UZNESENIE
z III. zasadnutia OZ zo dňa 11. 09. 2017
Uznesenie od č. 136 - 149
UZNESENIE č. 136
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje
predložený program rokovania obecného zastupiteľstva
Kolárovice, 11. 09. 2017

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

___________________________________________________________________
UZNESENIE č. 137
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení z II. zasadnutia OZ.
Kolárovice, 11. 09. 2017

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

___________________________________________________________________
UZNESENIE č. 138
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. konštatuje, že
zámer obce Kolárovice prenajať nehnuteľný majetok „Zdravotné stredisko
Kolárovice č. 457“, na pozemku parcelné číslo C KN 1958 k. ú. Kolárovice,
zapísaný na LV č. 1 v 1/1 na obec Kolárovice z dôvodov hodných osobitného
zreteľa bol v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli
a webovej stránke obce v dobe od 24. 08. 2017 – 08. 09. 2017.
B. schvaľuje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva nájom nehnuteľného majetku „Zdravotné stredisko Kolárovice č.
457“, na pozemku C KN 1958 k. ú. Kolárovice, zapísaný na liste vlastníctva č. 1

vedený Okresným úradom Bytča, katastrálny odbor pre okres: Bytča, obec:
Kolárovice, katastrálne územie: Kolárovice, a to priestory:
čakáreň – vstupná miestnosť o výmere: 16,5 m²
miestnosť o výmere:
24,5 m²
miestnosť o výmere:
12,5 m²
WC o výmere:
6,5 m²
Spolu:
60,0 m²
p. Vladimírovi Dorušincovi, trvale bytom Kolárovice č. 17 na dobu 10 rokov za
dohodnutú cenu 66,40 € (slovom šesťdesiatšesťeurštyridsaťcentov) mesačne
za celý predmet nájmu, a to z dôvodov hodných osobitného zreteľa –
menovaný je nevidiaci a z tohto dôvodu má záujem pracovať v mieste trvalého
bydliska a súčasne vyhovieť záujmu obyvateľov o poskytovanie masérskych
a rehabilitačných služieb.
Kolárovice, 11. 09. 2017

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

__________________________________________________________________
UZNESENIE č. 139
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. berie na vedomie
Správu nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu z overenia riadnej účtovnej
závierky a konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2016.
Kolárovice, 11. 09. 2017

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

___________________________________________________________________
UZNESENIE č. 140
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. berie na vedomie
Informáciu o plnení rozpočtu obce Kolárovice k 30. 06. 2017
Príjmy celkom: :
Rozpočet: 1 186 163 € Plnenie: 642 658 €
Výdavky celkom:
1 185 569 €
436 416 €
Hospodárenie celkom:
594 €
206 242 €
Kolárovice, 11. 09. 2017

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

UZNESE4NIE č. 141
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2017 v zmysle ustanovenia §14
zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - § 11 ods. 4b) podľa priloženého
návrhu nasledovne:
Celková rekapitulácia rozpočtu obce na rok 2017
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou
Rozpočtované príjmy spolu

1 100 755
0
75 408
10 000
1 186 163

1 129 755
0
195 408
10 000
1 335 163

29 000
0
120 000
0
149 000

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Rozpočtované výdavky celkom

1 151 069
30 000
4 500
1 185 569

1 300 069
30 000
4 500
1 334 569

149 000
0
0
149 000

594

594

0

Rozpočtované hospodárenie celkom
Kolárovice, 11. 09. 2017

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

__________________________________________________________________
UZNESENIE č. 142
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. určuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov kratší pracovný čas hlavného kontrolóra,
ktorý bude zvolený vo voľbe vyhlásenej obecným zastupiteľstvom, v rozsahu 0, 11
úväzku, t. j. 16 hodín mesačného pracovného času.
Kolárovice, 11. 09. 2017

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

UZNESENIE č. 143
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. vyhlasuje
1. V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov „Voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce
Kolárovice“.
2. V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov deň 11. 12. 2017 (pondelok) za deň konania voľby
hlavného kontrolóra obce Kolárovice.
B. určuje
1. Miesto a čas konania voľby hlavného kontrolóra
a) miesto konania voľby: zasadačka Obecného úradu Kolárovice č. 389
b) čas konania voľby: 17,00 hod.
2. Termín doručenia písomných prihlášok
Písomné prihlášky musia byť doručené na obecný úrad – do podateľne
Obecného úradu v Kolároviciach najneskôr do 14 dní pred dňom konania voľby
hlavného kontrolóra – t. j. najneskôr do 24. novembra 2017.
3. Spôsob doručenia písomných prihlášok
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke
označenej „Voľba hlavného kontrolóra 2017 – neotvárať“
a) zašlú na adresu: Obecný úrad Kolárovice č. 389, 013 54 Kolárovice, alebo
b) osobne doručia do podateľne Obecného úradu Kolárovice
4. Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- spôsobilosť na právne v plnom rozsahu (výpis z registra trestov)
5. Náležitosti písomnej prihlášky
- údaje kandidáta: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia
- adresa trvalého pobytu a adresu na doručovanie ak je iná ako adresa trvalého
pobytu
- kontaktné údaje: e-mail, telefonický kontakt
6. Prílohy k prihláške
a) povinné prílohy
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
b) ostatné prílohy
- štruktúrovaný životopis
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov pre účely vykonania voľby hlavného kontrolóra obce na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kolároviciach

7. Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra
V súlade s §11 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom,
ktorý je určený ako deň nástupu do práce, t. j. 08. 02. 2018.
8. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra
Voľby hlavného kontrolóra budú vykonané verejným hlasovaním.
9. Proces vykonania voľby hlavného kontrolóra
Verejná voľba
a) Voľby hlavného kontrolóra obce Kolárovice sa vykonajú na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Kolároviciach dňa 11. 12. 2017.
b) Starosta obce informuje poslancov obecného zastupiteľstva o počte, forme
a dátume doručenia obálok s označením „Voľba hlavného kontrolóra 2017 –
neotvárať“.
c) Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná starosta obce za
prítomnosti 3 poslancov (volebná komisia) schválených obecným zastupiteľstvom 04. 12. 2017 o 16,00 hod. v kancelárii starostu obce. O výsledku sa
vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci prítomní a ktorá sa bude predkladať
do zastupiteľstva ako príloha k materiál o voľbe hlavného kontrolóra.
Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom
termíne doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili
stanovené podmienky.
V prípade, že niektorá z osôb prítomných pri otváraní obálok a kontrole
splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinná do zápisnice
uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť.
Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky bude
o tejto skutočnosti písomne informovaný do 5-tich dní odo dňa otvorenia
obálok.
d) Procesu voľby hlavného kontrolóra predchádza prezentácia jednotlivých
kandidátov.
Kandidáti sa prezentujú v poradí, v akom boli doručené ich písomné prihlášky
na obecný úrad, pričom každý kandidát má právo na svoju prezentáciu
v časovom rozsahu max. 5 minút.
e) Po prezentácii všetkých kandidátov pristúpia poslanci k verejnému hlasovaniu.
Hlasuje sa za každého kandidáta osobitne.
C. V zmysle §18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
- na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov
Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej
istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí
získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V druhom kole volieb je
zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov
v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

D. ukladá
1. Zabezpečiť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kolárovice na úradnej
tabuli a webovej stránke obce Kolárovice.
Z: p. Viera Drličiaková – pracovníčka obce
2. Zabezpečiť zverejnenie výsledkov voľby hlavného kontrolóra obce Kolárovice
na úradnej tabuli webovej stránke obce Kolárovice
Z: p. Viera Drličiaková, pracovníčka obce
Kolárovice, 11. 09. 2017

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

___________________________________________________________________
UZNESENIE č. 144
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. poveruje
poslancov obecného zastupiteľstva – Mgr. Jozefu Šupíkovú, Mariána Tatalu
a Emíliu Uherkovú (volebná komisia) k otvoreniu obálok a posúdenie náležitostí
podaných prihlášok pre voľby hlavného kontrolóra obce.
Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

Kolárovice, 11. 09. 2017

___________________________________________________________________
UZNESENIE č. 145
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolárovice č. 1/2017 o prevádzkovom
poriadku pohrebiska a domu smútku.
Kolárovice, 11. 09. 2017

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

UZNESENIE č. 146
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. berie na vedomie
Výsledky kontroly a prijaté opatrenia Najvyššieho kontrolného úradu SR, ktorá
bola vykonaná v čase od 07. 03. 2017 do 27. 06. 2017 v kontrolovanom subjekte
Obec Kolárovice, Kolárovice č. 389, 013 54 Kolárovice za kontrolované obdobie
– roky 2015, 2016 a súvisiace obdobie.
Kolárovice, 11. 09. 2017

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

___________________________________________________________________
UZNESENIE č. 147
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje
Prijatie úveru vo výške 120 000,00 € (slovom jednostodvadsaťtisíc euro)
poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a. s., so sídlom: Hodžova 11,
010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK 2020372541,
zapísanej v Obchodnom registri okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo:
148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, na účely
zabezpečenia financovania investičného projektu - „Živičná úprava miestnych
komunikácii – oprava obecných komunikácii – oprava cesty v miestnej časti
Čerenka v zmysle schválenia obecným zastupiteľstvom“
Kolárovice, 11. 09. 2017

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

___________________________________________________________________
UZNESENIE č. 148
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. berie na vedomie
1) Žiadosť Stanislava Bulíka a manž. Janky Bulíkovej, bytom Bytča, Okružná
č. 1102/2 o vybudovanie verejného osvetlenia k novostavbe rodinného domu
na pozemku C KN 3356/2 k. ú. Kolárovice.
2) Žiadosť Miroslava Vavreka, bytom Povina č. 317 a Mgr. Aleny Hranicovej,
bytom Kotešová č. 144 o vybudovanie verejného osvetlenia k novostavbe
rodinného domu na pozemku C KN 2707 k. ú. Kolárovice.

3) Žiadosť ZO SZTP Bytča o poskytnutie finančného príspevku
4) Žiadosť Márie Kaštanovej, bytom Kolárovice č. 146 k vyriešeniu prístupovej
cesty k rodinnému domu (146)
B. schvaľuje
Vybudovanie verejného osvetlenia k novostavbám rodinných domov v roku 2018
so zapracovaním finančných nákladov do rozpočtu obce Kolárovice na rok 2018:
a) novostavba rodinného domu na CKN 3356/2 k. ú. Kolárovice
b) novostavba rodinného domu na C KN 2707 k. ú. Kolárovice
C. navrhuje
vykonať ďalšie miestne šetrenie za účelom sprístupnenia miestnej komunikácie
E KN 13658 k. ú. Kolárovice, ktorá slúži ako prístupová cesta k rodinnému domu
súpisné číslo 146.
Kolárovice, 11. 09. 2017

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

___________________________________________________________________
UZNESENIE č. 149
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. navrhuje
Vyhlásiť miestnym rozhlasom upozornenie na ničenie detského ihriska pri MŠ
Kolárovice. V prípade poškodenia majetku v sume 266,00€, ktoré sa považuje už
za trestný čin, budú zodpovední rodičia detí.
Ihrisko bude monitorované kamerovým systémom.
Kolárovice, 11. 09. 2017

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

___________________________________________________________________

