Zápisnica
zo VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kolárovice, konaného
dňa 10. 12. 2012 o 16,00 hodine v zasadačke obecného úradu
Prítomní: poslanci OZ v počte 9 : podľa prezenčnej listiny
starosta obce:
Ing. Jozef Hruštinec
pracovníčky OÚ:
p. Helena Klacková
p. Viera Drličiaková
p. Miroslava Hrtánková
Mgr. Jana Bugalová
Kontrolórka obce:
p. Jozefa Šipková

1./ Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Jozef Hruštinec,
privítal všetkých prítomných a oboznámil s programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zvolenie návrhovej komisie
Kontrola úloh od posledného zasadnutia obecného zasadnutia
Plán činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2013
Návrh programového rozpočtu obce Kolárovice na rok 2013 a vyhliadkovo na
roky 2014 - 2015
Stanovisko kontrolóra obce k Návrhu programového rozpočtu obce Kolárovice
na roky 2013 – 2015
7. Návrh VZN obce Kolárovice č. 3/2012, ktorým sa upravuje miestny poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8. Návrh VZN obce Kolárovice č. 4/2012, týkajúce sa dane z nehnuteľností
9. Návrh VZN obce Kolárovice č. 5/2012 o ovzduší a poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
10. Fyzická inventarizácia majetku obce Kolárovice a ZŠ s MŠ Kolárovice
a/ Návrh na vyradenie nefunkčného a poškodeného majetku obce Kolárovice
b/ Návrh na vyradenie nefunkčného a poškodeného majetku ZŠ s MŠ
Kolárovice
11. Kultúrny program obce Kolárovice na rok 2013
12. Odsúhlasenie nájmu majetku obce Kolárovice:
a/ Káblové televízne rozvody novému nájomcovi a prevádzkovateľovi
- firme NELSON SERVICES, s.r.o., Rajecké Teplice
b/ Pozemky parcelné čísla C KN 5875/2, C KN 5875/3 k. ú. Kolárovice
- firme MINEX PLUS, s. r. o., Gbeľany za účelom umiestnenia prevádzky
na predaj syrov a syrových výrobkov
13. Rôzne - doručená pošta
- informácie starostu
14. Diskusia
15. Oznámenie prijatého uznesenia
16. Záver
Program rokovania odsúhlasili všetci prítomní poslanci – v počte 9.
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2./ Za zapisovateľa zápisnice bola určená:
Mgr. Jozefa Šupíková
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Mgr. Stanislav Klimo
JUDr. Vladimír Bugala
Overovatelia zápisnice boli schválení všetkými hlasmi poslancov v počte 9.
3./ Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Ján Ciesarík, p. Stanislav Skukálek
a p. Marián Dižo
Návrhová komisia bola schválená všetkými hlasmi poslancov v počte 9.
4./ Kontrola úloh od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Správu podal starosta obce – Ing. Jozef Hruštinec:
- Odstránenie zákazovej dopr. značky v úseku vstupu do miestnej časti Škoruby
a vstup do miestnej časti Škoruby – Korytné, ktoré bolo vyhovené.
- Žiadosť p. Ľubomíra Dadlíka vo veci predaja pozemku je naďalej v riešení.
5./ Kontrolórka obce p. Jozefa Šipková podala plán činnosti obce na I. polrok 2013.
Súhlasili s ním všetci poslanci – 9 hlasov.
6./ Návrh programového rozpočtu obce Kolárovice na rok 2013 a vyhliadkovo na
roky 2014 – 2015 predniesla p. Viera Drličiaková.
JUDr. Vladimír Bugala za finančnú komisiu doporučil rozpočet prijať, pretože
pripomienky boli dopracované vo finančnej komisii.
Stanovisko kontrolóra obce – p. Šipková konštatovala, že obec dodržala zákon
aj informačnú povinnosť a doporučuje návrh rozpočtu na rok 2013 schváliť a na
roky 2014 – 2015 zobrať na vedomie.
Návrh programového rozpočtu obce Kolárovice na rok 2013 schválilo všetkých
9 poslancov. Roky 2014 – 2015 berú na vedomie.
7./ Návrh VZN obce Kolárovice č. 3/2012, ktorým sa upravuje miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady predniesol JUDr. Vladimír Bugala,
požiadal poslancov o pripomienky. Žiadne pripomienky neboli, návrh bol
schválený všetkými poslancami v počte 9 hlasov.
8./ Návrh VZN obce Kolárovice č. 4/2012 , týkajúce sa dane z nehnuteľností
predniesol a podrobne vysvetlil JUDr. Vladimír Bugala. Požiadal o doplnenie čl. 2,
§ 4, sadzba dane bod 9, ostatné stavby neuvedené v bode 1 – 8 na 0,106 €.
Návrh aj s doplnkom bol schválený všetkými poslancami v počte 9 hlasov.
9./ Návrh VZN obce Kolárovice č. 5/2012 o ovzduší a poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia schválilo všetkých 9 poslancov.
10./ Fyzická inventarizácia majetku obce Kolárovice a ZŠ s MŠ Kolárovice:
a/ Návrh na vyradenie nefunkčného a poškodeného majetku obce Kolárovice,
ktorý sa už nedá používať, predniesla p. Miroslava Hrtánková, bližšie
informácie vyraďovania DHZ v ústredí obce podal p. Jozef Klunda.
Návrh vyradeného majetku činí – 2 738, 73 €.

-3b/ Návrh na vyradenie nefunkčného a poškodeného majetku ZŠ s MŠ
Kolárovice predniesla Mgr. Jana Bugalová. Neboli zistené žiadne rozdiely
v majetku. Navrhuje vyradiť poškodený a nefunkčný majetok v ZŠ za
5 308,64 € a v MŠ za 1 701,55 €. Návrhy schválilo všetkých 9 poslancov.
11./ Kultúrny program obce Kolárovice na rok 2013 schválilo všetkých 9 poslancov.
12./ Odsúhlasenie nájmu majetku obce Kolárovice:
a/ Káblové televízne rozvody novému nájomcovi a prevádzkovateľovi – firme
NELSON SERVICES, s.r.o., Rajecké Teplice odsúhlasilo všetkých 9
poslancov.
b/ Pozemky parcelné čísla C KN 5875/2, C KN 5875/3 k. ú. Kolárovice firme
MINEX PLUS, s. r. o., Gbeľany za účelom umiestnenia prevádzky na predaj
syrov a syrových výrobkov za nájom – 50,-€ plus 50,-€ za elektrinu mesačne
schválilo všetkých 9 poslancov.
13./ Rôzne
Doručená pošta – informoval p. starosta Ing. Jozef Hruštinec:
- žiadosť Zväzu invalidov v Bytči o fin. príspevok – OZ doporučuje dať oficiálnu
žiadosť, ktorá sa bude riešiť na najbližšom zasadnutí – v marci 2013;
- žiadosť predsedu ZMOS o finančnú pomoc pri nakrúcaní veľkofilmu sv. Cyrila
a Metoda obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ale vzhľadom na finančnú
situáciu obce si nemôže dovoliť v tomto období poskytnúť financie. Finančnú
pomoc zamietlo všetkých 9 poslancov;
- ponuku na spoluprácu pri likvidácii odpadu – zber použitých jedlých olejov a
tukov obecné zastupiteľstvo berie na vedomie;
- k doručenej pošte od nájomníkov bytového domu č. 16 sa vyjadrili priamo
užívatelia bytov: Občania bytovky č. 16 chcú odkúpiť a využívať obecný
pozemok za bytovkou, ktorý si ohradil p. Jozef Lach. Poslali na neho sťažnosť
na životné prostredie, pretože vyrúbal živý plot, ktorý si vysadili vlastníci
bytovky. Stavebná komisia príde obhliadnuť pozemok a v marci 2013 na
obecnom zastupiteľstve sa tento prípad dorieši.
Informácie starostu
- projekt na opravu ZŠ 1.- 4. ročník z financií Ministerstva školstva SR musí byť
urobený do 30. 3. 2013;
- svetlá v obci a osvetlenie cintorína bude z financií z európskych fondov – musí
byť urobené do 31. 5. 2013;
- cezhraničná spolupráca s Poľskom – projekt na Riekach musí byť urobený do
30. 6. 2013;
- oprava rozhlasu a techniky;
- úprava miestnosti kulturistom pod Jednotou, kde sa opravovalo elektrické
vedenie, revízia elektriny, preto vzniklo prekročenie limitu na osvetlenie;
- oprava cintorína – svetlá, obrubníky, chodníky a vyasfaltovanie cesty na
cintoríne;
- ďalej informoval , že v rámci svojich kompetencií upraví rozpočet
v programoch miestny rozhlas, šport, verejné osvetlenie a autodoprava
- odstúpenie od zmluvy s p. Kultánom, ktorému sa vrátia financie za pozemok na
mieste starej MŠ. Priestor bude využitý na ihrisko pre mamičky s deťmi.

-4- Kanalizácia a vodovod - voda pôjde z Bytče a kanalizácia na čističku.
Je to projekt obcí – Veľké Rovné, Kolárovice, Petrovice, Kotešová, Štiavnik,
Hvozdnica.
14./ Diskusia:
JUDr. Vladimír Bugala - na internete je zmluva, v ktorej je napísaná pre
neho odmena 130,-€. P. Bugala sa jej vzdáva
v prospech obce.
- od občanov počul sťažnosti o potkanoch na mieste
starej MŠ. P. starosta odpovedal – bude sa to riešiť
ihriskom pre malé deti.
- navrhol riešiť zber papiera v spolupráci s Jurajom
Krajčím.
ZŠ s ním už spolupracuje – hovoril Mgr. Stanislav
Klimo.
- informoval sa o účtovanie cestovných príkazov pre
zamestnankyne OÚ. Vysvetľovala mu to p. kontrolórka
J. Šipková. Pán starosta povedal, že od 1.1.2013 sa
budú vyplácať cestovné príkazy aj so stravným.
- upozornil na exekúcie pre neplatičov – posielajú sa do
vlastných rúk.
- navrhol, aby dlžníci daní nad 160,- € boli zverejnení.
P. Marián Dižo – informoval sa o kanceláriu v MŠ, p. starosta odpovedal –
kancelária je pridelená Školskému úradu, v prípade zrušenia ŠÚ,
miestnosť bude vrátená MŠ.
P. starosta – v budúcnosti sa bude realizovať zahradenie okolia MŠ a zateplenie MŠ.
Bezpečný chodník z ihriska sa bude robiť na jar 2013.
P. riaditeľ ZŠ – Mgr. Stanislav Klimo hodnotil spoluprácu s MŠ ako veľmi dobrú.
P. Zdenka Komadová - žiadala svetlo v miestnej časti Korytné pri p. Štefanovi
Hrobárikovi č. 739
- žiadala spísať zoznam vecí v kuchyni v KD – Čiakov
- navrhla, aby v Dome smútku vyriešili oznam o zomrelom –
meno, priezvisko, dátum narodenia a úmrtia a riešiť posluch
mikrofónov aj vonku.
Mgr. Jozefa Šupíková – pozvala všetkých prítomných na Jasličkovú slávnosť, ktorá sa
uskutoční 25. 12. 2012 o 14,00 hodine v kostole sv. Mikuláša
v Kolároviciach z príležitosti 10. výročia obnovenia FSS –
Kolárovičanky a z príležitosti 10. výročia úmrtia p. učiteľa
Cyrila Hlavoňa.
Nakoľko sa už nikto neprihlásil do diskusie, starosta dal hlasovať o jej ukončenie.
Za skončenie diskusie bolo všetkých 9 poslancov.
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15./ Predseda návrhovej komisie – Mgr. Ján Ciesarík predniesol uznesenie, ktoré bolo
prijaté na VI. zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Kolárovice.
16./ Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva, poďakoval sa za účasť
poslancom i občanom obce, ktorí sa ho zúčastnili. Zároveň všetkým poblahoželal
k blížiacim sa Vianociam a novému roku.

Kolárovice, dňa 14. 12. 2012

Zapisovateľ: Mgr. Jozefa Šupíková
Overovatelia: Mgr. Stanislav Klimo
JUDr. Vladimír Bugala

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

