Zápisnica
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kolároviciach konané
dňa 19.09.2011 o 16,00 hod. v zasadačke Obecného úradu.
Prítomní : poslanci obecného zastupiteľstva v počte 9 –podľa prezenčnej listiny
starosta obce – Ing. Jozef Hruštinec
p. Helena Klacková
pracovníčky obecného úradu –
p. Miroslava Hrtánková
p. Viera Drličiaková
Mgr. Jana Bugalová
1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Hruštinec,
privítal prítomných a predložil program rokovania
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zvolenie návrhovej komisie
Kontrola úloh od posledného zasadnutia
Návrh VZN č.1/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach obce Kolárovice
6. Návrh Dodatku č.1 k VZN č.1/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky, o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosti
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Kolárovice
7. Plnenie rozpočtu obce Kolárovice za I. polrok 2011 a prerokovanie monitorovacej
správy za I. polrok 2011
8. Rozpočtové opatrenie č.2/2011
9. Zásady odmeňovania starostu obce
10. Zvýšenie pokladničného limitu
11. Rôzne
- doručená pošta
- informácie starostu
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
Navrhnutý program obecného zastupiteľstva s výnimkou bodu 5. Návrh VZN č.1/2011
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach obce
Kolárovice, ktoré bolo presunuté na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva
v mesiaci december 2011 bol schválený hlasmi všetkých prítomných poslancov.

- druhá strana 2/ Za zapisovateľa zápisnice bola určená pracovníčka obecného úradu p. Miroslava
Hrtánková
Za overovateľov zápisnice boli určení : Mgr. Jozefa Šupíková
Mgr. Ján Ciesarík
3/ Do návrhovej komisie boli navrhnutí : JUDr. Vladimír Bugala – predseda
Ing. Juraj Hlavoň
p. Stanislav Skukálek
Zloženie návrhovej komisie schválili všetci prítomní poslanci

4/ Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli uložené úlohy :
Monitorovanie zosuvu svahu pri p. Ladislavovi Bunčovi , Kolárovice č.467- tento svah
sa monitoruje. Svah je v rovnakom stave a neposúva sa.
Oprava cesty k sv. Hubertovi – táto úloha bola splnená , DHS –Kolárovice centrum
v spolupráci s Obecným úradom v Kolároviciach zabetónovali najkritickejšie miesto.
Osvetlenie k rodinným domom p. Romana Dorušinca , p. Heleny Bugalovej , p. Milana
Lukniša bude realizované naraz ku všetkým domom , stĺpy sú pripravené.
Preloženie miestneho rozhlasu v miestnej časti Škoruby / autobusová zástavka u
Raždíka /, bude realizované spolu s osvetlením.
Žiadosť o poskytnutie miestnosti pre klub MANO bola prerokovaná so zástupcom klubu
Bc. Ľubošom Dižom. Klubu bola navrhnutá miestnosť pod Coop Jednotou na dolnom
konci, kde sú prezliekarne pre futbalistov. Táto miestnosť klubu MANO nevyhovuje
z dôvodu bezpečnosti.
Kultúrnej komisií bolo doporučené vstúpiť do jednania s p. Milanom Mičienkom
ohľadom zachovania farskej galérie drevených sôch svätcov. Toto jednanie sa
uskutočnilo z čoho je vyhotovená zápisnica.
5/ Bod č.5 , Návrh VZN č.1/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb
na trhových miestach obce Kolárovice , bol presunutý na najbližšie rokovanie obecného
zastupiteľstva v mesiaci december 2011 , vzhľadom k tomu , že návrh bol zaslaný na
RÚVZ v Žiline , kde sa mali k návrhu vyjadriť no do konania obecného zastupiteľstva
tak neurobili.
6/ V bode číslo 6 predložil Mgr. Stanislav Klimo Návrh Dodatku č.1 k VZN č.1/2008
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, o príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kolárovice – bolo tu prerokované zvýšenie
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na 7,- € ,
príspevky na stravu : a, materská škola /2-6 rokov/
desiata: 0,26 €
obed:
0,64 €
olovrant: 0,22 €
b, prvý stupeň základnej školy / 6- 11 rokov /
c, druhý stupeň základnej školy / 11-15 rokov /
Bod číslo 6 schválili poslanci jednohlasne / v počte 9 /

0,95 €
1,01 €
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I. polrok 2011 a prerokovanie monitorovacej správy za I. polrok 2011 , toto
plnenie rozpočtu dostali poslanci na nahliadnutiu spolu s pozvánkou . Rozpočet sa plní
nikto s poslancov nemal pripomienky k predloženému plneniu rozpočtu ani
monitorovacej správe a zobrali ich na vedomie.
8/ V tomto bode predložila p. Drličiaková ,, Rozpočtové opatrenie č.2/2011“ , ktoré
dostali poslanci spolu s pozvánkou. Toto rozpočtové opatrenie je prílohou zápisnice
Rozpočtové opatrenie č.2/2011 schválili poslanci jednohlasne.
9/ V deviatom bode boli schválené zásady odmeňovania starostu ,ktoré sú prílohou
zápisnice.
Zásady odmeňovania boli schválené 8 poslancami 1 poslanec p .Marián Dižo sa zdržal
hlasovania.
10/ V bode číslo 10 p .Drličiaková poinformovala o návrhu zvýšenia pokladničného limitu
na 2 500,0 € z dôvodu náhleho prekročenia napríklad pri vyberaní daní a iných
poplatkov.
S týmto návrhom poslanci súhlasili a pokladničný limit zvýšili na 2 500,0 € jednohlasne.

11/ Rôzne:
Doručená pošta:
* Pán starosta informoval o doručenej pošte zo ZMOSu , kde preposielajú návrh
nového zákona o prerozdeľovaní výnosov z podielových daní. Návrhom tohto
zákona je znížiť rozpočet na príjmovej strane pre obce na rok 2012 o – 186 mil. €
2013 -194 mil. € a pre rok 2014 – 263 mil. € s čím samosprávy samozrejme
nesúhlasia.
* Ďalšia doručená pošta bola ponuka od Mestskej polície Bytča k poskytovaniu
služieb. Táto ponuka sa zdala poslancom zbytočná a hlavne drahá. Poslanci
argumentovali tým , že v prípade páchania priestupku aj tak zasahuje štátna polícia.
Poslanci túto ponuku odmietli jednohlasne.
* V ďalšej doručenej pošte bola žiadosť p. Bulíka Jána Škoruby č.671 o zapojenie
verejného osvetlenia na prístupový chodník , kde chodia občania na autobusovú
zástavku .
Poslanci s týmto súhlasili a osvetlenie sa bude realizovať s ďalšími osvetleniami ,
ktoré sa pripravujú na napojenie.
* Ďalšou doručenou poštou bola znovu žiadosť klubu MANO o nájom miestnosti
v budove obce č.359 pre realizovanie športovej a kultúrnej činnosti. Túto žiadosť
poslanci prejednali a súhlasili s bezplatným nájmom na dobu neurčitú za predpokladu
dohody s miestnymi hudobníkmi.
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11/ Diskusia
*V prvom príspevku do diskusie pán starosta predstavil pani Gorelovú, ktorá žiada o
znovu navrátenie pozemkov pod bytovkou č.16. Touto skutočnosťou sa už Obecné
zastupiteľstvo v Kolároviciach zaoberalo. Pozemky boli odkúpené od pani Gorelovej
už za komunizmu . Pán starosta odporučil, aby sa pani Gorelová obrátila s touto
žiadosťou na súd , lebo starosta ani obecné zastupiteľstvo nie je kompetentné o tejto
veci rozhodovať.
*Ďalej sa do diskusie prihlásil poslanec Ing .Juraj Hlavoň s pripomienkou pokosenia
trávy popri ceste v centre obce.
*V ďalšom diskusnom príspevku informoval poslanec pán Jozef Klunda o úprave cesty a
čistení priekopy pri JRD, ktorú urobili „Dobrovoľní hasiči Kolárovice centrum“ v
spolupráci s obecným úradom
*Do ďalšej diskusie vstúpil JUDr. Vladimír Bugala ,kde informoval o havarijnom stave
železného mosta a cesty v ulici Tokáre.
*Do diskusie sa prihlásili občania ulice pri starej pošte p. Korábiková a p. Bátrna, kde
informovali starostu o tom, že budovu starej pošty s priľahlým pozemkom kúpil nový
majiteľ a pozemok chce hradiť , čim by zneprístupnil cestu nákladným autám k domom
v ulici .Pani Korábiková informovala, že ona je tiež spolumajiteľkou týchto pozemkov.
Starosta ubezpečil občanov , že majiteľ si nedal žiadosť o drobnú stavbu /hradenie/. Ak
si túto žiadosť dá, bude obecný úrad skúmať pravdivosť jeho majetkových pomerov
k pozemkom.

13/ Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie p. JUDr. Vladimír Bugala.
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním schválili návrh na uznesenie, z ktorého
vyplýva Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Kolárovice.
14/V závere starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil.

Kolárovice , 19.09.2011

Zapisovateľ: Miroslava Hrtánková
Overovatelia: p. Mgr. Jozefa Šupíková
p. Mgr. Ján Ciesarík

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

