Zápisnica
z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kolároviciach
konaného dňa 20.decembra 2010 o 16,00 hod. v zasadačke
Obecného úradu
Prítomní: zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:

JUDr. Vladimír Bugala
Mgr. Ján Ciesarík
Marián Dižo
Ing. Juraj Hlavoň
Mgr. Stanislav Klimo
Jozef Klunda
Zdenka Komadová
Stanislav Skukálek
Mgr. Jozefa Šupíková

novozvolený starosta obce – Ing. Jozef Hruštinec
pracovníčky obecného úradu:

p. Viera Drličiaková
p. Helena Klacková
Mgr. Jana Bugalová

predseda miestnej volebnej komisie:

p. Miroslava Hrtánková

kontrolórka obce

Ing. Viera Blažeková

1. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva po doznení hymny otvoril a viedol
starosta obce Ing. Jozef Hruštinec, privítal prítomných a predložil program
rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnii a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
9. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
10. Voľba zástupcu starostu obce
11. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov
12. Návrh na funkciu sobášiacich
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. Záver
Na návrh JUDr. Vladimíra Bugalu bol ako ďalší bod programu doplnený návrh Zásady odmeňovania poslancov.
Navrhnutý program rokovania bol schválený hlasmi všetkých prítomných poslancov.
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2. Za zapisovateľa zápisnice bola určená pracovníčka obecného úradu Mgr. Jana
Bugalová.
Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Ján Ciesarik, JUDr. Vladimír Bugala.
3. Predmetom tohto bodu bolo oboznámenie prítomných s výsledkami volieb do
orgánov samosprávy obce, ktoré predniesla predsedníčka miestnej volebnej komisie
p. Miroslava Hrtánková. V poradí prečítala mená kandidátov podľa počtu získaných
platných hlasov pre každý volebný obvod. Taktiež prečítala mená náhradníkov
podľa volebných obvodov, ktorí neboli zvolení za poslancov.
Za starostu obce bol zvolený Ing. Jozef Hruštinec za SMER- sociálna demokracia
s počtom platných hlasov 656.
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce tvoria prílohu zápisnice.
Zároveň boli odovzdané osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva.
4. V ďalšom bode programu novozvolený starosta obce zložil sľub, prevzal insígnie a
ujal sa vedenia ustanovujúceho zasadnutia.
5. V tomto bode starosta obce prečítal sľub poslanca. Novozvolení poslanci postupne
zložili sľub poslanca v abecednom zložení.
6. Po slávnostnej časti vystúpil starosta obce predniesol príhovor, poďakoval za
podporu a účasť vo voľbách. Informoval prítomných o spôsobe plnenia volebného
programu.
7. Týmto bodom pokračovalo rokovanie OZ, kde bol schválený program rokovania aj
s doplneným - bodom Návrh odmeňovania poslancov, ktorý predložil JUDr.
Vladimír Bugala a ktorý rozdal poslancom. Takto predložený program schválili
všetci prítomní poslanci v počte 9.
K návrhu navýšenia odmeňovania poslancov OZ, starosta upozornil poslancov na
rozpočet na rok 2011, je schválený ako vyrovnaný a žiadal JUDr. Bugalu
a poslancov, aby predložili na najbližšie zasadnutie návrh na úpravu rozpočtu na
vyfinancovanie odmien poslancov.
Z tohto dôvodu odsúhlasili všetci prítomní poslanci, že zásady odmeňovania
poslancov budú predmetom rokovania ďalšieho zasadnutia.
8. Ďalším bodom programu bolo poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý
bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. Povereným
poslancom na zvolávanie zasadnutí je Mgr. Ján Ciesarik.
S návrhom súhlasili všetci prítomní poslanci v počte 9.
9. Predmetom ďalšieho bodu rokovania bol návrh na voľbu mandátovej, návrhovej
a volebnej komisie.
Mandátová komisia: Mgr. Ján Ciesarik
Ing. Juraj Hlavoň
p. Stanislav Skukálek
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Návrhová komisia: Mgr. Jozefa Šupíková
p. Zdenka Komadová
p. Marián Dižo
Volebná komisia:
JUDr. Vladimír Bugala
p. Jozef Klunda
Mgr. Stanislav Klimo
Zloženie komisií odsúhlasili všetci prítomní poslanci v počte 9.
10. Voľba zástupcu starostu obce sa uskutočnila tajným hlasovaním. Navrhnutí boli
poslanci Mgr. Ján Ciesarik a p. Stanislav Skukálek.
Jednohlasne bol zvolený Mgr. Ján Ciesarik.
11. V tomto bode starosta obce predniesol návrh na zriadenie komisií, predsedov
a členov komisií
a) finančná komisia
b) komisia pre kultúru a šport
c) stavebná komisia
d) sociálna komisia
e) komisia pre nezlučiteľnosť funkcii
S návrhom súhlasili všetci prítomní poslanci v počte 9
Návrh na predsedov komisií:
a) finančná komisia - JUDr. Vladimír Bugala
b) komisia pre kultúru a šport - Mgr. Jozefa Šupíková
c) stavebná komisia - Mgr. Ján Ciesarik
d) sociálna komisia
- p. Marián Dižo
e) komisia pre nezlučiteľnosť funkcií - Mgr. Ján Ciesarik
S návrhom súhlasili všetci prítomní poslanci v počte 9
Návrh na členov komisií:
a) finančná komisia - p. Stanislav Skukálek
Mgr. Stanislav Klimo
p. Jozef Klunda
b) komisia pre kultúru a šport - Mgr. Stanislav Klimo
p. Jozef Klunda
p. Marián Dižo
c) stavebná komisia

- JUDr. Vladimír Bugala
p. Stanislav Skukálek
Ing. Juraj Hlavoň
p. Richard Kubáň /z radov občanov/

d) sociálna komisia - p. Zdenka Komadová
Ing. Juraj Hlavoň
e) komisia pre nezlučiteľnosť funkcií

-

Mgr. Jozefa Šupíková
p. Zdenka Komadová
S návrhom súhlasili všetci prítomní poslanci v počte 9
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12. Funkciou sobášiacich boli poverení: starosta obce Ing. Jozef Hruštinec a Mgr. Jozefa
Šupíková. a zároveň aj schválení všetkými prítomnými poslancami v počte 9.
13.

Rôzne
Ako ďalšie boli prednesené požiadavky starostu obce parkovať s obecným autom
doma, ako i preplácanie telefónnej stanice a internetu v byte starostu.
Všetci prítomní poslanci v počte 9 súhlasili s prednesenými požiadavkami.


V ďalšom starosta obce navrhol rajonizáciu poslancov pre jednotlivé časti obce:
Čiakov - p. Stanislav Skukálek
Babiše, Korytné – p. Zdenka Komadová
Škoruby - Mgr. Ján Ciesarik
Koniec obce - po Kultúrny dom centrum – JUDr. Vladimír Bugala, P. Marián Dižo
Od KD centrum - po zdravotné stredisko - Mgr. Jozefa Šupíková, Jozef Klunda
Od zdravotného strediska - po začiatok obce - Mgr. Stanislav Klimo, Ing. Juraj
Hlavoň
S návrhom rajonizácie súhlasili všetci prítomní poslanci v počte 9.
Ďalej starosta obce predniesol požiadavku pani Evy Kováčovej - k predajným
miestam v obci, aby v súvislosti s predajom nedochádzalo k blokovaniu plynulého
prejazdu v obci.
Predajné miesta ostávajú nezmenené, predajcovia budú upozornení na dodržiavanie
ohľaduplnosti pri predaji v obci.
Doručená pošta
 Na obec bola doručená žiadosť pani Anny Slaninkovej, bytom Kolárovice 262,
ktorou ako vdova a zdravotne ťažko postihnutá žiada obec o odpustenie dane z
nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad.
Uvedená žiadosť sa bude riešiť po dedičskom konaní a postupovať v zmysle VZN
č. 4/2008. Odpustenie poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady nie je
možné.
 Ako ďalšia bola doručená žiadosť o finančný príspevok pre Združenie občanov
Slovenska postihnutých epilepsiou – AURA, so sídlom Grossmanov dom, Šafárikovo
nám. 4, 811 02 Bratislava.
S poskytnutím finančného príspevku prítomní poslanci nesúhlasili.

14. Diskusia
p. Marián Dižo – navrhoval odhŕňať bočné uličky v obci už v skorých ranných
hodinách.
p. Komadová Zdenka - žiadala prestaviť verejné osvetlenie v miestnej časti Korytné
ráno na 3,50 h.
p. Stanislav Skukálek - žiada lepšie odhŕňať parkovisko Škoruby a otočňu autobusov.
p. Komadová Zdenka - navrhovala obecný traktor zveriť občanovi z vrchov, ktorý by
zabezpečoval odhŕňanie snehu v danej lokalite.
p. Marián Dižo - navrhoval stanoviť v obci hlavné a vedľajšie cesty.
JUDr. Vladimír Bugala - navrhoval premiestniť dopravnú značku Slepá ulica
umiestnenú obcou na hornom konci na viditeľnejšie miesto.
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p. Satnislav Skukálek - navrhoval na ceste I. triedy zrušiť 50 km rýchlosť a dopravnú
značku koniec obce umiestniť tam, kde obec skutočne končí.
akad. sochár Marián Hruštinec - poďakoval starostovi za podporu šachového krúžku
a vyzdvihol jeho aktivitu, že vedie obec správnym smerom len tak pokračovať. Upozornil
na nezlučiteľnosť funkcie – stret záujmu poslanca obecného zastupiteľstva a riaditeľa
Základnej školy Mgr. Stanislava Klimu. Zmienil sa o krivej výpovedi poslancov
v trestnom konaní, ktoré je proti nemu vedené JUDr. Vladimíra Bugalu, Mgr. Stanislava
Klimu, p. Zdenky Komadovej podotkol, že by nemali sedieť v obecnom zastupiteľstve.
Navrhoval prestať vyberať na cintoríne počas pohrebov do zvončeka a odporúčal
zriadiť pokladničku. Ďalej navrhoval odvodnenie cintorína. Podporovať divadlo a folklór
v obci, osláviť pamiatku Cyrila Hlavoňa.
- konštatoval, že na ceste I. triedy je 50 km rýchlosť
p. Augustín Bugala
neopodstatnená.
V závere diskusie starosta obce požiadal poslancov o pripravenie si návrhov na riešenie
uvedených podnetov v budúcom obecnom zastupiteľstve v marci 2011.
Po vyčerpaní bodov programu rokovania obecného zastupiteľstva starosta obce požiadal
návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.

15. Uznesenie č. 1 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Kolároviciach zo dňa 20. decembra 2010.
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. BERIE NA VEDOMIE
1.
2.
3.
4.
5.

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
Vystúpenie novozvoleného starostu
Stanovištia predajcov
Rajonizáciu poslancov v obci
Žiadosť pani Slaninkovej sa bude riešiť po dedičskom konaní a postupovať sa
bude v zmysle VZN č. 4/2008.

B. KONŠTATUJE, ŽE
1. novozvolený starosta obce Ing. Jozef Hruštinec zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva:
JUDr. Vladimír Bugala
Mgr. Ján Ciesarik
Marián Dižo
Ing. Juraj Hlavoň
Mgr. Stanislav Klimo
Jozef Klunda
Zdenka Komadová
Stanislav Skukálek
Mgr. Jozefa Šupíková
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C. ZRIAĎUJE
komisie a to:

finančná komisia
komisia pre kultúru a šport
stavebná komisia
sociálna komisia
komisia pre nezlučiteľnosť funkcií

D. VOLÍ
a) predsedov komisií
predseda finančnej komisie – JUDr. Vladimír Bugala
predseda komisie pre kultúru a šport - Mgr. Jozefa Šupíková
predseda stavebnej komisie – Mgr. Ján Ciesarik
predseda sociálnej komisie - Marián Dižo
predseda komisie pre nezlučiteľnosť funkcií - Mgr. Ján Ciesarik
b) členov komisií
finančná komisia - Stanislav Skukálek
Mgr. Stanislav Klimo
Jozef Klunda
komisia pre kultúru a šport - Mgr. Stanislav Klimo
Jozef Klunda
Marián Dižo
stavebná komisia - JUDr. Vladimír Bugala
Stanislav Skukálek
Ing. Juraj Hlavoň
Richard Kubáň
sociálna komisia - Zdenka Komadová
Ing. Juraj Hlavoň
komisia pre nezlučiteľnosť funkcií - Mgr. Jozefa Šupíková
Zdenka Komadová
E. POVERUJE
poslanca Mgr. Jána Ciesarika zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Na návrh JUDr.Vladimíra Bugalu bol ako ďalší poslanec na zvolávanie a vedenie
OZ doplnený p. Stanislav Skukálek.
F. SCHVAĽUJE
1. Na funkciu sobášiacich - Ing. Jozef Hruštinec
Mgr. Jozefa Šupíková
2. Na návrh starostu obce zástupcu starostu Mgr. Jána Ciesarika
3. schvaľuje starostovi
- parkovanie auta doma
- preplácanie telefónnej stanice a internetu v byte starostu
G. DOPORUČUJE
Predložiť na budúcom obecnom zasadnutí návrh na doplnenie komisií z radov
občanov.
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H. ODKLADÁ
Návrh – Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva do najbližšieho
obecného zastupiteľstva, ktoré bude v marci 2011.
CH.

NEBERIE NA VEDOMIE
Žiadosť Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou – AURA
o poskytnutie finančného príspevku.

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kolároviciach
schválili všetci prítomní poslanci v počte 9.
16. V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

Kolárovice, 21.12.2010
Zapisovateľ: Mgr. Jana Bugalová
Overovatelia:

JUDr. Vladimír Bugala
Mgr. Ján Ciesarik

