Zápisnica
z V. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kolárovice, ktoré sa konalo
dňa 10. septembra 2012 o 17, hod. v zasadačke Obecného úradu
Prítomní: poslanci OZ v počte 8 - Mgr. Ján Ciesarík, Marián Dižo, Stanislav Skukálek,
Ing. Juraj Hlavoň, Mgr. Stanislav Klimo, Zdenka
Komadová, Jozef Klunda a JUDr. Vladimír Bugala
starosta obce:
Ing. Jozef Hruštinec
pracovníčky OÚ:
p. Helena Klacková
p. Viera Drličiaková
p. Mgr. Jana Bugalová
kontrolórka obce:
p. Jozefa Šípeková
Neprítomná:
Mgr. Jozefa Šupíková
1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Jozef Hruštinec, privítal
všetkých prítomných a oboznámil s programom:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Zvolenie návrhovej komisie
4. Kontrola úloh od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Návrh VZN č. 2/2012 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a
o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu
6. návrh dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce
Kolárovice
7. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu za I. polrok 2012
8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2012
9. Plán činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2012
10. Zloženie inventarizačných komisií
11. Rôzne – doručená pošta
- informácie starostu
12. Diskusia
13. Oznámenie prijatého uznesenia
14. Záver
2/ Za zapisovateľa zápisnice bol určený :
JUDr. Vladimír Bugala
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutý : p. Stanislav Skukálek
p. Marián Dižo
Overovatelia zápisnice boli schválení hlasmi všetkých prítomných poslancov
3/ Do návrhovej komisie boli navrhnutý: Ing. Juraj Hlavoň
p. Zdenka Komadová
p. Jozef Klunda
Návrhová komisia bola schválená hlasmi všetkých prítomných poslancov
4/ Kontrola úloh od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva: Správu podal zástupca
starostu Mgr. J. Ciesarík:
- nebolo vyhovené žiadosti p. Miroslava Škorubu č. 317 o premiestnenie obecného
stĺpu rozhlasu, keďže prístup do garáže a kôlne je možné riešiť iným spôsobom

-2- nebolo vyhovené žiadosti p. Bachoríkovej a spol. o rekonštrukciu príjazdovej cesty a
mostu, keďže stav poškodenia nie je tak vážny a sú oveľa vážnejšie poškodenia miestnej komunikácie
- nebolo vyhovené ani žiadosti p. Miroslava Neterdu č. 346 o uloženie rúr, keďže je
nebezpečenstvo ich zanášania
Dadlík Ľubomír požiadal o odpredaj pozemkov parc. č. 4254/1, 4254/2 a 453 po vysvetlení, že predaj majetku obce je možné realizovať len spôsobom, ustanoveným zákonom
o majetku obcí, JUDr. Bugala sa podujal na predloženie spôsobu jeho predaja na
nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva,
5/ Hlasmi všetkých poslancov bol schválený návrh VZN č. 2/2012 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu.
V zmysle uvedeného, bolo vyhovené žiadosti p. Jany Mitášovej, aby jej úhrada bola
stanovená vo výške 0,50 centa za každú hodinu poskytnutia opatrovateľskej služby. Vysvetlenie na zmenu VZN podala p. Drevenáková.
6/ Predložený návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce
Kolárovice predniesla p. V. Drličiaková, vysvetlila dôvod podania návrhu dodatku č. 1 a
tento bol schválený hlasmi všetkých prítomných poslancov.
7/ Predložená monitorovacia správa p. Drličiakovou, bola vzatá na vedomie.
8/ P. Drličiaková predniesla návrh a zároveň podala i vysvetlenie k navrhovanému rozpočtovému opatreniu č. 1/2012 a predložený návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2012 bol
schválený hlasmi všetkých prítomných poslancov.
9/ Obecný kontrolór – p. Šipeková predniesla návrh svojho plánu činnosti na II. polrok 2012,
ktorý bol hlasmi všetkých poslancov schválený.
10/ Zloženie inventarizačných komisií:
Ústredná inventarizačná komisia: predseda - p. Viera Drličiaková
člen
- p. Mgr. Jozefa Šupíková
člen
- p. Stanislav Skukálek
Dielčia inventarizačná komisia: predseda - p. Miroslava Hrtánková
člen
- p. Zdenka Komadová
člen
- Mgr. Stanislav Klimo
na vykonanie inventarizácie hmotného a nehmotného majetku obce
Dielčia inventarizačná komisia: predseda – p. Helena Klacková
člen
- p. Mgr. Ján Ciesarík
na vykonanie inventarizácie – pohľadávky, záväzky, pokladnica, ceniny – poštové známky, stravné lístky, bankové účty obce

-3Dielčia inventarizačná komisia: predseda - p. Mgr. Jana Bugalová
člen
- p. Mgr. Elena Tvrdá
člen
- p. Marián Dižo
na vykonanie inventarizácie – hmotný majetok, zásoby, pokladnica, bankové účty, pohľadávky, záväzky v Základnej škole s Materskou školou Kolárovice
Vyraďovacia komisia: predseda - p. JUDr. Vladimír Bugala
člen
- p. Ing. Juraj Hlavoň
člen
- p. Jozef Klunda
Uvedené komisie boli schválené hlasmi všetkých prítomných poslancov.
11./ V rámci rôzne odzneli informácie starostu obce a to:
- informácia odpovede Ministerstva dopravy na možnosti údržby a opráv miestnych komunikácií,
- prerušenie vkladu Správou katastra Bytča ohľadne predaja pozemku parc. č. 1555/2
CKN, o výmere 1 365 m2, Ostatné plochy, obec nemá záujem na odstránení dôvodu
prerušenia vkladu z dôvodu nezáujmu občanov o bytovú výstavbu,
- informáciu ohľadne nezáujmu občanov o miesto prísediaceho na OS v Žiline
- žiadosti p. Martina Raždíka o zmenu periodicity vývozu komunálneho odpadu z
dôvodu vlastnej likvidácie odpadu. Žiadosť bola hlasmi všetkých prítomných poslancov
zamietnutá.
- informáciu ohľadne požiadavky lesných spoločenstiev na odstránenie zákazovej značky v časti obce Korytné. Prítomní zástupcovia lesných spoločenstiev /p. Hlavoň, Neburka, Hruštinec, Hulín/, súhlasili s tým, aby miestne lesné spoločenstvá na opravu
miestnej komunikácie prispievali čiastkou 40 centov obci z každého m3 vyťaženého a
odvezeného dreva na opravu cesty v Korytnom.
Za návrh 33, centov hlasoval p. Ing. Juraj Hlavoň
Za návrh 50,- centov, hlasovali p. Skukálek a p. Komadová
Za návrh 40,- centov, hlasovali p. Dižo, Ciesarík, Klimo, Klunda, Bugala
- podanie informácie starostu obce: - o pripravovanom odpredaji polikliniky Bytča zo
strany VÚC lekárom,
- o pripravovanom štrajku učiteľov dňa 13. 09. 2012
- pripravované zmeny v štátnej a verejnej správe
- o pripravovanom zlúčení obcí a znížení ich počtu
- o zvýšení dane z nehnuteľností o 30 %
- o vykonaní opráv budovy obecného úradu a KD
na Čiakove,
- o výdavkoch na oslavu 700-ročnice našej obce
- o projekte na spoluprácu s Poľskom
- o zrušení Krajských úradov
- o rozbití skla na úradnej tabuli našej obce
- vyslovenie poďakovania Únii žien za pripravené
občerstvenie, hasičom a športovcom za ich účasť
a činnosť na oslavách 700. ročnice obce

-412. V rámci diskusie odzneli príspevky:
- Mgr. Stanislav Klimo o kladnom hodnotení 700-ročnice našej obce, o vyžiadaní
nahrávky o našej obci, vysielanej v rozhlase REGINA dňa 09. 09. 2012.
- Starosta obce verejne poďakoval p. Š. Hruštincovi za jeho aktívny prístup
a moderovanie 700-ročnice osláv našej obce.
- p M. Dižo urobil dožiadanie ohľadne využívania budovaného ihriska, jeho údržbe
a využívaní.
- p. J. Klunda o súťaži požiarnych hliadok žiakov, dospelých a o dosiahnutých výsledkoch.
- p. V. Drličiaková – predniesla návrh na zasadnutie finančnej komisie v deň 12. novembra
2012 o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu a stanovenie termínu na konanie zastupiteľstva v deň 10. 12. 2012 o 16,00 hod.
- p. Š. Hruštinec vyslovil poďakovanie účinkujúcim a p. starostovi obce za zdarný priebeh
700. výročia písomnej zmienky o našej obci
13. Predseda návrhovej komisie – Ing. J. Hlavoň predniesol uznesenie, ktoré bolo prijaté na
V. zasadnutí obecné zastupiteľstva obce Kolárovice
14. Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva, poďakoval za účasť poslancov
a občanom obce, ktorí sa ho zúčastnili

Kolárovice dňa 12. septembra 2012
Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

Zapisovateľ: JUDr. Vladimír Bugala

Overovatelia: Stanislav Skukálek
Marián Dižo

