Zápisnica
z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kolárovice, ktoré sa konalo
dňa 09. 12. 2013 o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu
____________________________________________________________________________
Prítomní: poslanci OZ v počte 9: Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň, Mgr. Stanislav Klimo, Jozef
Klunda, Zdenka Komadová, Stanislav Skukálek, Mgr. Jozefa Šupíková, Marián Dižo, JUDr. Vladimír Bugala
starosta obce:
Ing. Jozef Hruštinec
pracovníčky OcÚ:
p. Viera Drličiaková
Mgr. Jana Bugalová
p. Helena Klacková
p. Miroslava Hrtánková
Neprítomní: kontrolórka obce:
p. Jozefa Šípková - ospravedlnená z dôvodu nemoci
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Informácia o plnení uznesení z IV. zasadnutia OZ
4. Plán činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2014
5. Návrh rozpočtu obce Kolárovice na rok 2014 a vyhliadkovo na roky 2015 - 2016
- Stanovisko kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce Kolárovice na roky 2014 - 2016
- odsúhlasenie návrhu rozpočtu
6. Návrh VZN č. 1/2013 obce Kolárovice o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi, ako i biologicky rozložiteľnými odpadmi a elektroodpadmi v obci
Kolárovice
7. Návrh VZN č. 2/13 obce Kolárovice, ktorým sa ustanovuje miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
8. Návrh VZN č. 3/2013 obce Kolárovice, o ovzduší a poplatok za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
9. Schválenie nájmu budovy Pošta Kolárovice č. 394 a pozemku parcelné číslo CKN 1118 v
k. ú. Kolárovice z dôvodu hodného osobitného zreteľa nájomcovi Slovenská pošta Banská
Bystrica, a. s., Banská Bystrica
10. Schválenie nájmu pozemku parcelné číslo CKN 1510 v k. ú. Kolárovice z dôvodu hodného
osobitného zreteľa:
- 346 m2 obyvateľom obytného domu Kolárovice č. 16 /rod. Lörinczová,
Mitášová, Randová, Dittrichová/ - 7,- Eur ročne
- 504 m2 obyvateľovi bytu v bytovom dome Kolárovice č. 16 /p. Jozef
Lach/ - 10,- Eur ročne
11. Program kultúrnych, športových a cirkevných podujatí v roku 2014
12. Rôzne:
- Doručená pošta
- Informácie starostu
13. Diskusia
14. Záver
K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce a konštatoval, že počet prítomných
poslancov je 9 a rokovanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Program rokovania
odsúhlasili všetci prítomní poslanci bez pripomienok
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K bodu 2./ Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Zapisovateľ zápisnice: JUDr. Vladimír Bugala
Overovatelia zápisnice: Ing. Juraj Hlavoň, Marián Dižo
Návrhová komisia:
Mgr. Ján Ciesarík, Mgr. Stanislav Klimo, Jozef Klunda
Hlasovanie: za - 9: Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň, Mgr. Stanislav Klimo, Jozef Klunda,
Zdenka Komadová, Stanislav Skukálek. Mgr. Jozefa Šupíková, Marián Dižo,
JUDr. Vladimír Bugala
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 3/ Informácia o plnení uznesení zo IV. zasadnutia OZ
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o splnení povinnosti - osadiť dopravnú značku Zákaz
zastavenia a státia na obecnom pozemku parc. č. CKN 2057/6 /vedľa rodiny Krivošovcov/.
UZNESENIE č. 5.1/2013
z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 09. 12. 2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolárovice podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
berie na vedomie
informáciu o plnení uzesení zo IV. zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za: - 9: Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň, Mgr. Stanislav Klimo, Jozef Klunda, Zdenka
Komadová, Stanislav Skukálek, Mgr. Jozefa Šupíková, Marián Dižo, JUDr. Vladimír Bugala
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 4/ Plán činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2014
Vzhľadom na neprítomnosť obecného kontrolóra, ktorá svoju neúčasť ospravedlnila z dôvodu svojej
nemoci, návrh podrobného plánu činnosti na I. polrok 2014 predniesla p. Viera Drličiaková.
Prednesený návrh plánu činnosti obecného kontrolóra bol bez pripomienok poslancov schválený.
UZNESENIE č. 5.2/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolárovice podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
schvaľuje
Plán činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2014.
Hlasovanie: za :- 9: Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň, Mgr. Stanislav Klimo, Jozef Klunda, Zdenka
Komadová, Stanislav Skukálek, Mgr. Jozefa Šupíková, Marián Dižo, JUDr. Vladimír Bugala
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
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K bodu 5/ Návrh rozpočtu obce Kolárovice na rok 2014 a vyhliadkovo na roky 2013 - 2016
Stanovisko kontrolóra obce Kolárovice k Návrhu rozpočtu obce Kolárovice na roky 20142016
Vzhľadom na neprítomnosť kontrolóra obce na obecnom zastupiteľstve predniesla jej stanovisko
ekonóma obce p. Viera Drličiaková. Zo strany poslancov OZ k prednesenému stanovisku neboli
výhrady ani žiadne pripomienky, preto ho obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice, podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
a/ berie na vedomie
Stanovisko kontrolóra obce Kolárovice k Návrhu rozpočtu obce Kolárovice na roky 2014 a
viacročného rozpočtu na roky 2014 - 2016.
Hlasovanie: za: - 9: Mgr. Ján Ciesarík, Mgr. Stanislav Klimo, Stanislav Skukálek, Mgr. Jozefa Šupíková, Ing. Juraj Hlavoň, Marián Dižo, Zdenka Komadová, Jozef Klunda,
JUDr. Vladimír Bugala
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
b/ schvaľuje
Zostavenie predkladanie rozpočtu obce Kolárovice bez programovej štruktúry.
Rozpočet Obce Kolárovice na rok 2014:
Bežné príjmy:
Kapitálová príjmy:
Príjmové finančné operácie:
Vlastné príjmy RO s práv. subjektivitou
Rozpočtové príjmy spolu:

828 104,- Eur
170 000,- Eur
210 000,- Eur
6 000,- Eur
1 214 104,- Eur

Bežné výdavky spolu:
Kapitálové výdavky spolu:
Finančné výdavky spolu:
Rozpočtové výdavky spolu:
Hospodárenie celkom:

779 830,- Eur
203 000,- Eur
231 274,- Eur
1 214 104,- Eur
0,- Eur

Hlasovanie: za: - 9: Mgr. Ján Ciesarík, Mgr. Stanislav Klimo, Stanislav Skukálek, Mgr. Jozefa Šupíková, Ing. Juraj Hlavoň, Marián Dižo, Zdenka Komadová, Jozef Klunda,
JUDr. Vladimír Bugala
proti: 0
zdržal sa hlasovania. 0
c/ berie na vedomie
viacročný rozpočet na roky 2015 - 2016 pre obec Kolárovice:
rok 2015 - príjmy celkom: 814 395,- Eur
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výdavky celkom: 808 395,- Eur
rok 2016 - príjmy celkom: 815 245,- Eur
výdavky celkom: 809 245,- Eur
Hlasovanie: za - 9 : Mgr. Ján Ciesarík, Mgr. Stanislav Klimo, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Mgr. Jozefa Šupíková, Marián Dižo, Zdenka Komadová, Jozef Klunda,
JUDr. Vladimír Bugala
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 6/ Návrh VZN č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi, ako i biologicky rozložiteľnými odpadmi a elektroodpadmi v obci Kolárovice
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce predniesla Mgr. Jana Bugalová, pričom v rámci prednesu
došlo k upresneniu znenia VZN v časti Čl. II. odsek 6, kde za poslednú vetu predloženého návrhu
došlo k nasledovnému doplneniu: Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu z jedálne ZŠ a MŠ Kolárovice je zabezpečená prostredníctvom oprávneného subjektu.
UZNESENIE č. 5.4/2013
z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 09. 12. 2013
Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice, podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 obce Kolárovice o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi, ako i biologicky rozložiteľnými odpadmi a elektroodpadmi v obci
Kolárovice, vrátane predneseného doplnku: Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu z jedálne ZŠ
a MŠ Kolárovice je zabezpečená prostredníctvom oprávneného subjektu.
Hlasovanie: za - 9: Mgr. Ján Ciesarík, Mgr. Stanislav Klimo, Mgr. Jozefa Šupíková, Stanislav Skukálek, Marián Dižo, Zdenka Komadová, Ing. Juraj Hlavoň, Jozef Klunda, JUDr. Vladimír Bugala
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 7/ Návrh VZN č. 2/2013 obce Kolárovice, ktorým sa ustanovuje miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce predniesla Mgr. Jana Bugalová, pričom podala
informáciu, že ide o rozdelenie pôvodného VZN obce na dve samostatné časti a to zvlášť na
nakladanie s odpadmi a zvlášť na stanovenie poplatkov za komunálne a drobné stavebné odpady.
Dosiaľ stanovená výška poplatku za komunálny odpad sa nemení a zostáva na úrovni tohto roka i na
budúce obdobie. Žiadne doplňujúce pripomienky zo strany poslancov vznesené neboli.

UZNESENIE č. 5.5/2013
z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 09. 12. 2013
Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice, podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 obce Kolárovice, ktorým sa ustanovuje miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Hlasovanie: za - 9: Mgr. Ján Ciesarík, Mgr. Stanislav Klimo, Mgr. Jozefa Šupíková, Stanislav Skukálek, Marián Dižo, Zdenka Komadová, Ing. Juraj Hlavoň, Jozef Klunda, JUDr. Vladimír Bugala
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 8/ Návrh VZN č. 3/2013 obce Kolárovice o ovzduší a poplatok za znečisťovanie ovzdušia
malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce predniesla Mgr. Jana Bugalová, pričom podala
informáciu, že i v budúcom roku bude poplatok za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
znečisťovania na úrovni tohto roku a zároveň i uviedla počet malých zdrojov znečisťovania /10/ ktoré
sa na obci nachádzajú. Žiadny z poslancov nemal pripomienku k predloženému návrhu ani doplňujúci
alebo pozmeňujúci návrh.
UZNESENIE č. 5.6/2013
z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 09. 12. 2013
Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 obce Kolárovice o ovzduší a poplatok za znečisťovanie
ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.
Hlasovanie: za - 9: Mgr. Ján Ciesarík, Mgr. Stanislav Klimo, Ing. Juraj Hlavoň, Marián Dižo, Zdenka
Komadová, Mgr. Jozefa Šupíková, Stanislav Skukálek, Jozef Klunda, JUDr. Vladimír Bugala
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 9/ Schválenie nájmu budovy Pošta Kolárovice č. 394 a pozemku parc. č. CKN 1118 v k.
ú. Kolárovice z dôvodu hodného osobitného zreteľa nájomcovi: Slovenská pošta Banská
Bystrica, a. s. Banská Bystrica
Uznesením OZ obce Kolárovice č. 4.7/2013 zo dňa 23. 09. 2013 bol ustanovený osobitný dôvod nájmu
pre uvedenú stavbu s pozemkom, pričom je konštatované, že toto uznesenie na webovej stránke obce a
úradnej tabuli obce Kolárovice bolo oznámené dňa 19. 11. 2013 a i v dobe rokovania OZ o nájme je
zverejňované, takže je splnená podmienka uvedená v ustanovení §-u 9a ods. 9 písm. c/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Po oboznámení sa so zmluvou a oznámení
že nájomca na nehnuteľnosti ktorá je vo vlastníctve obce uskutočnil rozsiahlu rekonštrukciu na svoje
náklady, čo sa zohľadňuje v cene nájmu, žiadny z poslancov nemal námietky proti jej schváleniu.
UZNESENIE č. 5.8/2013
z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 09. 12. 2013
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Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice podľa § 11 ods. 4 zákona 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
predpisov nájom budovy Pošty Kolárovice č. 394 na pozemku parc. č. CKN 1118 a pozemku parc. č.
CKN 1118, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za mesačné nájomné vo výške 1,- Euro na dobu
neurčitú nájomcovi: Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica.
Hlasovanie: za - 9: Mgr. Ján Ciesarík, Mgr. Stanislav Klimo, Ing. Juraj Hlavoň, Marián Dižo, Zdenka
Komadová, Mgr. Jozefa Šupíková, Stanislav Skukálek, Jozef Klunda, JUDr. Vladimír Bugala
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 10/ Schválenie nájmu pozemku parc. č. CKN 1510 v k. ú. Kolárovice z dôvodu hodného
osobitného zreteľa:
- 346 m2 obyvateľom obytného domu Kolárovice č. 16 /rod. Lorinczová, Mitášová,
Randová, Dittrichová/ - 7,- Eur ročne,
- 504 m2 obyvateľovi bytu v bytovom dome Kolárovice č. 16 /p. Jozefa Lach/ - 10,Eur ročne
Uznesením OZ obce Kolárovice č. 4.8/2013 zo dňa 23. 09. 2013 bol ustanovený osobitný dôvod nájmu
pre uvedenú nehnuteľnosť, o nájom ktorej požiadali obyvatelia bytového domu s. č. 16 v obci
Kolárovice. Oznámenie o osobitnom dôvode nájmu je zverejnené na webovej stránke ako i úradnej
tabuli obce odo dňa 19. 11. 2013 i v čase rokovania OZ, takže je splnená podmienka uvedená v
ustanovení § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Po zistení, že p. Lach dosiaľ nepodpísal nájomnú zmluvu, bol vyzvaný aby sa tak stalo, a až po jeho
podpise je možné nájomné zmluvy schváliť, nakoľko v opačnom prípade by nedošlo ku skončeniu
predchádzajúceho nájmu p. Lacha k celému pozemku. Bolo mu dané vysvetlenie, že časť jeho
pripomienok je akceptovaná a zaradená do nájomnej zmluvy so spoločnými nájomcami. Zároveň bol
požiadaný o presadenie pred týždňom zasadeného stromu z časti pozemku o výmere 346 m2 na časť
pozemku o výmere 504 m2. Zo strany poslancov nebola vznesená žiadna pripomienka.
UZNESENIE č. 5.8/2013
z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 09. 12. 2013
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
predpisov nájom pozemku parc. č. CKN 1510 k. ú. Kolárovice
- 346 m2 obyvateľom obytného domu Kolárovice č. 16 /rod. Lörinczová, Mitášová, Randová a
Dittrichová/ - 7,- Eur ročne
- 504 m2 obyvateľovi bytu v bytovom dome Kolárovice č. 16 /p. Jozef Lach/ - 10,- Eur ročne
Pozemok sa dáva do nájmu uvedeným nájomcom na dobu neurčitú.
Hlasovanie: za - 9: Mgr. Ján Ciesarík, Mgr. Stanislav Klimo, Mgr. Jozefa Šupíková, Ing. Juraj Hlavoň
Stanislav Skukálek, Jozef Klunda, Zdenka Komadová, JUDr. Vladimír Bugala
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proti: 0
zdržal sa hlasovania: 1: Marián Dižo
K bodu 11/ Návrh Programu kultúrnych, športových a cirkevných podujatí v roku 2014
K prednesenému návrhu Programu kultúrnych, športových a cirkevných podujatí ktoré sa pripravujú
na rok 2014 neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňovacie či doplňujúce
návrhy.
UZNESENIE č. 5.9/2013
z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 09. 12. 2013
Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Program kultúrnych, športových a cirkevných podujatí v roku 2014.
Hlasovanie: za - 9: Mgr. Ján Ciesarík, Mgr. Stanislav Klimo, Mgr. Jozefa Šupíková, Ing. Juraj Hlavoň
Stanislav Skukálek, Jozef Klunda, Zdenka Komadová, Marián Dižo, JUDr. Vladimír Bugala
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 12/Rôzne - doručená pošta
Pani Magdaléna Slípková a spol., obyvatelia obce Kolárovice svojou žiadosťou žiadali o umiestnenie
zákazovej značky - zákaz státia na miestnej komunikácii oproti obchodu COOP JEDNOTA pri kostole
a to od kríža smerom hore po vjazd do miestnej časti - ulice, po číslo domu 429. K uvedenej
požiadavke menovaných bola vznesená pripomienka poslancov, že návštevníci kostola by nemali kde
parkovať.
UZNESENIE č. 5.10/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
neschvaľuje
žiadosť p. Magdalény Slípkovej a spol. o zákaz pakovania oproti COOP JEDNOTA pri kostole, od
kríža smerom hore po vjazd do ulice, po číslo domu 429.
Hlasovanie: za - 1: Marián Dižo
proti: 6: Mgr. Stanislav Klimo, Ing. Juraj Hlavoň, Stanislav Skukálek, Zdenka Komadová,
Jozef Klunda, JUDr. Vladimír Bugala
zdržal sa hlasovania: 2: Mgr. Jozefa Šupíková, Mgr. Ján Ciesarík
K bodu 12/ Rôzne - doručená pošta
P. Monika Nemčeková doručila svoju žiadosť na obec Kolárovice, vo veci predĺženia nájomnej
zmluvy o obdobie 15 - 20 rokov k nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve obce a ktorú toho času užíva,
z dôvodu, že sa jej končí nájomný vzťah. Zároveň uviedla, že chce uvedené priestory zrekonštruovať.
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Po zistení, že riadne plní svoje povinnosti voči obci vyplývajúce jej z nájmu nehnuteľnosti a túto už
čiastočne i zrekonštruovala, poslanci OZ nemali námietky proti predĺženiu nájmu do roku 31. 12.
2020.
UZNESENIE č. 5.11/2013
z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 09. 12. 2013
Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
schvaľuje
žiadosť p. Moniky Nemčekovej o predlženie nájomnej zmluvy a túto predlžuje do 31. 12. 2020.
Hlasovanie: za - 9: Mgr. Ján Ciesarík, Mgr. Stanislav Klimo, Mgr. Jozefa Šupíková, Ing. Juraj Hlavoň,
Marián Dižo, Stanislav Skukálek, Jozef Klunda, Zdenka Komadová, JUDr.
Vladimír Bugala
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 12/ Informácie starostu
Starosta obce predložil návrh, aby dopravná značka "Zákaz státia", ktorá bola odsúhlasená na III.
zasadnutí OZ zo dňa 10.06.2013 Uznesením č.3.9/2013 bola zmenená na dopravnú značku "Zákaz
zastavenia".
UZNESENIE č. 5.12/2013
obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice
Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice, podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
schvaľuje
zmeniť dopravnú značku "Zákaz státia" na pozemku parc. č. CKN 2057/6 v obci Kolárovice / vedľa
rodinného domu manželov Krivošových/ za dopravnú značku "Zákaz zastavenia" .
Hlasovanie: za - 8: Mgr. Ciesarík Ján, Mgr. Stanislav Klimo, Mgr. Jozefa Šupíková, Marián Dižo,
Zdenka Komadová, Stanislav Skukálek, Jozef Klunda, JUDr. Vladimír Bugala,
proti: 1: Ing. Juraj Hlavoň
zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 12/ Informácie starostu
Starosta obce predniesol informáciu o smernici č. 1/2013 "O postupe obce Kolárovice pri zadávaní
jednoduchých zákaziek podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní".
UZNESENIE č. 5.13/2013
z V. rokovanie Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 09. 12. 2013

-9-

Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
berie na vedomie
podanú informáciu ohľadne smernice č. 1/2013 "O postupe obce Kolárovice pri zadávaní
jednoduchých zákaziek podľa zákona č. 25/2006 z. Z. o verejnom obstarávaní"
Hlasovanie: za - 9: Mgr. Ján Ciesarík, Mgr. Stanislav Klimo, Mgr. Jozefa Šupíková, Marián Dižo,
Zdenka Komadová, Jozef Klunda, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň, JUDr.
Vladimír Bugala
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 12/ Informácie starostu
Starosta obce informoval o zmene nájomcu Zdravotné stredisko v obci Kolárovice, keď namiesto
pôvodného nájomcu: MUDr. František Chudej došlo k zámene a na základe Zmluvy o postúpení práv
a povinností novým nájomcom Zdravotného strediska je obchodná spoločnosť SalixMed s. r. o., so
sídlom: Pod Oblazom 188, 013 06 Terchová, IČO: 47 247 941 za nezmenených podmienok. Nik z
prítomných poslancov nemal k prednesenej informácii pripomienky.
UZNESENIE č. 5.14/2013
z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 09. 12. 2013
Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
schvaľuje
Zmluvu o postúpení práv a povinností, na základe ktorej všetky práva a povinnosti doterajšieho
nájomcu MUDr. Františka Chudeja - praktického lekára, prechádzajú na obchodnú spoločnosť
SalixMed s. r. o., so sídlom: Pod Oblazom 188, 013 06 Terchová.
Hlasovanie: za - 9: Mgr. Ján Ciesarík, Mgr. Stanislav Klimo, Mgr. Jozefa Šupíková, Jozef Klunda,
Zdenka Komadová, Marián Dižo, Ing. Juraj Hlavoň, Stanislav Skukálek, JUDr.
Vladimír Bugala
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 12/ Informácie starostu
V súvislosti s nárastom práce Mgr. Jána Ciesaríka, ohľadne konania o priestupkoch občanov našej
obce, predniesol starosta obce návrh na udelenie jednorázovej odmeny vo výške 100,- Eur v čistom, za
mimoriadnu pracovnú aktivitu v prospech obce vo svojom voľnom čase, podľa § 3 ods. 7 Zásad
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, schválené dňa 21. 03. 2011.
UZNESENIE č. 5.15/2013
z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Kolárovice zo dňa 09. 12. 2013
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Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
schvaľuje
starostom navrhnutú odmenu vo výške 100,- Eur v čistom pre Mgr. Jána Ciesaríka.
Hlasovanie: za - 9: Mgr. Ján Ciesarík, Mgr. Stanislav Klimo, Mgr. Jozefa Šupíková, Jozef Klunda,
Zdenka Komadová, Marián Dižo, Ing. Juraj Hlavoň, Stanislav Skukálek, JUDr.
Vladimír Bugala
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 12/Informácie starostu
V súvislosti s nezaplatením nájomného za hrobové miesta na miestnom cintoríne, bola podaná
informácia starostom obce, označovať hrobové miesta s upozornením, že ak nebude poplatok za
hrobové miesto uhradený, dôjde ku jeho zrušeniu za zákonom uvedených podmienok.
Starosta obce informoval prítomných, že miestny poslanec p. Marián Dižo daroval v roku 2013 obci
finančnú čiastku 150,- Eur s tým, aby sa použila výlučne pre financovanie športovej činnosti v našej
obci, za čo mu verejne na zasadnutí obecného zastupiteľstva poďakoval.
K bodu 13/ Diskusia
V rámci diskusie pracovníčky obecného úradu informovali, že viaceré svetlá verejného osvetlenia v
nočnom čase nesvietia. Starosta obce v tejto súvislosti poukázal na fakt, že v miestnej časti obce VRCHY nezistené osoby svojvoľne zasahujú do zariadenia verejného osvetlenia, čím ho znefunkčnia.
K bodu 14/ Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu obecného zastupiteľstva, starosta obce poďakoval za účasť
poslancom na dnešnom rokovaní, a keďže bolo posledné v tomto roku, zaželal všetkým prítomným
šťastné a veselé Vianoce, hodne zdravia, šťastia a pracovných úspechov v Novom roku a bolo
poskytnuté menšie občerstvenie.

Kolárovice dňa 09. decembra 2013

Zapisovateľ: JUDr. Vladimír Bugala

Overovatelia zápisnice: Ing. Juraj H l a v o ň
Marián Dižo

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

Návrh uznesení z V. zasadnutia OZ zo dňa 09. 12. 2013
UZNESENIE č. 5.1/2013
z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 09. 12. 2013
K bodu 3/ Informácia o plnení uznesení z IV. 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 IV. zasadnutia OZ
Hlasovanie: za: .............................................................................................................
proti: .........................................................................................................
zdržal sa: ......................................................................................... ..........

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce
Kolárovice, ....................

UZNESENIE č. 5.2/2013
z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 09. 12. 2013
K bodu 4/ Plán činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolárovice podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z.
schvaľuje
Plán činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2014
Hlasovanie: za: .............................................................................................................
proti: .........................................................................................................
zdržal sa: ..................................................................................................

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce
Kolárovice, ....................
UZNESENIE č. 5.3/2013
z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 09. 12. 2013
K bodu 5/ Návrh rozpočtu obce Kolárovice na rok 2014 a vyhliadkovo na roky 2015 - 2016
- Stanovisko kontrolóra obce Kolárovice k Návrhu rozpočtu obce Kolárovice na roky 2014 2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolárovice podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Z. z.

a) berie na vedomie
Stanovisko kontrolóra obce Kolárovice k Návrhu rozpočtu Obce Kolárovice na roky
2014 a viacročného rozpočtu na roky 2014 - 2016
Hlasovanie: za: .............................................................................................................
proti: .........................................................................................................
zdržal sa: ..................................................................................................
b) schvaľuje
zostavenie a predkladanie rozpočtu obce Kolárovice bez programovej štruktúry.
Rozpočet na rok 2014:
Bežné príjmy:
828 104,- €
Kapitálové príjmy:
170 000,- €
Príjmové finančné operácie:
210 000,- €
Vlastné príjmy RO s práv. subjek.
6 000,- €
Rozpočtované príjmy spolu:
1 214 104,- €
Bežné výdavky spolu:
Kapitálové výdavky spolu:
Finančné výdavky spolu:
Rozpočtované výdavky spolu:
Hospodárenie celkom:

779 830,- €
203 000,- €
231 274,- €
1 214 104,- €
0,-

Hlasovanie: za: .............................................................................................................
proti: .........................................................................................................
zdržal sa: ..................................................................................................

c) berie na vedomie
viacročný rozpočet na roky 2015 – 2016 obce Kolárovice:
rok 2015: príjmy celkom 814 395,- €
výdavky celkom 808 395,- €
rok 2016: príjmy celkom 815 245,- €
výdavky celkom 809 245,- €

Hlasovanie: za: .............................................................................................................
proti: .........................................................................................................
zdržal sa: ..................................................................................................

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce
Kolárovice, ....................

UZNESENIE č. 5.4/2013
z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 09. 12. 2013
K bodu 6/ Návrh VZN č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými odpadmi, ako
i biologicky rozložiteľnými odpadmi a elektroodpadmi v obci Kolárovice
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolárovice § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Z. z.
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 obce Kolárovice o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi, ako i biologicky rozložiteľnými odpadmi a elektroodpadmi
v obci Kolárovice
Hlasovanie: za: .............................................................................................................
proti: .........................................................................................................
zdržal sa: ..................................................................................................

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce
Kolárovice, ....................

UZNESENIE č. 5.5/2013
z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 09. 12. 2013
K bodu 7/ Návrh VZN č. 2/2013 obce Kolárovice, ktorým sa ustanovuje miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Z. z.:
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 obce Kolárovice, ktorým sa ustanovuje miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Hlasovanie: za: .............................................................................................................
proti: .........................................................................................................
zdržal sa: ..................................................................................................

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce
Kolárovice, ....................
UZNESENIE č. 5.6/2013
z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 09. 12. 2013
K bodu 8/ Návrh VZN č. 3/2013 obce Kolárovice o ovzduší a poplatok za znečisťovanie
ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Z. z.
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 obce Kolárovice o ovzduší a poplatok za
znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
Hlasovanie: za: .............................................................................................................
proti: .........................................................................................................
zdržal sa: ..................................................................................................

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce
Kolárovice, ....................
UZNESENIE č. 5.7/2013
z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 09. 12. 2013
K bodu 9 /Schválenie nájmu budovy Pošty Kolárovice č. 394 a pozemku parcelné číslo
C KN 1118 v k. ú. Kolárovice z dôvodu hodného osobitného zreteľa nájomcovi Slovenská
pošta, a. s. Banská Bystrica
Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Z. z.

schvaľuje
v zmysle ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov nájom budovy Pošty Kolárovice č. 394 za mesačné nájomné vo výške
1,- € na dobu neurčitú nájomcovi Slovenskej pošte, a. s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Hlasovanie: za: .............................................................................................................
proti: .........................................................................................................
zdržal sa: ..................................................................................................

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce
Kolárovice, ....................
UZNESENIE č. 5.8/2013
z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 09. 12. 2013
K bodu 10/ Schválenie 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 § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Z. z.
schvaľuje
v zmysle ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov nájom pozemku C KN 1510 k. ú. Kolárovice:
346 m² obyvateľom obytného domu Kolárovice č. 16 (rod. Lőrinczová, Mitášová, Randová
a Dittrichová) – 7,- € ročne
- výmere 504 m² obyvateľovi bytu v bytovom dome Kolárovice č. 16 (p. Jozef Lach) – 10,- €
ročne
Pozemok sa dáva do nájmu uvedeným nájomcom na dobu neurčitú.
Hlasovanie: za: .............................................................................................................
proti: .........................................................................................................
zdržal sa: ..................................................................................................
-

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce
Kolárovice, ....................

UZNESENIE č. 5.9/2013
z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 09. 12. 2013
K bodu 11/ Návrh Programu kultúrnych, športových a cirkevných podujatí v roku 2014

Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Z. z.
schvaľuje
Program kultúrnych, športových a cirkevných podujatí v roku 2014.
Hlasovanie: za: .............................................................................................................
proti: .........................................................................................................
zdržal sa: ..................................................................................................

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce
Kolárovice, ...................

UZNESENIE č. 5.10/2013
z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 09. 12. 2013
K bodu 12/ Rôzne – doručená pošta
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Z. z.
schvaľuje
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Hlasovanie: za: .............................................................................................................
proti: .........................................................................................................
zdržal sa: ..................................................................................................

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce
Kolárovice, ........................................
UZNESENIE č. 5.11/2013
z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 09. 12. 2013
K bodu 12) Rôzne – doručená pošta
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Z. z.
schvaľuje

Hlasovanie: za: .............................................................................................................
proti: .........................................................................................................
zdržal sa: ..................................................................................................

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce
UZNESENIE č. 5.12/2013
z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice zo dňa 09. 12. 2013
K bodu 12) Rôzne – doručená pošta
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Z. z.
schvaľuje

Hlasovanie: za: .............................................................................................................
proti: .........................................................................................................
zdržal sa: ..................................................................................................

Ing. Jozef Hruštinec

starosta obce

