Zápisnica
z I. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kolárovice, ktoré sa konalo dňa 17.03.2014
o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu
------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní: poslanci OZ v počte 6: JUDr. Vladimír Bugala, Mgr. Stanislav Klimo, Jozef
Klunda, Zdenka Komadová, Mgr. Jozefa Šupíková,
Ing. Juraj Hlavoň
starosta Obce:
Ing. Jozef Hruštinec
pracovníčky OÚ:
p. Viera Drličiaková
Mgr. Jana Bugalová
p. Helena Klacková
neprítomní: kontrolórka obce:
p. Jozefa Šípková – ospravedlnená z dôvodu nemoci
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Informácia o plnení uznesení z V. zasadnutia OZ
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kolárovice za rok 2013
5. Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce Kolárovice bez programovej štruktúry
– schválenie
6. Žiadosť o odkúpenie pozemku parcelné číslo C KN 4293, trvalé trávne porasty
o výmere 1644 m2 v k.ú. Kolárovice - v ½ zapísaná na LV č. 618 pre Obec
Kolárovice
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku parcelné číslo C KN 2057/8, ostatné plochy
o výmere 27 m2 v k.ú. Kolárovice – v 1/1 zapísaný na LV č. 1 pre Obec
Kolárovice
8. Rôzne
- Doručená pošta
- Informácie starostu
9. Diskusia
10. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva overil a viedol starosta obce Kolárovice a konštatoval, že
počet prítomných poslancov je 6 a rokovanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
Program rokovania bol odsúhlasený všetkými prítomnými poslancami bez pripomienok.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Zapisovateľ zápisnice: Ing. Juraj Hlavoň
Overovatelia zápisnice: Mgr. Stanislav Klimo, Jozef Klunda
Návrhová komisia: JUDr. Vladimír Bugala, Zdenka Komadová, Mgr. Jozefa Šupíková
Hlasovalo za 6 poslancov: JUDr. Vladimír Bugala, Mgr. Stanislav Klimo, Jozef Klunda,
Zdenka Komadová, Mgr. Jozefa Šupíková, Ing. Juraj Hlavoň
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z V. zasadnutia OZ
Starosta informoval, že z V. zasadnutia OZ neboli stanovené žiadne úlohy
K bodu 4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kolárovice za rok 2013
Obecné zastupiteľstvo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky za rok 2013 o kontrolnej
činnosti.
UZNESENIE č. 1.1/2014
z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 17.03.2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolárovice podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky obce Kolárovice za rok 2013.
Hlasovalo za 6 poslancov: JUDr. Vladimír Bugala, Mgr. Stanislav Klimo, Jozef Klunda,
Zdenka Komadová, Mgr. Jozefa Šupíková, Ing. Juraj Hlavoň
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 5. Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce Kolárovice bez programovej
štruktúry – schválenie
Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce Kolárovice bolo schválené už na V. zasadnutí OZ
v decembri minulého roka. Obecné zastupiteľstvo opäť hlasovalo za zostavenie
a predkladanie rozpočtu obce Kolárovice bez programovej štruktúry nasledovne:
UZNESENIE č. 1.2/2014
z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 17.03.2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolárovice podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Zostavenie a predkladanie rozpoičtu obce Kolárovice bez programovej štruktúry
Hlasovalo za 6 poslancov: JUDr. Vladimír Bugala, Mgr. Stanislav Klimo, Jozef Klunda,
Zdenka Komadová, Mgr. Jozefa Šupíková, Ing. Juraj Hlavoň
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 6. Žiadosť o odkúpenie pozemku parcelné číslo C KN 4293, trvalé trávne
porasty o výmere 1644 m2 v k.ú. Kolárovice - v ½ zapísaná na LV č. 618 pre Obec
Kolárovice
Starosta obce Kolárovice informoval na základe žiadosti p. Mgr. Pavla Hrobárika
s manželkou o záujem odkúpenia pozemku, ktorý je v ½ zapísaný na LV č. 618 na obec
Kolárovice. K danej žiadosti sa vyjadril p. JUDr. Vladimír Bugala, ktorý informoval
o postupe predaja. Nakoľko je Obec vlastníkom len v ½, musí obec ponúknuť odpredaj
druhému podielovému spoluvlastníkovi, a až keď ten odmietne predaj, je možné ho ponúknuť
na odpredaj žiadateľovi. Nakoľko prebieha v obci register obnovenej evidencie pozemkov
(ROEP), poslanci sa zhodli na základe vyjadrenie pracovníčky OÚ p. Heleny Klackovej, že
druhý spoluvlastník, ktorý je zatiaľ neznámi, nakoľko nereaguje na prevzatie pošty, môže po
ukončení ROEPU sa prihlásiť (na základe dedičského konania) a potom sa bude môcť v danej
veci konať. Pokiaľ by tento podiel nechcel odkúpiť druhý spoluvlastník, je možné tento podiel
na danej parcele predať len nasledovným spôsobom: obchodnou verejnou súťažou,
dobrovoľnou dražbou, alebo priamym predajom. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť
p. Hrobárika s manželkou ohľadom odkúpenia daného podielu a doporučuje sa spojiť
s druhým podielovým spoluvlastníkom a potom si dať žiadosť ohľadom odkúpenia pozemku
parcela C KN 4293.
UZNESENIE č. 1.3/2014
z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 17.03.2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolárovice podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
neschvaľuje
žiadosť p. Pavla Hrobárika s manželkou o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu obce v ½
k pozemku parc. č. C KN 4293, trvalé trávne porasty o výmere 1644 m2, zapísaný na LV č.
618 vedený pre obec Kolárovice, k.ú. Kolárovice z dôvodu existencie predkupného práva
druhého podielového spoluvlastníka p. Klundu a doporučuje im kontaktovať sa s neznámym.
Hlasovalo za 6 poslancov: JUDr. Vladimír Bugala, Mgr. Stanislav Klimo, Jozef Klunda,
Zdenka Komadová, Mgr. Jozefa Šupíková, Ing. Juraj Hlavoň
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 7. Žiadosť o odkúpenie pozemku parcelné číslo C KN 2057/8, ostatné plochy
o výmere 27 m2 v k.ú. Kolárovice – v 1/1 zapísaný na LV č. 1 pre Obec Kolárovice
Pán starosta požiadal p. JUDr. Bugalu o vysvetlenie danej problematiky k odkúpeniu
pozemku žiadateľom p. Krivošom s manželkou.
Pán JUDr. Bugala konštatoval, že p. Krivošovi, chýba 32 m2 pri rodinnom dome, čo potvrdil
aj žiadateľ. Parcela C KN 2057/8 je zapísaná na LV č. 1 ako ostatné plochy o výmere 27 m2.
Na daný stav z dôvodu nezrovnalostí, boli vypracované 2 rôzne geometrické plány. Na
Okresnom úrade v Bytči, katastrálnom odbore, boli zapísaný geometrické plány v poradí
takom, ako boli doručené. Pokiaľ jeden GP hovorí ,že parcela 2057/8 vznikla z pôvodnej
parcely, ďalší GP konštatuje, že daná parcela vznikla z neknihovanej parcely. Katastrálny
odbor v Bytči zapísal GP ten, ktorý bol zapísaný na list vlastníctva pre Obec Kolárovice.

Obec Kolárovice ako vlastník susednej nehnuteľnosti, pokiaľ nepredá p. Krivošovi daný
pozemok, tak vznikne súdny spor medzi obcou a p. Krivošom.
Nakoľko neboli zúčastnení všetci poslanci, ktorý sa nemohli k danej téme vyjadriť, tak sa
rokovanie k danému bodu odročilo na najbližšie zastupiteľstvo.
UZNESENIE č. 1.4/2014
z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 17.03.2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolárovice podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
odročuje
rozhodnutie o žiadosti manželov Krivošových o odkúpenie pozemku parc. č. C KN 2057/8
o výmere 27 m2, ostatné plochy zapísaný na LV č. 1 vedený pre obec Kolárovice v k.ú.
Kolárovice v spoluvlastníckom podiele 1/1 pre obec Kolárovice, keď nabudúce rokovanie OZ
bude prizvaný aj p. Jozef Dorušinec bytom 010 00 Žilina.
Hlasovalo za 6 poslancov: JUDr. Vladimír Bugala, Mgr. Stanislav Klimo, Jozef Klunda,
Zdenka Komadová, Mgr. Jozefa Šupíková, Ing. Juraj Hlavoň
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 8.Rôzne – Doručená pošta
- Žiadosť p. Skukálkovej, Kolárovice - Škoruby - žiadosť o odkúpenie pozemku pri starej
škôlke Kolárovice - Škoruby. Daný pozemok je zapísaný na liste vlastníctva pre Slovenský
pozemkový fond Žilina a cez daný pozemok ide plynová prípojka, podaná žiadosť je v riešení
na SPF Žilina. Na tento LV by sa jej zatiaľ mohla zapísať ťarcha na právo prechodu cez tento
pozemok, ale len so súhlasom SPF Žilina.
- Žiadosti Dobrovoľnej požiarnej ochrany – Okresný výbor Bytča o finančnú výpomoc pri
zabezpeční: okresné kolo – PLAMEŇ 2014, okresné kolo – súťaž dospelých a dorastencov
DHZ okresu Bytča. Poslanci odsúhlasili finančnú výpomoc vo výške 70,- € pre DHZ – OV
Bytča na zabezpečenie okresných kôl.
UZNESENIE č. 1.5/2014
z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 17.03.2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolárovice podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
dotácie z rozpočtu obce vo výške 70,- € pre DHZ – OV Bytča na zabezpečenie okresných kôl
PLAMEŇ 2014 a súťaž dospelých a dorastencov okresu Bytča.
Hlasovalo za 6 poslancov: JUDr. Vladimír Bugala, Mgr. Stanislav Klimo, Jozef Klunda,
Zdenka Komadová, Mgr. Jozefa Šupíková, Ing. Juraj Hlavoň
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

- Žiadosť pani Kováčovej, Kolárovice č. 296, ohľadom zmeny názvu firmy na spoločnosť
s ručením obmedzeným (s.r.o.) na odsúhlasenie otváracích hodín - Krčma u Evy:
PO: od 10,00 hod. – do 22,00 hod.
UT: od 10,00 hod. – do 22,00 hod.
ST: od 10,00 hod. – do 22,00 hod.
ŠT: od 10,00 hod. – do 22,00 hod.
PI: od 10,00 hod. – do 24,00 hod.
SO: od 10,00 hod. – do 24,00 hod.
NE: od 10,00 hod. – do 22,00 hod.
UZNESENIE č. 1.6/2014
z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 17.03.2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolárovice podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Otvorenie prevádzky „Krčma u Evy“ Kolárovice č. 296 a otváracie a zatváracie hodiny
PO: od 10,00 hod. – do 22,00 hod.
UT: od 10,00 hod. – do 22,00 hod.
ST: od 10,00 hod. – do 22,00 hod.
ŠT: od 10,00 hod. – do 22,00 hod.
PI: od 10,00 hod. – do 24,00 hod.
SO: od 10,00 hod. – do 24,00 hod.
NE: od 10,00 hod. – do 22,00 hod.
Hlasovalo za 6 poslancov: JUDr. Vladimír Bugala, Mgr. Stanislav Klimo, Jozef Klunda,
Zdenka Komadová, Mgr. Jozefa Šupíková, Ing. Juraj Hlavoň
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 8.Rôzne – Informácie starostu
Pán starosta informoval o projekte ohľadom kanalizácii v obci Kolárovice. Kanalizácia bude
riešená v rámci jednotlivých vetiev, okrem niektorých úsekov občanov, ktorý majú postavené
svoje rodinné domy za vodným tokom, napojenie na jednotlivé vetvy v týchto úsekoch
nebudú možné a občania budú musieť riešiť daný stav ČOV (čističkami odpadových vôd).

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica, dali na základe
žiadostí občanov Kolárovice a na základe jednaní so starostom obce vypracovať projektovú
dokumentáciu na reguláciu potoka v časti od p. Baránkovej, až po Obecný úrad (pravý aj ľavý
breh vodného toku). Práce na projekte by mali byť ukončené v mesiaci apríl a ostáva ešte
otázka schválenia finančných prostriedkov na realizáciu regulácie vodného toku.
Ďalej starosta informoval o pripravovaných akciách:
• hasičský zbor usporadúva súťaž , ktorá sa bude konať na vrchoch

• dokončujú sa práce pri bývalej škole (kamenná 3-4 roč.)
• vybudovanie parkoviska oproti cintorínu
• oprava areálu cintorína: chodníky, lavičky, sociálne zariadenie, odvodnenie domu
smútku
K bodu 9. Diskusia
• Pán Mgr. Klimo informoval prítomných poslancov o rekonštrukcii severnej steny
v telocvični, ktorá sa vykonala cez jarné prázdniny
• Pani Dadlíková poďakovala p. Klundovi za vykosenie prístupovej cesty na hornom
konci pod p. Fanom a upozornila na neustále problémy s káblovou televíziou, pričom
neustále vypadáva signál. Starosta informoval, že sa to bude riešiť s danou firmou.
• Pani Dzúriková, Kolárovice – Škoruby upozornila na neustále problémy s p.
Raždíkom, ohľadom odpadu nad jej záchytným vodným prameňom a výrubom
dreviny – Vŕba v brehu vodného toku. Starosta informoval, že daný problém je
v riešení aj s Okresným úradom Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie
• Starosta informoval, že slávnosti - stavanie mája, sa budú konať tento rok v ZŠ
Kolárovice
• P. Zdenka Komadová avizovala žiadosť o osadenie značky z dôvodu častých
nedorozumení podľa jednotlivých názvov ako napr.: Kolárovice – Škoruby,
Kolárovice - Čiakov
• Pán starosta informoval o kontajneroch na BIO odpad, ktoré budú v našej obci. Jedná
sa o kontajneri na lístie, trávu.
• P. Mgr. Šupíková upozornila na poškodený drevený stĺp v ulice pod hlavnou cestou
(pri cintoríne)
• P. Klunda upozornil na zlý prehľad a bezpečnosť pri jazde a požiadal o možnosť
vykosenia úseku popri ceste od zdravotného strediska po KORUNU

K bodu 10. Záver
Po rokovaní k všetkým bodom podľa programu obecného zastupiteľstva, starosta obce
poďakoval za účasť poslancom na dnešnom rokovaní a ukončil zasadnutie.

Kolárovice dňa 17. marca 2014

Zapisovateľ: Ing. Juraj Hlavoň
Overovatelia zápisnice: Mgr. Stanislav Klimo
p. Jozef Klunda

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

