Zápisnica
z I. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kolárovice, konaného dňa 11.03.2013
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 Šípková

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
Zvolanie návrhovej komisie
Kontrola úloh od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kolárovice za rok 2012
Návrh „Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kolárovice
č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kolárovice
7. Návrh „Kúpnej zmluvy medzi predávajúcim – Ľubomír Kultan rod. Kultan, bytom
Radoľa č. 420 a kupujúcou – Obec Kolárovice, zastúpená starostom obce
Ing. Jozefom Hruštincom – kúpa pozemkov parcelné číslo C KN 958/1, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 897 m2 a C KN 958/3, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 756 m2.
8. Návrh „Zmluvy o prenájme káblového distribučného systému Kolárovice medzi
Zmluvnými stranami – prenajímateľ Obec Kolárovice, zastúpená starostom obce
Ing. Jozefom Hruštincom a nájomcom NELSON Service s.r.o., Konská 338,
013 13 Rajecké Teplice, prevádzka Kragujevská č.4, 010 01 Žilina
9. Rôzne – doručená pošta
- informácie starostu
10. Diskusia
11. Oznámenie prijatého uznesenia
12. Záver
Poslanec JUDr. Bugala , podal návrh na doplnenie bodov v programe:
za bod 8 doplniť bod:
8.A / Zrušiť uznesenie č.6/2012 bod B schvaľuje 6.11 b, nájom pozemku CKN
5875/2 , CKN 5875 /3 , a následne schváliť zámer prenájmu pozemku podľa §9a 9 písm.c/
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov, zámer obce poskytnúť do
nájmu pozemky
8.B / Prevod pozemkov Obce Kolárovice zapísaných na LV č.1 parc.č. CKN 4254/1
o výmere 41m² Zastavané plochy a nádvoria , parc.CKN 4254/2 o výmere 64m² Zastavané
plochy a nádvoria na pána Ivana Hujíka nar.25.06.1950, Kolárovice č.601
Program rokovania odsúhlasili všetci prítomní poslanci – v počte 9.

2./ Za zapisovateľa zápisnice bol určený: p. Marián Dižo
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí : Mgr. Jozefa Šupíková
p. Jozef Klunda
3./ Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Stanislav Klimo
Zdenka Komadová
Stanislav Skukálek
Návrhová komisia bola schválená všetkými hlasmi v počte 9.

4./ Kontrola úloh od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva
Na poslednom zasadnutí OZ 10.12.2012 bolo stavebnej komisii uložené vykonať miestne
zisťovanie k žiadosti obyvateľov bytového domu Kolárovice č. 16 a stanovisko predložiť
na dnešnom zasadnutí. Na tomto základe vznikla dohoda medzi obyvateľmi bytového
domu č. 16 ohľadom rozdelenia pozemku, ktorý si dajú zamerať na vlastné náklady
Predniesol – Mgr. Ján Ciesarík – predseda stavebnej komisie
5./ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kolárovice za rok 2012
Správu o činnosti hlavnej kontrolórky predložila p Jozefa Šípková hlavná kontrolórka obce
a nezistila žiadne nedostatky. .
6./ Návrh „Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kolárovice
č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Kolárovice .
Návrh predniesla p. Viera Drličiaková, žiadne pripomienky neboli, návrh bol schválený
všetkými poslancami v počte 9 hlasov.
7./ Návrh „Kúpnej zmluvy medzi predávajúcim – Ľubomír Kultan rod. Kultan, bytom
Radoľa č. 420 a kupujúcou – Obec Kolárovice, zastúpená starostom obce
Ing. Jozefom Hruštincom – kúpa pozemkov parcelné číslo C KN 958/1, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 897 m2 a C KN 958/3, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 756 m2. za kúpnu cenu 6 639,22 €.
Kúpna zmluva bola schválená všetkými poslancami v počte 9 hlasov.
8./ Návrh „Zmluvy o prenájme káblového distribučného systému Kolárovice medzi
Zmluvnými stranami – prenajímateľ Obec Kolárovice, zastúpená starostom obce
Ing. Jozefom Hruštincom a nájomcom NELSON Service s.r.o., Konská 338,
013 13 Rajecké Teplice, prevádzka Kragujevská č.4, 010 01 Žilina
Zmluva bola schválená všetkými poslancami v počte 9 hlasov.

8.A/ V tomto bode poslanci zrušili uznesenie č.6/2012 bod B schvaľuje 6.11. b, nájom
pozemku CKN 5875/2 , CKN 5875/3 , a následne schválili zámer prenájmu pozemku
podľa § 9a 9 písm.c/ zákona 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení zmien a doplnkov,
zámer obce poskytnúť do nájmu CKN 5875/2 o výmere 81m² Zastavané plochy
a nádvoria z toho 6m² a parc.č. 5875/3 o výmere 193m² Zastavané plochy a nádvoria,
ktoré sú zapísané na LV č. 1 Obce Kolárovice pre firmu MINEX PLUS s.r.o., so sídlom
Cecílie Tomašovskej 255/4, 013 02 Gbeľany, IČO: 46 568 875 na dobu neurčitú
Tento bod schválili všetci prítomní poslanci.
8.B/ V ďalšom doplnenom bode sa poslanci zaoberali žiadosťou o prevod pozemku par.č.
CKN 4254/1 o výmere 41m² a parc.č. CKN 4254/2 o výmere 64m² Zastavané plochy
a nádvoria , ktoré sú vedené na LV č.1 Obec Kolárovice , pre pána Ivana Hujíka ,
nar.25.06.1950, bytom Kolárovice č.601,
Poslanci schválili tento bod jednohlasne v počte 9.
9./ Rôzne:
Doručená pošta
1. Žiadosť p. Miroslava Neterdu doručená 13.12.2012 o zakúpenie betónových rúr
Schválená všetkými poslancami v počte 9 hlasov
2. Rímskokatolícka cirkev – farnosť Kolárovice – žiadosť o reguláciu potoka zo dňa
14.01.2012.
Pokládku betónových korýtiek zabezpečí DHZ Kolárovice centrum.
3. email – p. Martin Sventek
- vyjadrenie k rekonštrukcii plota na parcele č. 4489
- dopravné značenie v miestnej časti Škoruby
dopravnú značku nie je možné umiestniť na iné miesto
4. Žiadosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany – okresný výbor Bytča o finančnú výpomoc
pri zabezpečení okresných súťaží – bolo schválené 70 EUR.
Žiadosť v uvedenej sume bola schválená všetkými poslancami v počte 9 hlasov
5. Žiadosť p. Pavla Hlaváča s manželkou o oslobodenie poplatku za komunálny odpad
Žiadosť bola zamietnutá všetkými poslancami v počte 9 hlasov.
6.SAD Žilina – žiadosť o označenie troch miest na parkovanie autobusov na zastávke
Kolárovice Čiakov .
Žiadosť bola schválená všetkými poslancami v počte 9 hlasov.
7. Žiadosť občanov Čerenky o premiestnenie verejného osvetlenia.
Žiadosť zobratá na vedomie – všetkých poslancov v počte 9 hlasov.
8. Žiadosť o umiestnenie reklamného banera na plote miestneho cintorína – Kamenárstvo
LAVADO – prevádzka Hliník 166, Bytča.
Žiadosť bola schválená všetkými poslancami v počte 9 hlasov.

9. Žiadosť pána Bc. Ľuboša Dižu o preskúmanie poslaneckého mandátu
p. Mgr. Stanislava Klimu a vysvetlenie , prečo sa nezačala výstavba bytového domu
na dolnom konci a kedy bude vrátený pozemok späť obci.
K poslaneckému mandátu Mgr. Stanislava Klimu sa vyjadrila kontrolórka obce pani
Jozefa Šípková , že podľa Ústavy Slovenskej republiky má každý občan právo byť
zvolený do obecného zastupiteľstva a pokiaľ ho občania zvolia nevidí v tom chybu,
že je zároveň štatutárom školy. Podľa slov kontrolórky je takéto spojenie štatutár a
zároveň poslanec obecného zastupiteľstva vo väčšine obcí.
K výstavbe bytového domu na dolnom konci sa vyjadril pán starosta . Z dôvodu , že
nemali občania záujem o výstavbu bytový dom sa nestaval a pozemok je naďalej vo
vlastníctve obce.
Informácie starostu
Pán starosta prítomných informoval o projektoch na ktorých sa pracuje
1. Projekt „ Hranice sú mimo nás“ , projekt je schválený a je to projekt
cezhraničná spolupráca Poľsko-Slovenská republika
2. Projekt verejné osvetlenie je financovaný z európskych fondov
3. Vodovod a kanalizácia , tento projekt je v jednaní
4. Oprava kamennej školy pri Kultúrnom dome Centrum, je financovaná z
havarijného fondu Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Ďalšou informáciou bola účasť Folklórnej speváckej skupiny v televíznej súťaži
KAPURA. Naša FSS by mala reprezentovať našu obec na súťaži v Poľsku v rámci
projektu „Hranice sú mimo nás“.
Starosta poinformoval a zároveň poďakoval Folklórnej speváckej skupine ako aj
Dychovej hudbe Kolárovičanka za prípravu kultúrneho podujatia a reprezentáciu obce
pri príležitosti MDŽ, ktorý sa konal v Kultúrnom dome v Bytči.
Zasadnutie komisie pre nezlučiteľnosť funkcií , ktorá bude zasadať po skončení
obecného zastupiteľstva.
10./ Diskusia
Ing. Juraj Hlavoň –žiadal opraviť svetlo pri RNDr. Jozefovi Kováčikovi č.440
Pán Jozef Klunda informoval o zásahu DHZ pri odstraňovaní požiaru u pani
Jozefi Weberovej.
Nakoľko sa už nikto do diskusie neprihlásil starosta ju ukončil.
11./ Predseda návrhovej komisie –Mgr. Stanislav Klimo predniesol uznesenie, ktoré bolo
prijaté na I. zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Kolárovice.
12./ Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva, poďakoval sa za účasť
poslancom i občanom obce.

Kolárovice , dňa 19.03.2013
Zapisovateľ: Marián Dižo
Overovatelia: Mgr. Jozefa Šupíková
Jozef Klunda

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

