Zápisnica
z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kolárovice, konaného dňa 03.04.
2013 o 16,00 hod. v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: poslanci OZ v počte 7:

Mgr. Ján Ciesarik, Mgr.Jozefa Šupíková, Mgr. Stanislav
Klimo, Ing. Juraj Hlavoň, Stanislav Skukálek, Jozef
Klunda, JUDr. Vladimír Bugala.
Neprítomní poslanci OZ v počte 2: Marián Dižo, Zdenka Komadová
starosta obce:
Ing. Jozef Hruštinec
pracovníčky OÚ:
p. Helena Klacková,
p. Viera Drličiaková,
p. Miroslava Hrtánková
Mgr. Jana Bugalová
kontrolórka za obec Kolárovice: p. Jozefa Šípeková

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

4.

5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zvolenie návrhovej komisie
V zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí odsúhlasenie
nájomných zmlúv:
a) Prenájom káblového distribučného systému na dobu neurčitú za ročné nájomné vo
výške 2 560,- € v prospech obchodnej spoločnosti NELSON Services s. r. o.,
Konská 338, 013 13 Rajecké Teplice, prevádzka Kragujevská 4, 010 01 Žilina.
b) Prenájom 6 m² z pozemkov – parcelné číslo C KN 5875/2, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 81 m² a C KN 5875/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere
193 m², v prospech obchodnej spoločnosti MINEX PLUS, s.r.o., so sídlom Cecílie
Tomašovskej 255/4, 013 02 Gbeľany, IČO 45568875 na dobu neurčitú za mesačné
nájomné 50,- € a za poskytnutie preddavku za spotrebu elektrickej energie 50,- €
mesačne.
Schválenie inventarizačnej komisie za účelom vyradenie osobného automobilu
ŠKODA FAVORIT, evidenčné číslo BY019AE pre nevyhovujúci technický stav.
s doplnením vyradenia prívesného vozíka za osobný automobil evidenčné číslo
BY409YA pre nevyhovujúci technický stav
Diskusia
Oznámenie prijatého uznesenia
Záver
Program rokovania odsúhlasili všetci prítomní poslanci v počte 7.

2/ Za zapisovateľa zápisnice bol určený p. Jozef Klunda
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: JUDr. Vladimír Bugala
Mgr. Stanislav Klimo
Overovatelia zápisnice boli schválení hlasmi všetkých prítomných poslancov v počte 7.
3/ Do návrhovej komisie boli navrhnutí:

Mgr. Jozefa Šupíková
Ing. Juraj Hlavoň
Mgr. Ján Ciesarik
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Návrhová komisia bola schválená hlasmi všetkých prítomných poslancov v počte 7.
4/

V tomto bode boli odsúhlasené nájomné zmluvy v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zák.
138/1991 Zb. o majetku obcí
a) Prenájom káblového distribučného systému na dobu neurčitú za ročné nájomné vo
výške 2 560,- € v prospech obchodnej spoločnosti NELSON Services s.r.o., Konská
338, 013 13 Rajecké Teplice, prevádzka Kragujevska 4, 010 01 Žilina.
S prenájmom súhlasili všetci prítomní poslanci v počte 7.

b) Prenájom 6 m² z pozemkov – parcelné číslo C KN 5875/2, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 81 m² a C KN 5875/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 193
m² v prospech obchodnej spoločnosti MINEX PLUS, s.r.o., so sídlom Cecílie
Tomašovskej 255/4, 013 02 Gbeľany, IČO 46568875 na dobu neurčitú za mesačné
nájomné 50,- € a za poskytnutie preddavku za spotrebu elektrickej energie 50,- €
mesačne.
S prenájmom súhlasili všetci prítomní poslanci v počte 7.
5/

V ďalšom bode bol prednesený návrh na zloženie inventarizačnej komisie za účelom
vyradenia osobného automobilu ŠKODA FAVORIT, evidenčné číslo BY 019 AE pre
nevyhovujúci technický stav. Tento bod bol doplnený o vyradenie alebo predaj
prívesného vozíka za osobný automobil evidenčné číslo BY409YA pre nevyhovujúci
technický stav.
Zloženie inventarizačnej komisie: JUDr. Vladimír Bugala
Stanislav Skukálek
Mgr. Stanislav Klimo
Jozef Klunda
Členovia inventarizačnej komisie sa dohodnú na termíne stretnutia za účelom
obhliadky a vyradenia osobného automobilu a prívesného vozíka do budúceho
obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 10.06.2013.
S návrhom súhlasili všetci prítomní poslanci v počte 7.

6/ Diskusia:
• Pán starosta informoval prítomných, že bude treba vybrať miesto pre postavenie
mája, poslanci sa zhodli, že najvhodnejšie miesto je pri Základnej škole.
• Ďalej pán starosta informoval, že sa blíži termín Drotárskej krošne, ktorý pripadá na
1.júna 2013 a taktiež je potrebné navrhnúť priestory pre zhromaždenie sa pred a po
turistickom prechode, poslanci navrhli ako najvhodnejšie pre túto akciu priestory
Základnej školy.
• Ako ďalšie starosta obce informoval, že do budúceho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva bude potrebné, aby zasadla finančná komisia vo veci úpravy platu
starostu. Na termíne zasadnutia sa finančná komisia dohodne.
Nakoľko sa už nikto do diskusie neprihlásil, pán starosta ju ukončil.
7/ Predseda návrhovej komisie Mgr. Jozefa Šupíková predniesla uznesenie, ktoré bolo
prijaté na II. zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Kolárovice.
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8/ Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva, poďakoval všetkým
prítomným za účasť.

Kolárovice, 04.04.2013

Zapisovateľ:

Jozef Klunda

Overovatelia: JUDr. Vladimír Bugala
Mgr. Stanislav Klimo

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

