Zápisnica
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kolároviciach
konané dňa 20. júna 2011 v zasadačke obecného úradu

Prítomní: poslanci OZ v počte 9 – podľa prezenčnej listiny
starosta obce: Ing. Jozef Hruštinec
kontrolór obce: Ing. Viera Blažeková
pracovníčky obecného úradu: p. Viera Drličiaková
p. Miroslava Hrtánková
Mgr. Jana Bugalová
p. Helena Klacková
1) Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Jozef Hruštinec, privítal poslancov,
občanov a predložil program rokovania.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zvolenie návrhovej komisie
Kontrola úloh od posledného zasadnutia
Plán činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2011
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2002 o podmienkach podnikania
na území obce Kolárovice
7. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2010 – Prevádzkový poriadok viacúčelového
ihriska pri ZŠ s MŠ Kolárovice
8. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2010 – Prevádzkový poriadok viacúčelového
ihriska Škoruby
9. Správa audítora z overenie účtovnej závierky Obce Kolárovice za rok 2010
10. Stanovenie platu starostu obce v zmysle novely zákona č. 253/1994 Z. z.
k 01. 06. 2011
11. Rôzne
- doručení pošta
- informácie starostu
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
Navrhnutý program rokovania obecného zastupiteľstva schválili všetci prítomní poslanci
– v počte 9.

2) Za zapisovateľa zápisnice bola určená pracovníčka obecného úradu p. Helena Klacková.
Za overovateľov zápisnice boli určení – Ing. Juraj Hlavoň a Mgr. Jozefa Šupíková.
3) Do návrhovej komisie boli navrhnutí Mgr. Stanislav Klimo, p. Jozef Klunda a p. Marián Dižo.
Zloženie návrhovej komisie schválili všetci prítomní poslanci – v počte 9.
4) Kontrola úloh od posledného zasadnutia
Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 21. 3. 2011 neboli uložené žiadne úlohy.
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5) Plán činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2011 – predložila kontrolórka obce Ing. Viera
Blažeková a oboznámila poslancov so zámerom kontrolnej činnosti
* analýza výsledkov hospodárenia obce Kolárovice
* kontrola uznesení Obecného zastupiteľstva obce Kolárovice
* kontrola prvotných účtovných dokladov
* kontrola plnenia metodického usmernenia MF SR č. MF/010175/2001-42 týkajúceho sa
ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie
* kontrola interných predpisov obecného úradu
* kontrola VZN platných pre rok 2011 a následne kontrola ich dodržiavania
* kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva
* kontroly vykonané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka
dozvedela pri výkone svojej činnosti
Zároveň požiadala poslancov, aby dali podnety, v ktorej oblasti by mala byť zameraná podrobnejšia
kontrola. Poslanci nemali žiadne výhrady k predloženému plánu činnosti, nedali ani podnety na podrobnejšiu kontrolu a predložený plán činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2011 schválili všetci
prítomní poslanci – v počte 9, ktorý tvorí prílohu zápisnice.
Ďalej starosta obce požiadal p. Drličiakovú o predloženie návrhov dodatkov k VZN č.1/2002,
č. 6 a 7/2010 zaradené v programe rokovania ako body 6, 7 a 8.
Pani Drličiaková prítomných oboznámila, že predložené návrhy boli vyvesené na obecnej tabuli
a zmena sa týka ukladania pokút právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie v tom
smere, že pokutu môže uložiť obec a nie starosta obce.
6) Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2002 o podmienkach podnikania na území obce Kolárovice
Pôvodné znenie odseku 3 v čl. 7 sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:
3. Nedodržiavanie tohto nariadenia sa postihuje podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
v znení neskorších predpisov a dodatkov – obec môže právnickej alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6.638,00 €, ak poruší nariadenie.
Ostatné znenie VZN č. 1/2002 ostáva v pôvodnom znení a dodatok je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného nariadenia.
Predložený dodatok schválili všetci prítomní poslanci – v počte 9 a nadobúda platnosť 6. 7. 2011.
Na základe upozornenia JUDr. Vladimíra Bugalu sa texty v Dodatkoch č. 1 VZN č. 6 a 7/2010 menia
nasledovne:
7) Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2010 – Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska pri
ZŠ s MŠ Kolárovice
Pôvodné znenie bodu 1 v čl. 8 sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:
1. Právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN môže obce
uložiť pokutu do výšky 6.638,00 €. Takúto pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď
sa obec dozvedela o tom, kto sa konania dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia
nariadenia.
Ostatné znenie VZN č. 6/2010 ostáva v pôvodnom znení a dodatok je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného nariadenia.
Predložený dodatok schválili všetci prítomní poslanci – v počte 9 a nadobúda platnosť 6. 7. 2011.

2

8) Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2010 – Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska
Škoruby
Pôvodné znenie bodu 1 v čl. 8 sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:
1. Právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN môže obec
uložiť pokutu do výšky 6.638,00 €. Takúto pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď
sa obec dozvedela o tom, kto sa konania dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia
nariadenia.
Predložený dodatok schválili všetci prítomní poslanci – v počte 9 a nadobúda platnosť 6. 7. 2011.
9) Správa audítora z overenia účtovnej závierky obce Kolárovice za rok 2010
Kontrolór obce Ing. Viera Blažeková prítomných informovala, že audit vykonala nezávislá
audítorka Ing. Ľubica Feníková a pri overení účtovnej závierky neboli zistené žiadne porušenia predpisov.
Všetci prítomní poslanci predloženú Správu audítora z overenia účtovnej závierky obce
Kolárovice za rok 2010 vzali na vedomie.
10) Stanovenie platu starostu obce v zmysle novely zákona č. 253/1994 Z. z. k 01. 06. 2011
Starosta obce prítomných informoval, že s účinnosťou od 1. 6. 2011 platí uvedená novela,
ktorá bola prijatá zákonom č. 154/2011 Z. z.
V zmysle prechodných ustanovení uvedenej novely starosta obce zvolá zasadnutie OZ najneskôr
do 30. júna 2011, aby sa o plate starostu rozhodlo v súlade s platnou novelou zákona.
Následne požiadal p. Vieru Drličiakovú o bližšiu špecifikáciu k určeniu platu starostu v zmysle
novely zákona.
Predloženie informácie v zmysle novely zákona č. 253/1994 Z. z.:
V zmysle ustanovenia § 8a zákona č. 253/1994 Z. z. a s poukazom na ustanovenie § 11 ods. 4
písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo určuje plat starostu, a to podľa ustanovenia § 3 ods. 1:
priemerná mzda
769

x
x

násobok koeficientu (1,98) = plat starostu zaokrúhlený na celé euro hore
1 ,98
= 1.522,62 €

Obecné zastupiteľstvo podľa ods. 2 § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. môže plat (určený podľa
§ 3 ods. 1) zvýšiť až o 70 %, čo predstavuje plat starostu vo výške 2.588, 45 € zaokrúhlene
2.589,00 €.
Pani Drličiaková požiadala poslancov, aby predložili svoje návrhy:
- JUDr. Vladimír Bugala navrhol zvýšenie platu starostu o 50 % = 2.283,93 € s tým, že ušetrené
financie sa môžu odkladať a v nasledujúcom roku plat starostu opätovne prerokovať.
Pani Drličiaková vysvetlila, že zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka sa
môže použiť len na kapitálové výdavky a nie na bežné výdavky, kde patria aj mzdy.
- Mgr. Stanislav Klimo navrhol zvýšenie platu starostu o 70 %
- Mgr. Jozefa Šupíková tiež navrhla zvýšenie o 70 %
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Hlasovanie za zvýšenie platu starostu bolo nasledovné:
- za zvýšenie platu starostu obce o 50% boli traja poslanci (JUDr. Vladimír Bugala, p. Marián
Dižo a Ing. Juraj Hlavoň)
- za zvýšenie platu starostu obce o 70 % bolo 5 poslancov (Mgr. Stanislav Klimo, Mgr. Jozefa
Šupíková, p. Zdenka Komadová, p. Stanislav Skukálek a p. Jozef Klunda
- jeden poslanec sa zdržal hlasovania (Mgr. Ján Ciesarík)
Plat podľa § 3 ods. 1 a podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. spolu 2.589,00 €.
11) Rôzne – doručená pošta
* p. Ladislav Bunčo – doručená dokumentácia vo veci zosuvu pôdy nad jeho rodinným súpisné
číslo 467.
Zosuv pôdy bol riešený ešte v roku 1992, k čomu zaujalo stanovisko životného prostredia
a INGEO Žilina, kde bolo doporučené odviesť povrchové vody mimo teleso zosuvu tak, aby
nevsakovali do zosuvu (rýchlomontážne potrubie) a utesnenie trhlín.
Starosta obce prítomných oboznámil, že v tejto veci začal jednať a v prípade zemných prác
- bagrovania sa ceny pohybujú 22,00 €/hod. Jedná sa o cca 300 m dlhý úsek.
Pán Marián Dižo by mohol mechanizmy zabezpečiť v cene 20,00 €/hod. a Ing. Juraj Hlavoň
podotkol, že sa najskôr musí riešiť prístup mechanizmov na tvar miesta.
Ďalej poslanci v tejto veci navrhli a zároveň schválili, aby sa zosuv svahu monitoroval a podľa
potreby zasiahnuť, ak sa svah bude posúvať ďalej. Riešenie tejto situácie je možno realizovať
v dohľadnej dobe 1 roka.
* Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bol prítomný aj správca farnosti Mgr. Peter Králik, ktorý
v tomto bode prednostne požiadal o slovo.
Prítomných informoval, že farnosť nedostáva žiadne finančné príjmy na chod farnosti. Príjmy
dostáva iba na jeho plat a iný príjem má farnosť – výber do zvončeka a z prenájmu nehnuteľností (Orange + prenájom polyfunkčného domu).
Informoval, že dostal platový výmer za daň z nehnuteľnosti vo výške 620,00 € a požiadal
o určenie iného termínu splatnosti uvedenej platby.
Tiež poukázal na chátranie sôch svätcov vo farskej galérií a kritizoval plechové oplotenie pri
predajni Coop Jednota – SD pri kostole, ktoré je potrebné odstrániť.
Mgr. Jana Bugalová mu vysvetlila, že od dane z nehnuteľnosti sú v zmysle zákona oslobodené
nehnuteľnosti, využívané na výkon bohoslužieb. Za ostatné nehnuteľnosti vyplýva povinnosť
platenia dane z nehnuteľnosti, ktorá je splatná v danom roku.
Ďalej informoval, že sa plánuje natretie strechy na kostole a na fare, kde je rozpočet plánovaný
vo výške 8.000,00 €. Potrebné je tiež vymeniť ríny, k čomu je treba zabezpečiť lešenie a keď
už bude lešenie, bolo by potrebné opraviť aj fasádu. To znamená, že použitie finančných prostriedkov bude vyššie, ako je plánovaný rozpočet.
Farský úrad požiadal o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR
v programe „Obnovme si svoj dom“ – rekonštrukcia kultúrnych pamiatok.
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V informácii pre žiadateľov o poskytnutie uvedenej dotácie je uvedené, že zo strany farského
úradu bude potrebné k programu predložiť aj stanovisko obce, v ktorom bude uvedené –
v ktorom územnom obvode sa kultúrna pamiatka nachádza a v ktorom obce uvedie sumu
príspevku poskytnutého žiadateľovi na obnovu alebo rekonštrukciu alebo, ak tento príspevok
neposkytne, uvedie dôvody pre ktoré príspevok
neposkytla.
Starosta obce vysvetlil, že obec nemôže poskytnúť finančné prostriedky do majetku, ktorý
nie je vo vlastníctve obce a odporučil podať písomnú žiadosť a výška finančných prostriedkov
bude určená na zasadnutí obecného zastupiteľstva v septembri 2011.
Starosta obce pokračoval ďalej v programe a predložil ďalšiu žiadosť:
* Rodina - Sakalová, Mičacíková, Dižová a Bátrnová žiadajú o úpravu prístupovej cesty k ich
rodinným domom (súp. č. 201, 198, 194, 196) – poskytnutie frézovaného materiálu, ktorý si
svojpomocne upravia.
Poznamenal, že v tejto ulici sa už časť komunikácie odvodnila (vyteká tam odpad) a v pláne je
dokončenie odvodnenia a úpravy komunikácie.
*

Žiadosť o opravu miestnej komunikácie v ulici od sv. Anny smerom k sv. Hubertovi, podpísaná
občanmi žijúcich v tejto ulici.
Ing. Juraj Hlavoň navrhol, aby sa do komunikácie zošikma zamontovalo odtokové zvodidlo.
Pán Jozef Klunda túto variantu vylúčil, nakoľko je to breh a odtokové zvodidlo nepostačí na prítok
väčšieho množstva vody a tiež tam chodia deti na bicykli, čo je dosť nebezpečné.
Poslanci navrhli a zároveň aj schválili, aby sa najkritickejšie miesta vysypali a jama k sv. Hubertovi sa spevní betónom.
K uvedeným žiadostiam o úpravu miestnych komunikácii starosta obce prítomných informoval,
že komunikácie nie sú vo vlastníctve obce a plánuje sa pokračovať v realizácii kanalizácie obce,
k čomu bolo v Bytči sedenie starostov so SEVAK-om.
Pán Richard Kubáň vysvetlil, že k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov miestnych komunikácii je
potrebné ich geometrické zameranie.

*

p. Roman Dorušinec, Kolárovice č. 144 podal žiadosť o zrealizovanie verejného osvetlenia
k jeho novostavbe rodinného domu – ul. k sv. Hubertovi, čo poslanci odsúhlasili.

*

Klub MANO v zastúpení Bc. Ľubošom Dižom žiada o poskytnutie miestnosti, ktorá bude
využívaná ako posilňovňa a klubovňa – miestnosť v bývalej budove ZŠ pri KD Kolárovice –
centrum.
Starosta prítomných informoval, že uvedené priestory v súčasnosti využívajú hudobníci a ďalšie
pripravujú na presťahovanie miestnej knižnice, nakoľko je veľa žiadostí o umiestnenie detí do
MŠ a po presťahovaní knižnice budú priestory k dispozícii MŠ.
Starosta navrhol poskytnúť priestory, ktoré doteraz využívali športovci – t. j. predajňa Coop
Jednota Žilina na dolnom konci. Poznamenal, že sú to veľké priestory a sú tam sprchy.
Športovci sa budú sťahovať do novej prístavby pri ZŠ Kolárovice.
Starosta oslovil poslanca p. Mariána Dižu, aby dojednal stretnutie so zástupcom klubu MANO
a spoločne si pozrú uvedené priestory.
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JUDr. Vladimír Bugala sa informoval, či v prístavbe ZŠ nie je voľný priestor, kde by sa
presťahovala knižnica a klubu MANO by sa poskytla miestnosť v bývalej budove ZŠ.
Mgr. Stanislav Klimo poznamenal, že v prístavbe ZŠ nie je voľný priestor.
*

p. Helena Bugalová, bytom Kolárovice č. 303 žiada o zrealizovanie verejného osvetlenia k jej
rodinnému domu súpisné číslo 303.
Poslanci súhlasili, ale pred realizáciou je potrebné zistiť vlastníkov pozemkov, na ktorom sa má
umiestniť stĺp.

Informácie starostu
plánuje sa zakúpenie rozmetadla posypového materiálu vo výške cca 12 tis. €
- k tomuto starosta poznamenal, že v 7. mesiaci bude úprava podielových daní a zakúpenie tohto
rozmetadla bude dané na odsúhlasenie rozpočtové opatrenie v závislosti od výšky podielových
daní
* od 01. 06. 2011 je zriadený spoločný školský úrad pre okres Bytča a časť okresu Žilina
* pripravuje sa projekt na rekonštrukciu verejného osvetlenia, v ktorom je zároveň plánované
osvetlenie celého cintorína

*

*
*

dokončuje sa centrálna zóna, ihrisko a oprava školy – striekanie fasády
obec, ako príslušný správca miestnych a účelových komunikácii v k. ú. Kolárovice musí
zabezpečiť osadenie dopravných značiek – Stoj, daj prednosť v jazde – výjazd na cestu I/18

12. Diskusia


JUDr. Vladimír Bugala – pred zasadnutím obecného zastupiteľstva pripraviť návrh
na uznesenie podľa bodov programu rokovania.
Pripomienkoval zverejňovanie faktúr a zmlúv na webovej stránke obce, že niektoré sa
nedajú prečítať.
Pani Drličiaková vysvetlila, že zo začiatku sa uvedené doklady zverejňovali skenované,
preto niektoré časti boli nečitateľné, ale v súčasnosti obec už má oficiálny program, do
ktorého sa vpisujú údaje, ktoré je potrebné zverejniť.



p. Marián Dižo – navrhol, aby sa na pozemku, na ktorom sa má stavať bytovka, zriadilo
ihrisko pre deti s mamičkami.
Poznamenal, že bytovka sa nestavia a aby sa pozemok vrátil späť do vlastníctva obce.
Starosta obce vysvetlil, že na uvedenom pozemku sa bude bytovka stavať, len je všetko
pozastavené z dôvodu nedostatku vody, prečo aj Úrad verejného zdravotníctva Žilina
nedal k stavbe kladné stanovisko.
Keďže sa plánuje pokračovať s líniovou stavbou vodovod + kanalizácia v obci, problém
s vodou bude vyriešený a môže sa pokračovať vo vybavovaní stavebného povolenia.
Projekt bytovky je naplánovaný tak, aby sa nemusela realizovať protihluková bariéra,
plánované je tam aj parkovisko, takže bude využitý celý pozemok a nie je možné tam
vybudovať aj ihrisko pre deti s mamičkami.


-

p. Kamila Dadlíková – ako občianka Kolárovíc predložila svoje požiadavky, na ktoré
jej pán starosta podal vysvetlenie:
odhadzovanie snehu v zime – nie sú dostatočne prehrnuté bočné ulice
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starosta – každá ulica sa v obci prehŕňa a v súčasnosti má obec širší pluh a do niektorých
miest sa traktor nedostane
-

-

-

tráva v potoku – treba vyčistiť breh toku od vysokej trávy a veľkých drevín
starosta – obec bez písomného povolenia správcu toku (Lesy SR) nemôže takého práce
vykonať
označenie ulice – na hornom konci do ich ulice je potrebné označiť ulicu ako „slepá
ulica, nakoľko tam vchádzajú autá a potom majú problém odtiaľ vyjsť
starosta – ulica je označená, len ju treba preložiť, aby bola viditeľná
káblová televízia – za príjem KT platíme štvrťročné poplatky, treba urobiť nápravu,
nakoľko viaceré programy často zamŕzajú
starosta - začalo sa digitálne vysielanie, treba zakúpiť nové zariadenie, čo je aj v pláne
miestny rozhlas – pred vyhlásením oznamu, by stačilo pustiť iba znelku
p. Viera Drličiaková – nedá sa vyhovieť všetkým občanom, nakoľko už v minulosti
niektorí občania namietali, keď sa napr. skrátila pieseň
miestny cintorín – poznamenala, že je zle vykosený
starosta – každý držiteľ hrobového miesta má zmluvu, kde je uvedené, že sa má o hrob
a jeho okolie starať;
obec udržiava v poriadku voľné priestranstvo na cintoríne, okolie domu smútku a hroby,
za ktoré nikto neplatí;
technika v dome smútku – mikrofón škrčí, je zle počuť kňaza
starosta – ozvučenie domu smútku si robí pán farár sám
realizácia centrálnej zóny v obci – žiadala vysvetlenie, či tieto komunikácie nie sú majetkom
občanov a či nebol potrebný ich súhlas
starosta – pri tomto projekte sa neprihliadalo na vlastníctvo, ale na užívateľa miestnej komunikácie, ktorým je obec;
výber miesta na realizáciu tohto projektu nerobil starosta, ani obecný úrad, ale projektant,
nakoľko podmienkou bolo to, kde sa najviac sústreďujú občania, muselo byť prepojenie
dvoch ulíc a iné;
viacúčelové ihrisko pri ZŠ – kritizovala správanie p. Mariana Tatalu k deťom
starosta – p. Tatala je určený ako správca ihriska, ale nerobí dozor a keď zistí, že deti
nejako poškodzujú ihrisko, tak ich na to musí upozorniť;
riaditeľ školy – nechce ospravedlňovať p. Tatalu, ale problém je v deťoch – niektoré sú
veľmi drzé a opĺzlo nadávajú;



p. Stanislav Skukálek – poznamenal, že na ihrisku na Škoruboch nie sú s deťmi žiadne
problémy, vždy sa vedia dohodnúť a chodia tam hrávať futbal aj deti i dospelí z centra
obce



Mgr. Stanislav Klimo – informoval prítomných, že v ZŠ vytopilo pri dažďoch telocvičňu,
ktorú museli odvodniť a verí, že po úpravách okolia školy sa už toto nebude opakovať;
ďalej informoval, že na drotárskej krošni sa zúčastnilo 265 ľudí, ktorí boli spokojní s organizovaním tejto akcie



p. Marián Dižo – kritizoval zimnú údržbu miestnych komunikácii, že sa v bočných
uliciach nechávajú kopy snehu, cez ktoré sa nedá prejsť autom



p. Milan Mičienka – informoval, že farská galéria končí, nakoľko drevené sochy svätcov
chátrajú, treba ich zakonzervovať;
pri likvidácii by potreboval pomoc – odvoz betónových podstavcov pod sochami
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stanovisko poslancov – farskú galériu je treba zachovať a doporučilo sa kultúrnej komisii
vstúpiť do jednania s p. Mičienkom v termíne do konca júna 2011


p. Zdenka Komadová – žiadala vyčistenie priekopy okolo prístupovej cestu do Korytného;
ďalej sa informovala, či by nebolo možné okolo tejto cesty vyrezať buky, ktorých konáre
zasahujú do cesty
starosta - treba zistiť vlastníkov a požiadať ich o odrezanie konárov, prípadne zrezanie bukov
mimo vegetačného obdobia;



Ing. Juraj Hlavoň – pripomienkoval vypadávanie signálu káblovej televízie, zamŕzanie
programov;
starosta - potrebné je zakúpenie prístrojov na prenos digitálneho vysielania, čo je aj v pláne,
ako aj napojenie internetu cez KT



Mgr. Ján Ciesarík – autobusová zastávka na Škoruboch je úplne zničená, treba ju opraviť;
ďalej požiadal o preloženie miestneho rozhlasu, ktorý sa nachádza pod hlavnou cestou a vôbec
ho nepočujú – treba ho preložiť nad hlavnú cestu, čo odsúhlasili všetci prítomní poslanci
Nakoľko sa už nikto neprihlásil do diskusie, starosta dal hlasovať o jej ukončení.

13. Predseda návrhovej komisie Mgr. Stanislav Klimo prečítal návrh uznesenia:
Návrh uznesenia č. 2/2011 z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kolárovice
Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice
A. SCHVAĽUJE
1. Plán činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2011
2. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2002 o podmienkach podnikania na území obce
Kolárovice v predloženom znení
3. Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2010 – Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska
pri ZŠ s MŠ Kolárovice po úprave znenia
4. Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2010 – Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska
Škoruby po úprave znenia
5. Plat starostu Ing. Jozefa Hruštinca obce Kolárovice s účinnosťou od 1.6.2011
a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z. = 1.522,62 €
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 70 %
6. Monitorovanie zosuvu svahu pri p. Ladislavovi Bunčovi, Kolárovice č. 467
a podľa potreby zasiahnuť, ak sa svah bude posúvať ďalej. Riešenie tejto
situácie je možno realizovať v dohľadnej dobe 1 roka
7. Opravu cesty smerom k sv. Hubertovi – betónovanie v najkritickejšom mieste
8. Realizáciu verejného osvetlenia k novostavbe rodinného domu p. Romana
Dorušinca – ulica k sv. Hubertovi
9. Realizácia verejného osvetlenia k rodinnému domu p. Heleny Bugalovej,
Kolárovice 303 s prerokovaním vlastníkov pozemku a ich súhlasom k osadeniu
stĺpa
10. Preloženie miestneho rozhlasu v miestnej časti Škoruby pod hlavnou cestou
(autobusová zastávka u Raždíka)
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B. BERIE NA VEDOMIE
1. Správu audítora z overenia účtovnej závierky Obce Kolárovice za rok 2010
2. Žiadosť farského úradu o finančnú výpomoc na projekt „Obnovme si svoj dom“,
podporovaný z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR.
Výška finančnej výpomoci bude určená na zasadnutí OZ v septembri 2011
po podaní písomnej žiadosti.
3. Žiadosť o úpravu miestnej komunikácie k rodinným domom – (súp. čísla
194, 196, 198, 201).
C. DOPORUČUJE
1. Žiadosť o poskytnutie miestnosti pre klub MANO prerokovať so zástupcom
klubu Bc. Ľubošom Dižom a starostom obce
2. Kultúrnej komisii vstúpiť do jednania s p. Milanom Mičienkom ohľadom
zachovania farskej galérie drevených sôch svätcov do konca júna 2011
Uznesenie č. 2/2011 z II. zasadnutia bolo schválené hlasmi všetkých prítomných
poslancov – v počte 9.
14. V závere starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil.
Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

Kolárovice, 23. 06. 2011
Zapisovateľ: Helena Klacková
Overovatelia: Ing. Juraj Hlavoň
Mgr. Jozefa Šupíková
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