Zápisnica
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kolárovice, ktoré sa konalo
dňa 11. augusta 2014 o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu

Prítomní: poslanci OZ v počte 7 – JUDr. Vladimír Bugala, Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň,
Mgr. Stanislav Klimo, Jozef Klunda, Zdenka Komadová,
Mgr. Jozefa Šupíková
starosta obce:
Ing. Jozef Hruštinec
Helena Klacková
pracovníčky OcÚ:
Viera Drličiaková
Miroslava Hrtánková
Mgr. Jana Bugalová
Neprítomní: poslanci OZ – Marián Dižo, Stanislav Skukálek
kontrolór obce – p. Jozefa Šipková
PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Informácie o plnení uznesení z II. zasadnutia OZ
4. Určenie počtu poslancov a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu vo volebnom
funkčnom období 2014 – 2018 v zmysle zákona o obecnom zriadení
5. Určenie počtu volebných obvodov a počet poslancov v nich vo volebnom období 2014 –
2018 v zmysle zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2014
6. Rôzne: doručená pošta
informácie starostu
7. Diskusia
8. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Jozef Hruštinec a privítal všetkých
prítomných. Konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Program rokovania schválili všetci prítomní poslanci – v počte 7.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Zapisovateľ zápisnice:
Mgr. Stanislav Klimo
Overovatelia zápisnice: JUDr. Vladimír Bugala, Mgr. Ján Ciesarík
Návrhová komisia:
Zdenka Komadová, Ing. Juraj Hlavoň, Jozef Klunda
Hlasovanie
za: 7 – JUDr. Vladimír Bugala, Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň, Mgr. Stanislav Klimo, Jozef Klunda, Zdenka Komadová,
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
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K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z II. zasadnutia OZ
Pán starosta informoval, že na II. zasadnutí OZ zo dňa 16. 06. 2014 neboli prijaté žiadne
ukladacie úlohy. Informoval, že Uznesením č. 2.8/2014 bolo manželom Jaroslavovi Krivošovi
a Terézii Krivošovej vo veci určenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – parcela CKN 2057/8
o výmere 27 m² k. ú. Kolárovice doporučené, aby tento spor riešili súdnou cestou – žaloba bola
na Okresný súd v Žiline zaslaná 17. 07. 2014.
Ďalej informoval, že bola splnená úloha – vybudovanie priepustov na prístupovej ceste
k Hubertovi, čím sa odvodnila celá ulica.
UZNESENIE č. 3.1/2014
z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 11. 08. 2014
K bodu 3/ Informácia o plnení uznesení z II. zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolárovice podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z II. zasadnutia OZ
Hlasovanie
za: 7 – JUDr. Vladimír Bugala, Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň, Mgr. Stanislav Klimo, Jozef Klunda, Zdenka Komadová,
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0

K bodu4. Určenie počtu poslancov a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu vo volebnom
funkčnom období 2014 – 2018 v zmysle zákona o obecnom zriadení
Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
počet poslancov na celé volebné obdobie 2014 – 2018 určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo
podľa počtu obyvateľov – obec má v súčasnosti 1.831 obyvateľov. Podľa písm. d) uvedeného
zákona od 1 001 – do 3 000 obyvateľov obce sa určuje 7 až 9 poslancov – poslanci určili 9
poslancov.
Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov obecné zastupiteľstvo určuje najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie
2014 – 2018 rozsah výkonu funkcie starostu – poslanci určili na plný úväzok.

UZNESENIE č. 3.2/2014
z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 11. 08. 2014
K bodu 4/ Určenie počtu poslancov a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu vo
volebnom funkčnom období 2014 – 2018 v zmysle zákona o obecnom zriadení
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a) Obecné zastupiteľstvo Obce Kolárovice podľa § 11 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
určuje
9 poslancov obecného zastupiteľstva obce Kolárovice na celé volebné obdobie 2014 – 2018
Hlasovanie
za – 7: JUDr. Vladimír Bugala, Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň, Mgr. Stanislav Klimo, Jozef Klunda, Zdenka Komadová,
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Kolárovice podľa § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
určuje
z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z verejnej funkcie starostu, starostovi obce
Kolárovice na celé funkčné obdobie 2014 – 2018 rozsah výkonu funkcie starostu na plný
úväzok.
Hlasovanie
za – 7: JUDr. Vladimír Bugala, Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň, Mgr. Stanislav Klimo, Jozef Klunda, Zdenka Komadová,
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa hlasovania

K bodu 5. Určenie počtu volebných obvodov a počet poslancov v nich vo volebnom období
2014 – 2018 v zmysle zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2014
V obci boli vždy 2 volebné obvody (pre centrum obce – volebný obvod č. 1 a pre miestne časti –
volebný obvod č. 2) a úmerne podľa počtu obyvateľov sa v nich určil počet poslancov.

UZNESENIE č. 3.3/2014
z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 11. 08. 2014
K bodu 5/ Určenie počtu volebných obvodov a počet poslancov v nich vo volebnom
období 2014 – 2018 v zmysle zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolárovice podľa § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
určuje
2 volebné obvody a počet poslancov v nich: volebný obvod č. 1 = 6 poslancov
volebný obvod č. 2 = 3 poslancov
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Hlasovanie
za - 7: JUDr. Vladimír Bugala, Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň, Mgr. Stanislav Klimo, Jozef Klunda, Zdenka Komadová,
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 6. Rôzne: doručená pošta a informácie starostu
1) Pán starosta informoval, že dňa 08. 08. 2014 bola na obec doručená petícia občanov obce
Kolárovice za vytvorenie rovnakých podmienok pre možnosť napojenia na stavbu - Zásobovanie
vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“.
Petičný výbor v zložení:
1. Viliam Krumplík, bytom Kolárovice č. 160 – poverený petičným výborom pre styk
s orgánom miestnej samospráv
2. JUDr. Štefan Puchoň, bytom Kolárovice č. 215
3. Eva Kováčová, bytom Kolárovice č. 246
4. Štefan Fano, bytom Kolárovice č. 245
Obec Kolárovice petíciu prijala a z jej obsahu vyplýva, že obec nie je príslušná vybaviť ju, preto
v zmysle §5 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov bude
petícia postúpená príslušnému orgánu – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická
cesta č. 1960, 010 57 Žilina a oznámi to poverenej osobe petičného výboru.
Ďalej poznamenal, že v obci nie sú dostatočné zdroje pitnej vody a obec nemá na
vybudovanie vlastného vodovodu finančné prostriedky.

UZNESENIE č. 3.4/2014
z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 11. 08. 2014
K bodu 6/ Rôzne -Doručená pošta a informácie starostu
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolárovice
berie na vedomie,
že obec ako orgán verejnej správy v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
v znení neskorších predpisov dňa 08. 08. 2014 prijala petíciu občanov za vytvorenie rovnakých
podmienok pre možnosť napojenia na stavbu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie
odpadových vôd v okrese Bytča“, ktorú osobne doručil poverený člen petičného výboru p.
Viliam Krumplík, a ktorá bude v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
v znení neskorších predpisov postúpená príslušnému orgánu – Severoslovenské vodárne
a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta č. 1960, 010 57 Žilina, nakoľko obec nie je príslušná ju
vybaviť.
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Hlasovanie
za 7: JUDr. Vladimír Bugala, Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň, Mgr. Stanislav Klimo, Jozef Klunda, Zdenka Komadová,
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa hlasovania:0

2) V tomto bode ďalej informoval o poskytnutých dotáciách na: Opravu sociálneho zariadenia,
prístupového schodiska a zastrešenie vchodu do sociálneho zariadenia domu smútku Kolárovice
a na riešenie havarijného stavu v ZŠ s MŠ Kolárovice – oprava strechy budovy.
UZNESENIE č. 3.5/2014
z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 11. 08. 2014
K bodu 6/ Rôzne- Doručená pošta a informácie starostu
Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Z. z. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
informáciu starostu obce o poskytnutí dotácie z MF SR na akciu „Oprava sociálneho zariadenia,
prístupového schodiska a zastrešenie vchodu do sociálneho zariadenia domu smútku Kolárovice
vo výške 4.050,- € a z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 30.000,- € na
riešenie havarijného stavu v ZŠ s MŠ Kolárovice – oprava strechy budovy – o tieto sumy bude
upravený rozpočet obce na rok 2014 v časti bežné príjmy a bežné výdavky.
Hlasovanie
za – 7: JUDr. Vladimír Bugala, Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň, Mgr. Stanislav Klimo, Jozef Klunda, Zdenka Komadová,
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0

3) Starosta obce informoval prítomných, že ku koncu volebného obdobia bude ešte jedno
zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 10. 11. 2014 a vyzval poslancov, aby si v zmysle Zásad
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva navrhli jednorazovú odmenu za volebné
obdobie 2010 - 2014, ktorá podľa §3 ods. 4 môže byť maximálne do výšky 186,44 €.
UZNESENIE č. 3.6/2014
z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 11. 08. 2014
K bodu 6/ Rôzne - Doručená pošta a informácie starostu
Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice podľa §3 ods. 4 Zásad odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstvo
schvaľuje
poslancom za volebné obdobie 2010 – 2014 jednorazovú odmenu vo výške 186,44 €.
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Hlasovanie
za – 7: JUDr. Vladimír Bugala, Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň, Mgr. Stanislav Klimo, Jozef Klunda, Zdenka Komadová,
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0

Bod 7. Diskusia
1. JUDr. Vladimír Bugala informoval prítomných, že zmluvy na hrobové miesta sa
nemusia zverejňovať na web. stránke obce Kolárovice, nakoľko pozemok (cintorín) nie je
vo vlastníctve obce. Upozornil tiež, že na web. stránke sa nedá otvoriť „Územný plán
rozvoja obce Kolárovice“.
Pán starosta uviedol, že obec o tejto skutočnosti vie a na odstránenie nedostatku
k ÚPRO obec upozorní správcu web stránky.
2. Mgr. Stanislav Klimo informoval o zažatí prác na oprave strechy ZŠ s MŠ Kolárovice.
3. Pán starosta poďakoval DHZ za organizovanie súťaží a nakoľko sa do diskusie už nikto
neprihlásil, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Kolároviciach, dňa 11. 08. 2014

Zapisovateľ zápisnice:
Overovatelia zápisnice:

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

Mgr. Stanislav Klimo
JUDr. Vladimír Bugala
Mgr. Ján Ciesarík
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