Zápisnica
z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kolárovice, ktoré sa konalo
dňa 12. júna 2017 o 16,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Kolárovice
Prítomní: poslanci OZ v počte 9 - Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek,
Ing. Juraj Hlavoň, Ing. Matej Mičienka, Emília
Uherková, Jozef Klunda, Mgr. Jozefa Šupíková
Marián Tatala
starosta obce:
Ing. Jozef Hruštinec
pracovníčky OÚ:
p. Viera Drličiaková, Helena Klacková, Mgr. Jana Bugalová
kontrolór obce:
p. Jozefa Šípková
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Informácia o plnení uznesení z I. zasadnutia OZ
4. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce Kolárovice na II. polrok 2017
5. Návrh záverečného účtu obce Kolárovice a celoročné hospodárenie za rok 2016:
a/ stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu
obce za rok 2016
b/ schválenie záverečného účtu obce Kolárovice za rok 2016
6. Schválenie čerpania rezervného fondu obce Kolárovice
7. Schválenie rozpočtového opatrenia obce Kolárovice č. 2/2017 na zmenu
rozpočtu v roku 2017
8. Odsúhlasenie predaja pozemku parc. č. CKN 450 p. Milanovi Mičienkovi,
Kolárovice 341
9. Zámer nájmu priestorov zdravotného strediska súp.č. 457 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
10. Schválenie dotácie z rozpočtu obce Kolárovice podľa VZN 2/2010 pre Územnú
organizáciu DPO SR Bytča
11. Oznámenie komisie pre nezlučiteľnosť funkcii o predložení majetkového
priznania starostu obce za rok 2016
12. Schválenie dodatku č. 3 k VZN 1/2008 o miesta a čase zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky a príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov činnosti v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Kolárovice
13. Schválenie dodatku č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov
14. Žiadosť DHZ Centrum - vyradenie nefunkčného majetku – auto Avia
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver

K bodu 1. Otvorenia zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Jozef Hruštinec a privítal všetkých
prítomných.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 9 a OZ je uznášania schopné

1

UZNESENIE č. 120
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje
predložený program rokovania obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 2)
-

-

za zapisovateľa zápisnice je určená - p. Viera Drličiaková
za overovateľov zápisnice sú určení – Stanislav Skukálek
Ing. Juraj Hlavoň
Do návrhovej komisie sú navrhnutí: Mgr. Ján Ciesarík
Jozef Klunda
Emília Uherková

Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 3) Informácia o plnení uznesení z II. zasadnutia OZ
Starosta obce informoval, že na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve neboli prijaté žiadne
uznesenia.
UZNESENIE č. 121
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení z II. zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0
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K bodu 4) Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce Kolárovice na II. polrok 2017.
Plán činnosti bol doručený poslancom spolu s pozvánkou a neboli k nemu žiadne pripomienky.

UZNESENIE č. 122
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje
Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce Kolárovice na II. polrok 2017
Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 5) Návrh záverečného účtu obce Kolárovice a celoročné hospodárenie za
rok 2016
a/ stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu
za rok 2016
b/ schválenie záverečného účtu obce Kolárovice za rok 2016
Stanovisko hlavného kontrolóra obce bolo poslancom doručené spolu s pozvánkou. K návrhu
záverečného účtu, spôsobu výpočtu, podala vysvetlenie p. Drličiaková.

UZNESENIE č. 123
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Kolárovice za rok 2016
podľa § 18f bod c/ zákona č. 369/1990 Zb, o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0
B. schvaľuje
Záverečný účet obce Kolárovice a celoročné hospodárenie za rok 2016 „bez výhrad“.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vysporiadanie prebytku rozpočtu v sume 177 709,00 EUR zisteného
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upraveného
o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 3 473,74 EUR použiť na:
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-

tvorbu rezervného fondu

174 236,00 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume – 102 301,00 EUR, navrhujeme vysporiadať z :
-

rezervného fondu

102 301,00 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo
výške 71 935,00 EUR.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby
peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného
zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a)

nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom
rozpočtovom roku
v sume
3 472,74 EUR, a to na :
- nevyčerpané prostriedky z prenesených kompetencií z r. 2016
3 472,74 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo
výške 71 935,00 EUR a tento použiť v zmysle §10 ods. 9 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o znení a doplnení niektorých zákonov, na opravu havarijného stavu
miestnych komunikácií – bočných ulíc po budovaní vodovodu a kanalizácie v obci Kolárovice.
Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 6) Schválenie čerpania rezervného fondu obce Kolárovice

UZNESENIE č. 124
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje
Schvaľuje podľa § 15 ods. 2 a § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov čerpanie rezervného fondu obce Kolárovice
vo výške 71 935,00 EUR na opravu havarijného stavu miestnych komunikácií po budovaní
vodovodu a kanalizácie
Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0
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K bodu 7) Schválenie rozpočtového opatrenia obce Kolárovice č. 2/2017 na zmenu
rozpočtu v roku 2017
Rozpočtové opatrenie bolo tiež zaslané poslancom spolu s pozvánkou. P. Drličiaková oboznámila
poslancov s najvýraznejšími zmenami rozpočtu na rok 2017.

UZNESENIE č. 125
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017 v zmysle ustanovenia 14 ods. 2
zák. č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
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

1 060 403
0

1 098 861
0

38 458
0

62 330
10 000
1 132 733

75 408
10 000
1 184 269

13 078
0
51 536

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Rozpočtované výdavky celkom

1 063 876
30 000
4 500
1 098 376

1 149 769
30 000
4 500
1 184 269

85 893
0
0
85 893

34 357

0

-34 357

Rozpočtované hospodárenie celkom

Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0
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K bodu 8/ Schválenie predaja pozemku parc. č. CKN 450 p. Milanovi Mičienkovi,
Kolárovice 341
- starosta informoval, že p. Milan Mičienka si dal žiadosť na odkúpenie uvedeného pozemku na
ktorom má postavené humno v jeho vlastníctve.
UZNESENIE č. 126
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje
Podľa §9 ods. 2 písm. a/ a §9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj pozemku parc.č. CKN 450 o výmere 34 m2 , zastavaná plocha,
vedený na liste vlastníctva č. 6603, k.ú. Kolárovice kupujúcemu Milanovi Mičienkovi, rodenom
Mičienka, nar. 22. 6. 1957, bytom Kolárovice č. 341 za kúpnu cenu 1,00 EUR/m2 , pretože
predávaný pozemok je zastavaný stavbou – humno vo vlastníctve kupujúceho Milana Mičienku
LV č. 412 k.ú. Kolárovice.
Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, , Ing. Juraj Hlavoň, Ing. Matej Mičienka,
Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 9/ Zámer nájmu priestorov zdravotného strediska súp. č. 457 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
- starosta informoval, že ide schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa na prenájom
priestorov bývalého zdravotného strediska p. Vladimírovi Dorušíncovi , o ktorom informoval
už na predchádzajúcom zasadnutí a bude slúžiť na poskytovanie masérskych a rehabilitačných
služieb.
UZNESENIE č. 127
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje
V zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v zmysle neskorších predpisov a doplnkov zámer obce poskytnúť do nájmu 60 m2 v
zdravotnom stredisku súp. č. 457, postavený na pozemku parc. č. 1958, k.ú. Kolárovice,
4 miestnosti + WC pre pána Vladimíra Dorušinca, rod. Dorušinec, Kolárovice č. 17 za
účelom poskytovania masérskych a rehabilitačných služieb na dobu 5 rokov, pričom
dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že 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.

Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0
6

K bodu 10/ Schválenie dotácie z rozpočtu obce Kolárovice podľa VZN 2/2010 pre
Územnú organizáciu DPO SR Bytča
UZNESENIE č. 128
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje
- dotáciu z rozpočtu obce Kolárovice podľa VZN 2/2010 pre Územnú organizáciu DPO SR
Bytča vo výške 70,00 EUR

Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 11/ Oznámenie komisie pre nezlučiteľnosť funkcií o predložení majetkového
priznania starostu obce za rok 2016
Predseda komisie pre nezlučiteľnosť funkcií Mgr. Jozef Šupíkova informovala, že starosta obce podal
v stanovenom termíne majetkové priznanie za rok 2016.

UZNESENIE č. 129
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. berie na vedomie
Oznámenie komisie pre nezlučiteľnosť funkcií, že starosta obce Kolárovice
Ing. Jozef Hruštinec podal v zákonom stanovenom termíne majetkové priznanie
za rok 2016.

Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0
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K bodu 12/ Schválenie dodatku č. 3 k VZN 1/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky a príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov činnosti v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Kolárovice
- starosta informoval, že úprava sa týka zvýšenia stravného v školskej jedálni a požiadal o ňu vedúca
školskej jedálne v zmysle platných predpisov.
UZNESENIE č. 130
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje
- dodatok č. 3 k VZN 1/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kolárovice.
Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 13/ Schválenie dodatku č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov
p. Drličiaková informovala, že tento dodatok, ktorý umožňuje poslancovi vzdať sa odmeny za výkon
funkcie poslanca, je nutný z dôvodu prípadného odchodu poslancov do predčasného starobného
dôchodku, kedy nemôžu mať žiadny príjem.

UZNESENIE č. 131
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje
- dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov
Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0
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K bodu 14/ Žiadosť DHZ Centrum o vyradenie nefunkčného majetku – auto Avia
- p. Klunda informoval, že od MV SR dostali staršiu Aviu, ktorú treba opraviť a na jej opravu chce
použiť náhradné diely z Avie, ktorú požaduje vyradiť, pretože už je nepojazdná a nemôže v nej voziť
viac osôb.
UZNESENIE č. 132
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. Schvaľuje
- vyradenie nefunkčného auta AVIA 21.1.F – č.k. 684 obstarávacia cena 331,94 EUR
z evidencie majetku obce Kolárovice v požívaní DHZ Centrum a použitie auta
na náhradné diely.
Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 15/ Rôzne
- informácia o vypracovaní smernice o verejnom obstarávaní č. 1/2017 – starosta podal vysvetlenie
k bodom, v ktorých sa mení smernica, hlavne úprava finančných limitov na obstaranie tovarov
a služieb.
UZNESENIE č. 133
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. berie na vedomie
informáciu o vypracovaní smernice o verejnom obstarávaní č. 1/2016
Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0
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K bodu 15/ Rôzne
- list Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, na ktorý sa obrátila so sťažnosťou
p. Gorelová ohľadom vrátenia pozemku par.č. 1510 v k.ú. Kolárovice - pozemok za bytovkou č. 16.
P.Gorelovej sa odpovie v zmysle doterajšej korešpondencie ohľadom predmetnej záležitosti.

UZNESENIE č. 134
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. berie na vedomie
informáciu liste Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ohľadom
sťažnosti p. Gorelovej Ľudmily, bytom Okružná 8, Revúca
Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 15/ Rôzne
-

-

starosta obce prečítal sťažnosť obyvateľov obce Kolárovice, bývajúcich na ulici, ktorou sa dá
prejsť do obce Petrovice /oproti bytovkám/ proti prejazdu všetkých nákladných vozidiel
touto ulicou. Podpísaní občania žiadajú osadenie značky „zákaz vjazdu nákladných vozidiel“
do ulice a osadenie rampy na konci ulice, aby sa týmto za bránilo poškodeniu novo
vybudovanej cesty.
tejto problematike sa týkali aj list. P. Bc. Ľubomíra Krajčiho, Petrovice 570 a list starostu
obce Petrovice Ing. Antona Pláňavského, ktorí žiadali o povolenie vjazdu nákladných vozidiel
a odstránenie zábran na cestnej komunikácii pozemok parc.č. CKN 2110 .
Ohľadom umiestnenia tabule „Zákaz vjazdu vozidiel nad 3,5 tony“ a osadenia rampy na konci
miestnej komunikácie vo vlastníctve obce Kolárovice pozemok CKN 2110 sa začala búrlivá
diskusia, nakoľko boli prítomní aj starosta obce Petrovice Ing. Anton Pláňavský, stavebníci
v časti obce Petrovice, ktorých sa zákaz týka a občania obce Kolárovice, ktorí toto
obmedzenie požadovali petíciou.
- argumentácia Ing. Antona Pláňavského, starostu obce Petrovice na zrušenie obmedzení:
- obce sa majú spájať a nie rozdeľovať
- cesta už veľa rokov slúži ako spojovacia komunikácia oboch obcí
- urbár obce Kolárovice tiež zničil komunikácie v obci Petrovice
- komunikáciu využívajú na základe platných stavebných rozhodnutí stavebníci ako
príjazdovú komunikáciu
- aby sa nepoškodila novovybudovaná kanalizácia, treba žltou čiarou označiť je umiestnenie
- prístupová cesta zo strany obce Petrovice je v zlom stave
- upozornil, že toto obmedzenie bude platiť aj pre občanov obce Kolárovice
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K jeho argumentácii sa pridali a svoje stanovisko vysvetľovali aj noví stavebníci v tejto časti
obce Petrovice p. Ján Ciesarík, p. Peter Gálik a p.
- argumentácia Ing. Jozefa Hruštinca starostu obce Kolárovice:
- vybudovanie novej komunikácie bolo financované z rozpočtu obce Kolárovice a bolo
vo výške viac ako 16.000,- EUR. V minulom týždni vybudovaná/vyasfaltovaná komunikácia
je už poškodená prejazdom ťažkých domiešavačov, nákladných áut a žeriavu, ktorý
vykladal stavebný materiál
- stavebné povolenie bolo vydané obcou Petrovice a táto má zabezpečiť prístupovú
komunikáciu k novovybudovaným rodinným domom v katastri obce Petrovice, treba
upozorniť pracovníka spoločného stavebného úradu, aby pre túto lokalitu neuvažoval
s prístupom zo strany obce Kolárovice.
- starosta je ochotný otvárať rampu pre dokončenie štyroch rozostavaných domov
a to do počtu 10 domiešavačov. Osobné autá, sanitka a autá do 3,5 tony prejdú bez
problémov.
K argumentácii starostu obce Kolárovice sa pridali aj prítomní občania z tejto ulice, ktorí
podpísali petíciu za obmedzenie vjazdu nákladných vozidiel, p. Michal Čado, p. Ľubomír
Hruštinec a p. Ladislav Dižo. Títo naviac uviedli, že aj im bol zo strany niektorých občanov
Petrovíc bránený prejazd komunikáciou cez Petrovice.
Po odchode starostu obce Petrovice Ing. Pláňavského a zástupcov stavebníkov a obyvateľov
ulice v obci Kolárovice, sa rozprúdila diskusia k tomuto problému medzi prítomnými
poslancami obecného zastupiteľstva obce Kolárovice. Títo zvažovali všetky prínosy a zápory
riešenia, ktoré navrhoval starosta obce Ing. Hruštinec a starosta obce Petrovice Ing.
Pláňavský pre obyvateľov obce Kolárovice, ktorých zastupujú. Zo strany poslancov boli tiež
navrhnuté rôzne riešenia dopravných značiek, obmedzenia dopravy ako umiestnenie
obmedzovacích stĺpov na začiatku komunikácie. K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné
uznesenie:

UZNESENIE č. 135
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje
- dočasné osadenie značky „zákaz vjazdu nákladných vozidiel nad 3,5 tony “ a osadenie
rampy na komunikácii CKN 2110/1.
Hlasovanie: za: Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Jozef Klunda , Marián Tatala , Mgr, Jozefa Šupíková
proti:0
zdržal sa: Mgr. Ján Ciesarík, Emília Uherková
K bodu 16/ Diskusia
- p. Jozef Klunda – informoval o DHZ Kolárovice Centrum pri povodni v časti Potoky
- p. Emília Uherková – poďakovala p. Klundovi za obetavú prácu pre deti pri oslavách Medzinárodného
dňa deti a tiež starostovi obce, ktorý jej vychádza v ústrety pri zabezpečovaní aktivít MŠ Kolárovice
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- p. Mgr. Jozefa Šupíková informovala poslancov o nahradí CD speváckej skupiny Kolárovičanky,
ktoré bude pokrstené na Kolárovickom klarinete dňa 8.7.2017.
- Ing. Juraj Hlavoň – je možná dotácia zo š.p. Lesy SR na opravu komunikácií, treba predložiť
požadovanú dokumentáciu.
Starosta uviedol, že pravdepodobne bude nutné zobrať si úver na prefinancovanie .
Do diskusie sa už nikto nezapojil, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie
ukončil.
Kolárovice, 12. 06. 2017

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

Zapisovateľ zápisnice: Viera Drličiaková
Overovatelia zápisnice: Stanislav Skukálek
Ing. Juraj Hlavoň
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