Zápisnica
z I. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21. marca 2011 o 16.00 hod
v zasadačke Obecného úradu
Prítomní: poslanci OZ v počte 9 – podľa prezenčnej listiny
starosta obce:
Ing. Jozef Hruštinec
kontrolór obce: Ing. Viera Blažeková
pracovníčky OcÚ: p. Viera Drličiaková,
p. Mgr. Jana Bugalová
p. Miroslava Hrtánková
1/ Zasadnutie otvoril starosta obce Ing. Jozef Hruštinec, privítal poslancov, občanov
a oboznámil s programom:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Zvolenie návrhovej komisie
4. Kontrola úloh od posledného zasadnutia
5 .Návrh zásad odmeňovania poslancov OZ ‐ schválenie
6. Plán činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2011
7. Záverečný účet obce Kolárovice za rok 2010 – schválenie + stanovisko kontrolóra obce
k záverečnému účtu obce za rok 2010
8.Rôzne
‐ doručená pošta
‐ informácie starostu
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
Program bol schválený hlasmi všetkých prítomných poslancov v počte 9.
2/ Za zapisovateľa zápisnice bola určená pracovníčka obce p. Viera Drličiaková, za
overovateľov boli navrhnutí p. Stanislav Skukálek a p. Jozef Klunda
Overovatelia boli schválení hlasmi všetkých prítomných poslancov v počte 9.
3/ Do návrhovej komisie boli navrhnutí JUDr. Vladimír Bugala – predseda, Mgr. Stanislav
Klimo a Ing. Juraj Hlavoň.
Návrhová komisia bola schválená hlasmi všetkých prítomných poslancov v počte 9.
4/ Kontrola úloh od posledného zasadnutia:
‐ na poslednom zasadnutí neboli uložené žiadne úlohy.
OZ doporučilo:
‐ predložiť návrh na doplnenie komisií z radov občanov – návrhy neboli predložené
‐ na žiadosť JUDr. Bugalu preložiť značku „Slepá ulica“ – značka zatiaľ nebol preložená, bude
tak urobené v krátkom čase
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‐ označenie 50 km rýchlosť v obci – starosta informoval, že primátor mesta Bytča dal podnet
na VÚC Žilina k preskúmaniu opodstatnenosti max. rýchlosti 50 km na medzinárodnej ceste
Po obdržaní stanoviska bude informovať poslancov a prípadne podnikne ďalšie kroky.
5/ Návrh zásad odmeňovania poslancov
Poslancom bol predložený nový návrh Zásad odmeňovania poslancov a komisií OZ
s podrobným výpočtom výšky odmien a dopadu na rozpočet obce Kolárovice. Dopady boli
vyčíslené na návrh novelizácie pôvodných zásad odmeňovania a návrh zásad predložený
JUDr. Bugalom na zasadnutí v mesiaci december 2010. P. Drličiaková informovala, že tieto
zmeny si vyžiadala novela zákona o sociálnom a zdravotnom poistení, kde od 1.1.2011 sa
z odmien poslancov odvádzajú odvody na zdravotné poistenie, dôchodkové poistenie,
úrazové poistenie, čím sa zvyšuje cena práce.
Starosta obce poukázal na skutočnosť, že na zvyšovanie odmien nie je v rozpočte obce
priestor. JUDr. Bugala oponoval, že plat starostu je vysoký a jeho znížením a znovuzavedením
fondu starostu obce sa ušetria nemalé finančné prostriedky. Uviedol, že vláda pripravuje
s účinnosťou pravdepodobne od 6. mes. 2011 zníženie platov starostov o 10%, čím sa tiež
ušetria finančné prostriedky. Starosta obce fond starostu odmietol s tým, že financovanie
určitých aktivít bude i naďalej uhrádzať z vlastného platu, lebo s fondu sa to nedá.
MGr. Klimo poukázal na to, že starosta obce nemá odsúhlasené možné 100%‐tné navýšenie
platu, ale len 80%‐tné, nemá žiadne odmeny, pričom predchádzajúci starosta obce mal
100%‐tné navýšenie platu i odsúhlasený fond starostu. Vzhľadom k tomu, že sa mali
prejednávať zásady odmeňovania poslancov a komisií OZ a výška ich odmien, starosta
požiadal poslancov o vyjadrenie k predloženým návrhom. V diskusii Mgr. Šupíková, p. Klunda
navrhli zachovať výšku čistých odmien v nezmenenej výške – variant č. 2 predložených
výpočtov.
Hlasovanie: odmena poslanca: 18,40 EUR ‐ osem poslancov za, jeden sa zdržal hlasovania
odmena člena komisie: 9,18 EUR ‐ jednohlasne schválené
zástupca starostu:
103,89 EUR – jednohlasne schválené
odmena na konci volebného obdobia: 186,44 EUR ‐ osem poslancov za, jeden sa
zdržal hlasovania
P. Drličiaková ďalej žiadala v navrhnutých zásadách odsúhlasiť termín výplaty odmien.
Navrhnuté bolo: po každom zasadnutí, raz za polrok alebo ku koncu kalendárneho roka.
Vzhľadom k zvýšenej administrácii poslanci odsúhlasili hlasmi všetkých prítomných
poslancov v počte 9 vyplácanie odmeny na konci kalendárneho roka, čo sa týka i odmien
členov komisií obecného zastupiteľstva.
Starosta obce dal ešte raz hlasovať o celkovom návrhu zásad odmeňovania poslancov
s uvedenými sumami a termínmi. V hlasovaní bolo osem poslancov za prijatie týchto zásad
odmeňovania, jeden poslanec /JUDr. Bugala/ sa zdržal hlasovania. Prijaté zásady
odmeňovania poslancov nadobudnú účinnosť o 1. 4. 2001 a týmto dňom sa rušia zásady
odmeňovania poslancov a komisií obecného zastupiteľstva, schválené na zasadnutí OZ dňa
21. Júna 2010, uznesením č. 3/2010, bod A odst. 2.
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6/ Plán činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2011
Kontrolór obce Ing. Blažeková Viera predložila plán činnosti na I. polrok 2011 a oboznámila
poslancov s hlavnými smermi výkonu kontroly – účtovné doklady, plnenie interných
predpisov, VZN , sťažností. Zároveň požiadala poslancov, aby dali podnety na oblasti, ktoré
by chceli podrobnejšie skontrolovať. Môžu jej podnety predložiť i osobne, keď je na
kontrolnom dni na obecnom úrade. Poslanci nemali výhrady k predloženému plánu činnosti
a ani nedali podnety na podrobnejšiu kontrolu. Plán činnosti kontrolóra bol prijatý hlasmi
všetkých prítomných poslancov v počte 9.
7/ Návrh záverečného účtu obce za rok 2010
Návrh záverečného účtu bol vyvesený na obecnej tabuli, na internetovej stránke obce
a zaslaný poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kolárovice k návrhu záverečného účtu obce za rok 2010
‐ kontrolór obce Ing. Blažeková informovala poslancov o metodike tvorby záverečného účtu
a predložený návrh záverečného účtu má predpísané náležitosti, je zostavený v súlade so
Zásadami rozpočtového hospodárenia a zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Kolárovice. Stanovisko v plnom znení tvorí prílohu k zápisnici zo zasadnutia a hlavný
kontrolór navrhol uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Kolárovice za rok
2010 s výrokom „bez výhrad“.
V následnom hlasovaní všetci prítomní poslanci v počte 9 odsúhlasili záverečný účet obce
Kolárovice za rok 2010 s výrokom „bez výhrad“.
8/ Rôzne
Doručená pošta:
‐ Žiadosť občanov – Stanislav Šimák a spol. o zavedenie verejného osvetlenie k ich
rodinným domom. Starosta informoval, že osvetlenie by si nevyžiadalo veľké náklady, obce
má 16 stĺpov a môžu sa uspokojiť požiadavky i z iných častí obce. O predĺženie osvetlenia
žiadali i občania pri dome p. Milana Lukniša a pri Škole v prírode. V hlasovaní boli všetky tieto
požiadavky odsúhlasené hlasmi všetkých prítomných poslancov v počte 9.
‐ Starosta obce informoval poslancov o liste p. Anny Janíkovej, ktorý adresovala
Slovenského pozemkovému fondu a dáva na vedomie obci Kolárovice, obecné zastupiteľstvo
a týka sa podľa nej nezákonných praktík SPF.
‐ Starosta obce ďalej informoval o rozpočte nákladov na doplnenie digitálnych
programov v káblovej televízii v obci. Správca káblovej televízie firma TES Media s.r.o. Žilina
preložila rozpočet nákladov vo výške 5.553,10 € bez DPH. Problémy pri súčasnom vysielaní,
keď pôvodné zariadenie na hlavnej stanici Grunding už nepodporuje dostatočne nové
digitálne systémy a programy sa zasekávajú a štvorčekujú, by sa týmto mali odstrániť.
Takisto by mal ísť cez káblovú televíziu i internet.
V hlasovaní bola digitalizácie káblovej televízie v predloženom rozpočte schválená hlasmi
všetkých prítomných poslancov v počte 9.
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‐ Starosta obce ďalej informoval o list Obvodného oddelenia policajného zboru Bytča
o riešení situácií v súvislosti s výskytom túlavých psov, v ktorom nám OOPZ oznamuje, že zo
zákona neplní úlohy na úseku odchytu psov. Verejný priadok v obci zo zákona zabezpečuje
výlučne obec. Z tohto dôvodu budeme zrejme musieť vybudovať priestory na odchyt
túlavých psov.
‐ Starosta obce ďalej oboznámil poslancov so žiadosťami o finančný príspevok a to:
a/ Občianske združenie SATURNIA, Bytča, ktoré prevádzkuje Domov sociálnych služieb Klúč
a poskytuje starostlivosť klientom s ťažkým zdravotným postihnutím. V minulosti boli
v ňom umiestnení aj občania Obce Kolárovice. Poslanci odsúhlasili hlasmi všetkých
prítomných poslancov v počte 9 príspevok vo výške 100,‐ €.
b/ Dobrovoľná požiarna ochrana – okresný výbor Bytča: žiadosť o finančnú výpomoc pri
organizovaní okresných súťaží družstiev DHZ, ktorých sa zúčastňujú i DHZ z Kolárovíc.
Poslanci odsúhlasili hlasmi všetkých prítomných poslancov v počte 9 príspevok
vo výške 66,‐ €.
Informácie starostu:
‐ V tomto bode starosta informoval o postupe prác pri rekonštrukcii centrálnej zóny obce.
Vyskytli sa mnohé problémy, ktoré sťažujú plynulé práce. Pravdepodobne v marci bude prvá
časť fakturovaná a odovzdaná na preplatenie MV SR. Celá stavba by mala byť dokončená
v mesiaci jún‐júl 2011. Starosta by chcel pozvať občanov na kolaudáciu a aby si mohli
prezrieť zrekonštruované priestory základnej školy, materskej školy, školskej jedálne.
Ako prioritu si starostu v ďalšom období dáva rekonštrukciu domu smútku, ktorý je podľa
neho v havarijnom stave – zlá elektroinštalácia, sociálne zariadenia. Chcel by i odvodniť
miestny cintorín.
‐ Starosta obce dal na základe doporučenia zo ZMOS k odsúhlaseniu poskytovanie stravných
lístkov starostovi obce. Stravné lístky boli schválené hlasmi všetkých prítomných poslancov
v počte 9.
‐ Starosta ďalej informoval o množiacich sa priestupkov mladistvých, ktorí boli pod vplyvom
alkoholu. Všetky sa musia prerokovávať na úrovni obce a vyvodiť zodpovednosť a postihy.
Administratívne zaťaženie pri vybavovaní tejto agendy je náročné.
Podľa neho, sa na obce presúva príliš veľa problémov hlavne v sociálnej oblasti –
umiestňovanie občanov do domov dôchodcov. Takéto zariadenie chcel vybudovať v budove
ZŠ pri Kultúrnom dome Centrum. Avšak situácia v okrese Bytča sa zmenila a na počet
občanov v tomto okrese je stanovených 100 miest, pričom v súčasnosti je už 119 miest. Ak
by sme takéto zariadenie vybudovali, nebolo by zaradené do siete sociálnych zariadení a
museli by sme ho financovať z rozpočtu obce.
Starosta ďalej informoval o dvoch zásahoch DHZ Kolárovice Centrum a poslanec p. Klunda
oboznámil poslancov so zásahmi:
‐ dňa 17.1.2011 požiar komínového telesa. Pomalým otvorením prívodu vzduchu do komína
sa ho podarilo zvnútra ochladiť. Zásah trval jednu hodinu.
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‐ dňa 4. 3. 2011 požiar trávy na dolnom konci na medzi pri hlavnej ceste. Príčinou bola
pravdepodobne odhodená cigareta.

9/ Diskusia
MGr. Klimo – informoval poslancov, že v najbližšom období sa bude striekať fasáda základnej
školy. Vo veľmi zlom stave je telocvičňa základnej školy, kde presakuje voda z asfaltového
ihriska, ktoré je vyššie a premočením stien opadla omietka. Po oprave bude celá fasáda
nastriekaná.
p. Skukálek – požiadal, aby stavebná komisia prešla cesty v časti Čiakov, ktoré sú po zime
veľmi poškodené a bolo by ich treba opraviť. Takisto požadoval opravu cestného spojenia
medzi časťou Čiakov a ŠKoruby. DHZ Kolárovice Vrchy bude mať 80. výročie založenia a pri
tejto príležitosti by chceli usporiadať hasičskú súťaž spojenú s oslavou.
Starosta prisľúbil, že so stavebnou komisiou prejdú označené úseky a bude sa snažiť vyjsť
požiadavke p. Skukálka v ústrety.
‐ tlmočil žiadosť p. Moniky Nemčekovej, aby bol v časti Škoruby pri zastávke
vyznačený prechod pre chodcov. Táto požiadavka je nerealizovateľná – cestu spravuje SSC.
p. Dižo – tiež tlmočil žiadosť občanov okolo rod. domu p. Sakalu, aby im bola dovezená
asfaltové drť na opravu cesty. Občania si ju rozvezú sami.
p. Klunda – upozornil na havarijný stav cesty okolo cintorína a hlavne pod mostom smerom
na Potoky, kde vyviera voda a teraz je tam ľad.
MGr. Šupíková – pripomenula prísľub opraviť cestu cez Zavališe. Ďalej požiadala o vyhlásenie
v miestnom rozhlase, aby občania nehádzali odpad do rieky, ktorá je veľmi znečistená.
Ing. Hlavoň – upozornil na množiace sa čierne skládky odpadu. Starosta informoval, že aj keď
dá odpad odstrániť, zakrátko sú už vytvorené nové skládky. P. Hlavoň ďalej požiadal
o premiestnenie kontajnerov na sklo a PE fľaše od predajne Coop Jednota pri kostole
a odstránenie plechového plotu. Bude birmovka a tieto objekty veľmi špatia okolie. Starosta
odpovedal, že plot dal vybudovať predchádzajúci starosta obce a takisto i umiestnil
kontajnery na sklo a PE fľaše a Coop Jednota s tým súhlasí a nemá výhrady, keď je poriadok –
prejednané na schôdzi Coop Jednota.
JUDr. Bugala – pozastavil sa nad vybratím poplatku za kopírovanie 28 strán v hodnote
1,68 € k vyjadreniu obce pre p. Slaninku Vladislava, ktorý každoročne prispieva 2% dane pre
ZŠ Kolárovice. Podľa p. Bugalu sa poplatok nevyberá od každého a tento bol vyrúbený, lebo
podklady pripravoval on. P. Klacková odpovedala, že pri vyjadreniach obce požaduje
fotokópie dokladov a v prípade, že ich musí kopírovať, poplatok sa vyberá vo výške 0,06 € za
stranu. Pri predmetnom vyjadrení nevedela, že ide o vyjadrenie pre p. Slaninku, pretože na
dokladoch jeho meno nebolo uvedené.
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‐ JUDr. Bugala ďalej upozornil na chyby v prijatom Štatúte obce Kolárovice a to:
a/ § 13 ods. 2 – podľa neho starosta obce nie je v administratívnoprávnych vzťahoch
správnym orgánom ale obec
b/ § 17 ods. 4 písm. g – uvedená zákon č. 152/1998 Z.z. je zrušený a od 1. 2. 2010 ho
nahradil zákon č. 164/2008 Z.z.
c/ § 19 ods 7 – podľa JUDr. Bugalu starosta obce nemôže zvolať zhromaždenie občanov
Starosta obce prisľúbil upozornenie preveriť a prípadné nedostatky odstrániť.
‐ JUDr. Bugala ďalej upozornil, že komisia pre nezlučiteľnosť funkcií nie je v správnom zložení.
Podľa zákona v nej musia byť zastúpené všetky politické strany v obecnom zastupiteľstve.
Starosta obce hneď uskutočnil nápravu a bola navrhnutá komisia v nasledovnom zložení:
MGr. Jozefa Šupíková – strana SMER
Zdenka Komadová – strana ĽS HZDS
Ing Juraj Hlavoň – strana SNS
MGr. Stanislav Klimo – strana KDH
Marián Dižo – nezávislý
Táto komisia bol zvolená hlasmi všetkých prítomných poslancov v počte 9.
‐ JUDr. Bugala ďalej upozornil niektoré ustanovenia zákona č. 131/2010 Z.z., ktorý určuje, že
ochranné pásmo miestneho cintorína je 50 m a v tejto vzdialenosti musia byť umiestnené
všetky nové budovy.
‐ ďalšie upozornenie JUDr. Bugalu sa týkalo nezlučiteľnosti výkonu funkcie poslanca
a štatutára orgánu rozpočtovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený. Navrhol
prijať uznesenie, aby zapisovateľka miestnej volebnej komisie podala podnet na okresnú
prokuratúru, ktorá by dala definitívne vyjadrenie. Vzhľadom k tomu, že táto otázka bola
prerokovaná na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva v decembri 2010,
poslanci sa odmietli k tejto otázke vyjadriť a podporili zotrvanie riaditeľa ZŠ s MŠ ako
poslanca obecného zastupiteľstva.
‐ JUDr. Bugala ďalej požadoval, aby boli pracovníčky obce vždy pripravené odpovedať, či sú
požiadavky v zmysle platných zákonov.
p. Komadová požadovala, aby pri úprave posunu času boli svetlá verejného osvetlenia
nastavené ráno na čas 3.50 hod. Večerné vypínanie zostáva bez zmeny. Takisto upozornila
na katastrofálny stav cesty ‐ vjazd do miestnej časti Korytné. Cestu používajú ťažké nákladné
autá pri ťažbe dreva a devastujú ju. Navrhuje dať na začiatok značku „zákaz vjazdu
nákladných áut“ alebo závoru.
Vzhľadom k tomu, že už nikto nemal príspevok do diskusie, starosta ju ukončil
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10/ Predseda návrhovej komisie JUDr. Bugala Vladimír prečítal návrh uznesenia:

Návrh uznesenia č. 1/2011 z I. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Kolárovice
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice:
A/ S C H V A Ľ U J E
1/ Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Klimo Stanislav, Ing. Juraj Hlavoň a JUDr. Vladimír
Bugala a overovateľov zápisnice: p. Stanislav Skukálek a p. Jozef Klunda.
Hlasovanie: všetci 9 poslanci hlasovali za.
2/ Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v znení varianty 2, ktorý je
súčasťou tohto uznesenia s účinnosťou od 01. apríla 2011.
Hlasovanie: 8 poslancov hlasovalo za, jeden sa zdržal hlasovania /JUDr. Bugala/.
3/ Predložený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2011
Hlasovanie: všetci 9 poslanci hlasovali za
4/ Záverečný účet Obce Kolárovice za rok 2010 „bez výhrad“.
Hlasovanie: všetci 9 poslanci hlasovali za.
5/ Realizáciu verejného osvetlenia verejnej komunikácie popri rodinnom dome
p. Šimáka Stanislava a p. Lukniša Mila a p. Nogovou a pri Škole v prírode.
Hlasovanie: všetci 9 poslanci hlasovali za.
6/ Poskytnutie finančného príspevku vo výške 100,‐ € pre Občianske združenie SATURNIN
a vo výške 66,‐ € pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu, OV Bytča.
Hlasovanie: všetci 9 poslanci hlasovali za.
7/ Realizáciu digitalizácie káblovej televízie v súvislosti s prechodom na digitálne televízne
vysielanie.
Hlasovanie: všetci 9 poslanci hlasovali za.
8/ Poskytnutie stravných lístkov pre starostu obce Ing. Jozefa Hruštínca.
Hlasovanie: všetci 9 poslanci hlasovali za.
9/ Komisiu pre nezlučiteľnosť funkcií v zložení: Mgr. Jozefa Šupíková – predseda /Smer/,
a členovia: Ing. Juraj Hlavoň /SNS/, p. Zdenka Komadová /ĽS HZDS/, p. Marián Dižo –
nezávislý, Mgr. Stanislav Klimo /KDH/.
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B/ Z R U Š U J E
1/ Ku dňu 31. marcu 2011 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, prijaté
na zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 21. 6. 2010 pod bodom A 2/ uznesenia.
Hlasovanie: všetci 9 poslanci hlasovali za.
2/ Uznesením č. 1 prijatým dňa 20. 12. 2010 v ňom zriadenú komisiu pre nezlučiteľnosť
funkcií dňom 21. marca 2011
Hlasovanie: všetci 9 poslanci hlasovali za.
C/ B E R I E N A V E D O M I E
1/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2010.
2/ Starostom obce podanú informáciu o plnení úloh prijatých na predchádzajúcom
obecnom zastupiteľstve.
3/ Informáciu starostu obce o obcou pripravovaných aktivitách v 1.polovici roku 2011.
4/ Informáciu starostu obce o výskyte túlavých psov v našej obci.
Uznesenie č. 1/2011 bolo schválené hlasmi všetkých prítomných poslancov v počte 9.
Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kolárovice.

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

Kolárovice, 21. 3. 2011
Zapisovateľ: Viera Drličiaková
Overovatelia: p. Stanislav Skukálek
p. Jozef Klunda
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