Zápisnica
z IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kolárovice, ktoré sa konalo
dňa 23. 09. 2013 o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu
Prítomní: poslanci OZ v počte 8 – JUDr. Vladimír Bugala, Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň,
Mgr. Stanislav Klimo, Jozef Klunda, Zdenka Komadová,
Stanislav Skukálek, Mgr. Jozefa Šupíková
starosta obce:
Ing. Jozef Hruštinec
p. Viera Drličiaková
pracovníčky OcÚ:
Mgr. Jana Bugalová
p. Helena Klacková
kontrolórka obce:
p. Jozefa Šípková
Neprítomný: Marián Dižo – poslanec OZ
PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Informácia o plnení uznesení z III. zasadnutia OZ
4. Správa audítora obecnému zastupiteľstvu o vykonaní auditu účtovnej závierky
za rok 2012
5. Monitorovacia správa a plnenie rozpočtu k 30. 06. 2013
6. Návrh úpravy rozpočtu obce Kolárovice na rok 2013 rozpočtovým opatrením
č. 1/2013
7. Zásady hospodárenia s majetkom obce Kolárovice
8. Schválenie veliteľa DHZ Kolárovice – Vrchy
9. a) Zámer nájmu budovy Pošta Kolárovice č. 394 a pozemku pod budovou
parcelné číslo C KN 1118 v k. ú. Kolárovice
b) Zámer nájmu pozemku parcelné číslo C KN 1510 o výmere 850 m² , záhrady
v k. ú. Kolárovice vlastníkom bytov bytového domu Kolárovice č. 16
10. Rôzne:
- Doručená pošta
- Informácie starostu
11. Diskusia
12. Záver
K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce a konštatoval, že počet prítomných
poslancov je 8 a rokovanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Program rokovania
odsúhlasili všetci prítomní poslanci.
K bodu 2./ Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Zapisovateľ zápisnice: Mgr. Stanislav Klimo
Overovatelia zápisnice: Mgr. Ján Ciesarík, Stanislav Skukálek
Návrhová komisia:
Ing. Juraj Hlavoň, Zdenka Komadová, Jozef Klunda
Hlasovanie: za – 8: JUDr. Vladimír Bugala, Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň, Mgr. Stanislav
Klimo, Jozef Klunda, Zdenka Komadová, Stanislav Skukálek, Mgr. Jozefa
Šupíková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
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K bodu 3./
Starosta obce informoval prítomných, že k žiadosti obyvateľov bytového domu Kolárovice č. 16 vo
veci nájmu pozemku parcelné číslo C KN 1510 k. ú. Kolárovice bolo prijaté Uznesenie č. 3.8/2013, že
zámer nájmu predmetného pozemku bude zaradený do programu budúceho rokovania.
Zámer nájmu pozemku C KN 1510 je predmetom dnešného rokovania – úloha splnená.
Uznesením č. 3.9/2013 bolo odsúhlasené osadenie dopravnej značky „Zákaz státia“ na pozemku
parcelné číslo C KN 2057/6 do 31. 10. 2013. Nakoľko v tejto veci boli doručené ďalšie žiadosti, táto
téma bude tiež predmetom dnešného rokovania.
UZNESENIE č. 4.1/2013
z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 23. 09. 2013
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z III. zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolárovice podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z III. zasadnutia OZ
Hlasovanie: za – 8: JUDr. Vladimír Bugala, Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň, Mgr. Stanislav
Klimo, Jozef Klunda, Zdenka Komadová, Stanislav Skukálek, Mgr. Jozefa
Šupíková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 4/
Správu audítora Ing. Jozefa Majchráka obecnému zastupiteľstvu o vykonaní auditu účtovnej závierky
za rok 2013 predložila kontrolórka obce p. Jozefa Šipková. Podľa stanoviska audítora, účtovná
závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie
obce Kolárovice k 31. 12. 2012 a na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci
k danému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
UZNESENIE č. 4.2/2013
z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 23. 09. 2013
K bodu 4 Správa audítora obecnému zastupiteľstvu o vykonaní auditu účtovnej závierky
za rok 2012
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolárovice podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
Správu audítora obecnému zastupiteľstvu o vykonaní auditu účtovnej závierky za rok 2012.
Hlasovanie: za – 8: JUDr. Vladimír Bugala, Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň, Mgr. Stanislav
Klimo, Jozef Klunda, Zdenka Komadová, Stanislav Skukálek, Mgr. Jozefa
Šupíková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
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K bodu 5/
Vysvetlenie k obsahu Monitorovacej správy a k plneniu rozpočtu k 30. 06. 2013 prítomným predložila
p. Viera Drličiaková. Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky a predloženú
monitorovaciu správu vzali na vedomie.
UZNESENIE č. 4.3/2013
z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 23. 09. 2013
K bodu 5 Monitorovacia správa a plnenie rozpočtu k 30. 06. 2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolárovice podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
Monitorovaciu správu a plnenie rozpočtu k 30. 06. 2013:
Rozpočtované príjmy celkom: 754.109,- €
Rozpočtované výdavky celkom: 748.109,- €

Plnenie k 30. 06. 2013:
Plnenie k 30. 06. 2013:

493.168,- €
407.372,- €

Hlasovanie: za - 8: JUDr. Vladimír Bugala, Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň, Mgr. Stanislav
Klimo, Jozef Klunda, Zdenka Komadová, Stanislav Skukálek, Mgr. Jozefa
Šupíková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 6/
Pani Drličiaková predložila návrh úpravy rozpočtu obce Kolárovice na rok 2013 rozpočtovým
opatrením č. 1/2013 a zároveň podala i vysvetlenie.
JUDr. Bugala žiadal vysvetlenie v programe futbalové ihrisko, podpora športových a kultúrnych
aktivít, ako i k prijatiu krátkodobého úveru vo výške 240 tis. €.
Starosta podal k jednotlivým zvýšeným výdavkom vysvetlenie – bolo potrebné vybudovať z dôvodu
bezpečnosti chodník popod hlavnú cestu od ihriska, oplotenie ihriska, kúpili sa hudobné nástroje
dychovej kapele, ktorá obec reprezentuje. K prijatiu krátkodobého úveru vo výške 240 tis. € vysvetlil,
že tento úver je iba na preklenutie časového rozdielu medzi uhradenými výdavkami obce a ich
prefinancovanie zo štátneho rozpočtu zmysle platných zmlúv na projekty – „Modernizácia verejného
osvetlenia obce Kolárovice“ a „PL – SR Hranice sú mimo nás“.
UZNESENIE č. 4.4/2013
z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 23. 09. 2013
K bodu 6 Návrh úpravy rozpočtu Obce Kolárovice na rok 2013 rozpočtovým opatrením
č. 1/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolárovice podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
a) Rozpočtové opatrenie č. 1/2013:
Sumarizácia úprav:
Príjmy
Pôvodný rozpočet
Bežný rozpočet
748 109
Kapitálový rozpočet
0
0
Finančné operácie
Príjmy celkom
748 109

Úpravy
+ 84 108
+
210
+ 274 568
+ 358 886

Upravený rozpočet
832 217
210
274 568
1 106 995
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Výdavky
Bežný rozpočet
Kapitálová rozpočet
Finančné operácie
Výdavky celkom
Rozdiel

702 258
15 753
30 098
748 109

+ 139 142
+ 232 775
- 25 582
+ 346 335

841 400
248 528
4 516
1 094 444
12 551

b) V rámci rozpočtového opatrenia č. 1/2013 a v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. prijatie krátkodobého úveru vo výške 240 tis. € na preklenutie časového
rozdielu medzi úhradou vynaložených výdavkov obcou Kolárovice a ich prefinancovaním
zo štátneho rozpočtu v zmysle platných zmlúv na projekty „Modernizácia verejného
osvetlenia obce Kolárovice“ a „PL – SR Hranice sú mimo nás“
Hlasovanie: za: 8 – JUDr. Vladimír Bugala, Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň, Mgr. Stanislav
Klimo, Jozef Klunda, Zdenka KOmadová, Stanislav Skukálek, Mgr. Jozefa
Šupíková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 7/
Zásady hospodárenia s majetkom obce Kolárovice boli poslancom OZ doručené spolu s pozvánkou
a JUDr. Vladimír predložil pripomienky, ktoré budú zapracované do uznesenia a schválené zmeny
budú prenesené do Zásad hospodárenia s majetkom obce Kolárovice.
UZNESENIE č. 4.5/2013
z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 23. 09. 2013
K bodu 7 Zásady hospodárenie s majetkom obce Kolárovice
Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien
schvaľuje
Zásady hospodárenia s majetkom obce Kolárovice s účinnosťou od 01. 10. 2013 s predloženými
pripomienkami v tomto znení:
Strana 3 článok 4 ods. 4 – vypustiť a zostávajúce ods. prečíslovať.
Strana 5 článok 5 ods. 1 písm. a) – uvedené znenie doplniť o text .... ktorého trvanie s tým
istým nájomcom neprekročí desať dní v kalen. mesiaci
ods. 1 písm. b) - vypustiť slová ... ak výmera presahuje 50 m² a doplniť
znením ...v ostatných prípadoch
Strana 8 článok 9 ods. 2 – druhá zarážka/bodka – odvolávka na článok 8 bod 4, 5, 6 týchto
„zásad“ je neakceptovateľná, to isté platí i na ods. 3,
ods. 6 a ods. 7
ods. 4 písm. e) – vyhl. č. 511/1992 Zb. bola zrušená a odo dňa 01. 01. 2012
platí zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní ......
Z uvedeného dôvodu preto i § 61 zák. č. 511/1992 Zb. vypustiť
ako i sumu 166,- € a nahradiť sumou 170,- € /§ 83 písm. e)
zák. č. 563/2009 Z. z.

ods. 5 písm. e) – vypustiť /§ 65 zák. č. 511/1992 Zb./ a nahradiť § 84 ods.
1 písm. f/ zák. č. 563/2009 Z. z.
ods. 5 - odpísanie daňovej pohľadávky (podľa článku 9 ods. 5) sa nedá
realizovať
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rovnako sa nedajú realizovať opatrenia uvedené v ods. 6 a 7
podľa tam uvedených bodov, keďže sa tieto realizujú v iných
prípadoch na uvedenej strane
Hlasovanie: za – 8: JUDr. Vladimír Bugala, Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň, Mgr. Stanislav
Klimo, Jozef Klunda, Zdenka KOmadová, Stanislav Skukálek, Mgr. Jozefa
Šupíková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 8
Starosta obce informoval, že za veliteľa DHZ Kolárovice – Vrchy bol navrhnutý p. Peter Hôrecký,
bytom Kolárovice – Korytné č. 761. Doterajší veliteľ p. Miroslav Skukálek sa funkcie vzdal.
UZNESENIE č. 4.6/2013
z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 23. 09. 2013
K bodu 8 Schválenie veliteľa DHZ Kolárovice – Vrchy
Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. obecnom
zriadení v znení neskorších zmien
schvaľuje
veliteľa DHZ Kolárovice – Vrchy p. Petra Hôreckého, Kolárovice – Korytné č. 761.
Hlasovanie: za – 8: JUDr. Vladimír Bugala, Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň, Mgr. Stanislav
Klimo, Jozef Klunda, Zdenka Komadová, Stanislav Skukálek, Mgr. Jozefa
Šupíková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 9a)
Pani Drličiaková prítomných informovala, že Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, Banská
Bystrica požiadala obec Kolárovice o nájom budovy „Pošta Kolárovice č. 394“.
Predmetný zámer nájmu bol doručený spolu s pozvánkou a JUDr. Bugala poznamenal, že dôvodom
hodného osobitného zreteľa je využívanie budovy nájomcom na poskytovanie poštových služieb
obyvateľom obce a vynaloženie finančných prostriedkov na rekonštrukciu budovy. Výška nájomného
bola navrhnutá 1,- € za mesiac.
UZNESENIE č. 4.7/2013
z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 23. 09. 2013
K bodu 9 a) zámer nájmu budovy Pošty Kolárovice č. 394 a pozemku pod budovou
C KN 1118 v k. ú. Kolárovice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
v zmysle ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov zámer obce poskytnúť do nájmu budovu Pošty Kolárovice č. 394 za
mesačné nájomné vo výške 1,- € Slovenskej pošte, a. s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica,
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pričom dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že Slovenská pošta, a. s., Banská Bystrica
vložila investičné prostriedky – rekonštrukcia budovy vo výške 1. 921, 46 € a plynofikácia budovy vo
výške 19.452.77 € a budova je už dlhšiu dobu využívaná nájomcom a poskytuje poštové služby
obyvateľom obce Kolárovice.
Hlasovanie: za – 8: JUDr. Vladimír Bugala, Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň, Mgr. Stanislav
Klimo, Jozef Klunda, Zdenka Komadová, Stanislav Skukálek, Mgr. Jozefa
Šupíková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 9b)
Zámer nájmu pozemku parcelné číslo C KN 1510, záhrady o výmere 850 m² k. ú. Kolárovice
obyvateľom bytového domu Kolárovice č. 16 bol poslancom doručený spolu s pozvánkou . K zámeru
nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a k rozdeleniu m² neboli vznesené žiadne
pripomienky a nájom časti pozemku o výmere 346 m² obyvateľom bytov – rod. Lőrinczová, Mitášová,
Randová a Ditrichová bol navrhnutý vo výške 7,- € na rok, nájom časti pozemku o výmere 504 m² p.
Jozefovi Lachovi bol navrhnutý vo výške 10,- € na rok.
UZNESENIE č. 4.8/2013
z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 23. 09. 2013
K bodu 9b) Zámer nájmu pozemku parcelné číslo C KN 1510 o výmere 840 m², záhrady
v k. ú. Kolárovice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov zámer obce poskytnúť do nájmu:
1. časť pozemku o výmere 346 m² obyvateľom bytov v bytovom dome Kolárovice č. 16, a to:
rod. Lőrinczová, Mitášová, Randová a Dittrichová
2. časť pozemku o výmere 504 m² obyvateľovi bytu v bytovom dome Kolárovice č. 16, a to:
p. Jozef Lach
Pozemok sa dáva do nájmu uvedeným nájomcom na dobu neurčitú za ročné nájomné v bode 1/ vo
výške 7,- € a ročné nájomné v bode 2/ vo výške 10,- €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa v bode 1/ je, že uvedené rodiny na svoje náklady a nebezpečie
umiestnenia na časti pozemku o výmere 346m² vhodné zariadenia, ktoré ich budú využívať pre
trávenie voľného času so svojimi rodičmi a detské hry.
Dôvod hodný osobitného zreteľa v bode 2 / je, že vlastník bytu p. Jozef Lach na základe súhlasu
predchádzajúceho obecného zastupiteľstva na časti pozemku o výmere 504 m² si v minulosti
vybudoval hospodárske budovy, zasadil ovocné stromy a na svoje náklady uvedenú časť pozemku
zrekultivoval a túto bude naďalej využívať pre svoju drobnú pestovateľskú a chovateľskú činnosť
Hlasovanie: za - 8: JUDr. Vladimír Bugala, Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň, Mgr. Stanislav
Klimo, Jozef Klunda, Zdenka Komadová, Stanislav Skukálek, Mgr. Jozefa
Šupíková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
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K bodu 10
V rôznom pán starosta predložil doručenú poštu:
a) Žiadosť Bc. Ľuboša Dižu, bytom Kolárovice č. 193 o opätovné preskúmanie poslaneckého
mandátu Mgr. Stanislava Klimu - riaditeľa ZŠ Kolárovice.
Kontrolórka obce p. Šipková prítomných informovala, že na poradách kontrolórov je táto
problematika prejednávaná a stanovisko k nej je podané v tom zmysle, že Ústava SR zaručuje
byť volený. Pri hlasovaní v obecnom zastupiteľstve neovplyvní výsledok hlasovania, keďže sa
hlasuje proklamačne – platí nadpolovičná väčšina. Podobne aj starostovia a primátori sú
v parlamente, vo VÚC a pod.
Obecné zastupiteľstvo nemôže odobrať mandát Mgr. Klimovi, nakoľko bol oprávnenými
voličmi právoplatne zvolený za poslanca OZ o čom bude Bc. Dižovi zaslané písomne
stanovisko.
UZNESENIE č. 4.9/2013
z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 23. 09. 2013
K bodu 10 a) Doručená pošta
Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
žiadosť Bc. Ľuboša Dižu, bytom Kolárovice č. 193, ku ktorej mu bude zaslané písomné
stanovisko obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za - 7: Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň, Mgr. Stanislav Klimo, Jozef Klunda, Zdenka
Komadová, Stanislav Skukálek, Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa hlasovania - 1: JUDr. Vladimír Bugala
b) K problematike prístupovej cesty C KN 2057 k. ú. Kolárovice starosta obce predložil tri
žiadosti vo veci parkovania áut a osadenie dopravnej značky „Zákaz státia“ na predmetnej
parcele.
• Pán Jozef Raždík, bytom Kolárovice č. 260 + členovia petičného výboru žiadajú, aby
nebola na uvedenej parcele osadená dopravná značka „Zákaz státia“; aby parcela slúžila
ako prístupová cesta a parkovisko pre všetkých vlastníkov rodinných domov žijúcich
v ulici; aby novovytvorené parcele geometrickými plánom č. 14231174-76/2013
CKN 2057/8 a C KN 2057/5 neboli odpredané.
• p. Jozef Dorušinec, bytom Čajakova č. 9, Žilina žiada o súhlasné stanovisko obce
k dodatočnej legalizácii stavby – most, ktorý je umiestnený na obecnej komunikácii
parcelné číslo C KN 2057/6 a C KN 2057/8, ako aj na súkromnom stavebnom
pozemku.
• Žiadosť manželov p. Jaroslava Krivoša a Terézie Krivošovej, obaja bytom Kolárovice
č. 263 o vytýčenie obecného pozemku od súkromného v teréne na parcele C KN
2057/6, ako aj o osadenie dopravnej značky „Zákaz státia“, čo bolo schválené na OZ
dňa 10. 06. 2013.
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K žiadostiam boli vznesené nasledovné stanoviská:
p. Jozef Raždík prítomných informoval, že predmetná parcela bola zameraná viacerými
geometrickými plánmi, ktorých právoplatnosť bola predložená na overenie príslušným orgánom.
Z toho dôvodu žiadal, aby sa predmetný problém riešil až po overení geometrických plánov.
p. Jozef Dorušinec na objasnenie jeho žiadosti prítomných informoval, že požiadal stavebný úrad
o dodatočnú legalizáciu stavby „mosta“ a k tomu potrebuje stanovisko obce, nakoľko z jednej strany je
umiestnený na obecných pozemkoch.
p. Jaroslav Krivoš s manželkou žiadajú o zrealizovanie osadenia dopravnej značky „Zákaz
státia“, nakoľko dochádza k opakovaným slovným narážkam a opätovnému bráneniu vjazdu a výjazdu
auta z dvora ich rodinného domu.
JUDr. Vladimír Bugala - celá parcela C KN 2057/6 je obecný majetok a doporučuje osadiť dopravnú
značku na hranicu obecného pozemku.
Ing. Jozef Hruštinec – dopravná značka bude osadená a zákaz státia platí cca v dĺžke cca 10 m, t. j. po
bránu rodinného domu, aby nebol obmedzený vjazd a výjazd auta do dvora rodinného domu s. č. 263.
Po overení pravosti geometrických plánov bude daná záležitosť predmetom ďalšieho jednania. Čo sa
týka odpredaja obecného pozemku pod stavbou – rodinný dom s. č. 263 poznamenal, že dôvod hodný
osobitného zreteľa v zmysle zákona je ten, že uvedená parcela je zastavaná rodinným domom. Po
predložení potrebných dokladov k dodatočnej legalizácii stavby - mosta bude p. Jozefovi Dorušincovi
vydané stanovisko obce.
UZNESENIE č. 4. 10/2013
z IV rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 23. 09. 2013
K bodu 10 b) Doručená pošta
Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
žiadosti p. Jozefa Raždíka, bytom Kolárovice č. 260 + členovia petičného výboru, p. Jozefa
Dorušinca, bytom Žilina, Čajakova č. 9 a p. Jaroslava Krivoša a manželky Terézie Krivošovej, obaja
bytom Kolárovice č. 263 s tým, že p. Jozefovi Dorušincovi po predložení potrebných dokladov bude
vydané stanovisko obce Kolárovice k dodatočnej legalizácii stavby – mosta a na začiatku hranice
obecného pozemku C KN 2057/6 k. ú. Kolárovice bude zrealizované osadenie dopravnej značky
„Zákaz státia“, čo bolo odsúhlasene na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 10. 06. 2013. Po overení
geometrických plánov bude táto záležitosť predmetom ďalšieho jednania.
Hlasovanie: za – 7: JUDr. Vladimír Bugala, Mgr. Ján Ciesarík, Mgr. Stanislav Klimo, Jozef Klunda,
Zdenka Komadová, Stanislav Skukálek, Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 1 – Ing. Juraj Hlavoň
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V tomto bode pán starosta prítomných informoval o:
- realizácií prác na hasičskom cvičisku a oddychovej zóny pri viacúčelovom ihrisku Kolárovice –
Škoruby
- v októbri sa bude vykonávať oprava asfaltovej cesty pri cintoríne
- projekt „Vodovod a kanalizácia obce“ v riešení
- prebieha verejné obstarávanie na projekt „Oprava verejného osvetlenia v obci“
- plánuje sa osvetlenie miestneho cintorína a odvodnenie ľavej strany
- výmena okien a dverí na dome smútku – verejná súťaž ukončená, uzatvorená je už zmluva
- plánuje je rekonštrukcia sociálneho zariadenia v dome smútku
- MF SR avizuje zníženie prísunu finančných prostriedkov
- V. zasadnutie OZ: 09. 12. 2013
- zasadnutie kultúrnej komisie: 11. 11. 2013
- zasadnutie finančnej komisie: 18. 11. 2013
K bodu 11 – Diskusia
1. Zdenka Komadová žiada pre miestnu časť Korytné osadiť informatívnu značku
2. Mgr. Stanislav Klimo – informoval a realizácií fasády a oprave budovy ZŠ roč. 1-4
3. Jozef Klunda – realizácia odvodného kanála pri kostole
4. Stanislav Skukálek – žiadal o informáciu k žiadosti p. Anny Vojtíškovej o poskytnutie
jednorazového finančného príspevku
p. Klacková podala informáciu: obec má k poskytovaniu jednorazovej dávky prijaté VZN č.
3/2010, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej
pomoci – p. Vojtíšková bola dňa 12.9.2013 písomne vyzvaná o doplnenie požadovaných
dokladov.
Doklady boli v stanovenej lehote 8 kalendárnych dní doložené, no bez rozhodnutia o priznaní
dávky v hmotnej núdzi. Nakoľko sa p. Vojtíšková nenachádza v hmotnej núdzi, obec jej
nemôže poskytnúť požadovanú jednorazovú finančnú dávku sociálnej pomoci.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, pán starosta ukončil diskusiu. Poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie OZ ukončil.

V Kolároviciach, 23. 09. 2013

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

Zapisovateľ zápisnice: Mgr. Stanislav Klimo
Overovatelia zápisnice: Mgr. Ján Ciesarík
Stanislav Skukálek
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