
Tuto p. starosta informoval poslancov o nutnosti zrušiť uznesenie z dôvodu, že na pozemok ,
ktorý je prenajatý nemožno dostať úver zo ŠFRB

UZNESENIE č.44
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
ruší

Uznesenie č.15/2015
A. obecné zastupiteľstvo konštatuje, že
Zámer dať do nájmu pozemok parcelné číslo CKN 1555/2, ostatné plochy o výmere 1365
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 obecnej tabuli obce dňa 13.01.2015 na dobu 15 dní, na internetovej
stránke 13.01.2015 a zvesený z úradnej tabule a z internetovej stránky dňa 28.01.2015

B. obecné zastupiteľstvo 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 CKN 1555/2, ostatné plochy o výmere 1 365m² 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 výstavby obecných nájomných bytov – 12 bytových jednotiek

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

K bodu 6. Zámer prevodu majetku obce Kolárovice –pozemok parcelné číslo CKN 1555/2
k.ú. Kolárovice z dôvodu hodného osobitného zreteľa ( výstavba bytového domu 12 bytových
jednotiek)
Starosta informoval, že pozemok teba previesť na firmu ktorá je stavebníkom z dôvodu
získania finančných prostriedkov od ŠFRB. Tento pozemok bude prevedený späť na obec po
skolaudovaní bytov za sumu 1000,00 EUR – čo bude ošetrené v kúpnej zmluve

UZNESENIE č.45
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
schvaľuje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a doplnkov zámer previesť nehnuteľný majetok pozemok parcelné číslo
CKN 1555/2 k.ú. Kolárovice, ostatné plochy o výmer 1 365m² za cenu 1 000,00 € firme
MONTAGNE a.s. Dolné Rudiny 3 , Žilina, IČO 36002500, DIČ 2020422701, pričom dôvodom
hodného osobitného zreteľa je výstavba obecných nájomných bytov -12 bytových jednotiek.

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

K bodu č.7 Rôzne
Informácia starostu obce o rozpočtovom opatrení č.4/2015
S rozpočtovým opatrením prítomných informovala účtovníčka obce p. Drličiaková a vysvetlila
dôvody zmeny rozpočtu
- v príjmovej časti ide hlavne o transfer na haváriu ZŠ
- vo výdavkovej časti ide o prevod medzi položkami

Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach

UZNESENIE č. 46
Berie na vedomie
Informáciu starostu obce o rozpočtovom opatrení obce Kolárovice č.4/2015 na zmenu
rozpočtu v roku 2015 . V súlade s § 14 zák.č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmeny a doplnení niektorých zákonov v súlade so zákonom
č.369/1990 Zb.§11 ods.4b

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

Doručená pošta
1. Žiadosť p. Martina Raždíka, bytom Kolárovice-Škoruby č.660 o zmenu periodicity vývozu
komunálneho odpadu
Tu p. starosta informoval poslancov, že už v minulosti p. Raždík žiadal o zmenu periodicity
vývozu odpadu
- Podľa platného VZN obce o odpadoch máme stanovenú výšku poplatku a periodicitu vývozu
komunálneho odpadu. Bližšie informácie o zákone o odpadoch podá Mgr. Bugalová po
návrate z PN
2. Žiadosť p. Martina Raždíka , bytom Kolárovice –Škoruby č.660 o prenájom obecného
pozemku
vzhľadom k tomu, že predmetný pozemok je cesta nemožno tento dať do prenájmu ,
p. Raždíkovi vyjadrenie bude poslané písomne

Informácie starostu
Pán starosta informoval poslancov, že je otvorená nová trieda družiny , z dôvodu že v triede
môže byť len 25 detí a máme prihlásených 38 detí, preto musel riaditeľ školy prijať novú
pracovnú silu.
Vybudoval sa vodovod na úžitkovú vodu na cintoríne , čo niektorým občanom prekáža.
Občania sa sťažujú aj na vývoz zeminy z výkopu kanalizácie , ktorý je použitý na vyrovnanie
hasičského ihriska na Potokoch a na Čiakove , vybudovanie parkoviska – tento vývoz je
povolený Okresným úradom v Bytči –odbor starostlivosti o životné prostredie.
Starosta informoval o projekte“ Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kolárovice“ –
tento projekt bude v najbližších týždňoch realizovaný
Ďalej sa realizuje rozšírenie hokejbalového ihriska, na tento projekt sme dostali dotáciu
z MFSR na individuálne potreby obce

K bodu č.8 Diskusia
p. Hulín Marián sa informoval , o úprave cesty po výkope kanalizácie akou frakciou kameňa
má byť zasypaná cesta .
-pán starosta odpovedal , že frakcia , ktorou je cesta zasypaná je správna prisľúbil , že diery
v ceste dá upraviť pracovníkmi menších obecných služieb
JUDr. Bugala Vladimír sa do diskusie prihlásil s otázkou, či môže nahliadnuť do cestovných
príkazov svojej manželky. Mal námietky na to , že ako miesto výkonu práce sa nemá písať
Kolárovice , ale ciel pracovnej cesty.
- p. starosta ozrejmil, že na nových tlačivách „príkaz na pracovnú cestu“ sa toto už
neudáva
p. Klunda Jozef –informoval o aktivitách DHZ , majú rôzne súťaže na ktorých je
DHZ –Centrum na popredných miestach
p. Raždík Martin –pozval všetkých poslancov a pracovníčky obecného úradu aby sa prišli
pozrieť na Škoruby , ako upravuje priestor pri ceste o ktorý má záujem získať ho do prenájmu

Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil , poslanci súhlasili s jej ukončením.

Bod 9. Záver
Starosta všetkým prítomným poďakoval a ukončil zasadnutie.

V Kolároviciach, 21. 09. 2015

Zapisovateľ zápisnice: Miroslava Hrtánková
Overovatelia zápisnice: Marián Hulín
Jozef Klunda

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

