Zápisnica
z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kolároviciach konané
dňa 22.11.2010 o 16,00 hod. v zasadačke Obecného úradu.
Prítomní : poslanci obecného zastupiteľstva v počte 9 –podľa prezenčnej listiny
starosta obce – Ing. Jozef Hruštinec
pracovníčky obecného úradu –
p. Helena Klacková
p. Miroslava Hrtánková
p. Viera Drličiaková
Mgr. Jana Bugalová
kontrolór obce Ing. Viera Blažeková
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
Schválenie programového rozpočtu obce Kolárovice na r.2011
a vyhliadkovo na roky 2012-2013
6. Delimitácia majetku obce „Prístavba ZŠ“ do správy ZŠ s MŠ Kolárovice
7. Fyzická inventarizácia majetku obce a ZŠ s MŠ Kolárovice
a, Návrh na vyradenie nefunkčného a poškodeného majetku obce Kolárovice
b, Návrh na vyradenie nefunkčného a poškodeného majetku ZŠ s MŠ Kolárovice
8. Schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky starostu obce Kolárovice
9. Kultúrny program obce Kolárovice na r. 2011
10. Rôzne
- doručená pošta
- informácie starostu
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
Navrhnutý program obecného zastupiteľstva 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 p. Emília Uherková a p. Dušan Kaštan
3/ Do návrhovej komisie boli navrhnutí Mgr. Stanislav Klimo , Mgr. Ján Ciesarík
p. Štefan Caránek
Zloženie návrhovej komisie schválili všetci prítomní poslanci
4/ Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli uložené dve úlohy , a to dať
Obecnému úradu riadiť urbanisticko-architektonický rozvoj územia obce podľa
schválených dokumentov v ÚPN-O Kolárovice, táto úloha je trvalá.
Orezanie stromov pod p. Milanom Klundom na Čiakove v dobe mimo vegetácie , táto
úloha bola splnená.
5/ V tomto bode predložila pani Viera Drličiaková programový rozpočet obce Kolárovice
na r.2011 a vyhliadkovo na r.2012-2013. Programový rozpočet dostali poslanci spolu s
pozvánkou na obecné zastupiteľstvo, kde sa sním mohli bližšie oboznámiť. Stanovisko
k rozpočtu obce predniesla aj pani kontrolórka Ing. Viera Blažeková a odporučila
poslancom jeho schválenie.
Rozpočet Obce Kolárovice na rok 2011 a vyhliadkovo na roky 2012 a 2013 schválili
jednohlasne.
6/ V bode číslo 6 predložila pani Viera Drličiaková delimitáciu majetku obce
„Prístavba ZŠ“ do správy ZŠ s MŠ Kolárovice a to nasledovne:
a, prístavba ZŠ :
318 154,34 EUR
b, hnuteľný majetok:
45 199,30 EUR
c, ČOV:
45 824,60 EUR
Spolu:
409 178,24 EUR
Delimitáciu majetku obce do správy ZŠ s MŠ Kolárovice schválili všetci poslanci
prítomný poslanci / v počte 9/
7/ V siedmom bode predložila Mgr. Jana Bugalová výsledky fyzickej inventarizácie
majetku obce a pani Miroslava Hrtánková predložila výsledky inventarizácie majetku
ZŠ s MŠ Kolárovice. K fyzickej inventúre a k likvidačnej komisií mal výhrady pán
Marián Dižo. Inventarizačná komisie , ktorá previedla fyzickú inventúru majetku obce
navrhla likvidačnej komisií vyradiť majetok obce v hodnote 4 534,04 EUR.
Tento majetok je nefunkčný a neslúži svojmu účelu.
K fyzickej inventúre ZŠ s MŠ Kolárovice inventarizačná komisia zaujala nasledovné
stanovisko , odporučila likvidačnej komisií vyradiť majetok v hodnote 25 940,72 EUR.
Majetok ZŠ s MŠ je zastaraný , nefunkčný .
Poslanci navrhli ako ďalšieho člena likvidačnej komisie pána Mariána Dižu.
Výsledky z fyzickej inventarizácie majetku obce a majetku ZŠ s MŠ Kolárovice schválili
jednohlasne , ďalej schválili pána Mariána Dižu, ako ďalšieho člena likvidačnej komisie
jednohlasne.
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8/ V tomto bode poslanci prerokovali preplatenie nevyčerpanej dovolenky
končiacemu starostovi obce vo výške 43 dní.
Tento bod schválili poslanci jednohlasne / v počte 9 /
9/ V deviatom bode poslanci schválili kultúrny program obce Kolárovice na r. 2011
Kultúrny program obce Kolárovice na rok 2011 bol schválený jednohlasne.
10/ Rôzne:
Informácia starostu:
* Pán starosta spolu s pani Drličiakovou informoval poslancov o zaradení dotácie
z MF SR na kompenzáciu výpadku podielových daní vo výške 13 193,00 EUR
do rozpočtu obce v mesiaci október 2010
Túto informáciu zobrali poslanci na vedomie.
Doručená pošta:
* Pán Bohumil Slípek , Kolárovice č.168 doručil na obecné zastupiteľstvo sťažnosť
na znečisťovanie životného prostredia v tesnej blízkosti rodinného domu , ktoré je
spôsobené činnosťou Poľnohospodárskeho družstva Kolárovice vo vlastníctve PD
Predmier. Táto sťažnosť bola prerokovaná na tvare miesta dňa 06.10.2010 za
prítomnosti Bohumila Slípka a zástupcov , PD- Predmier , RÚVZ , OCÚ- Kolárovice ,
OÚŽP- Žilina . Na základe písomného záveru z OÚŽP- Žilina a vykonanej kontroly
Slovenskou inšpekciou životného prostredia , Inšpektorátom životného prostredia
Žilina dali pánovi Bohumilovi Slípkovi zamietavé stanovisko k znečisťovaniu
životného prostredia z dôvodu , že OÚŽP – Žilina , pracovisko Bytča eviduje na úseku
odpadového hospodárstva PD-Predmier, ktoré vedie evidenciu odpadov , tento odpad
evidujú podľa kategórie odpadov ako ostatný , teda nie je nebezpečný. Mgr. Ján
Ciesarík , ktorý bol ako zástupca obce na miestnom zisťovaní poinformoval poslancov
a prítomných o tom , že pán Slípek dostal od zástupkyne životného prostredia
telefónne číslo na stálu službu , ktorá monitoruje znečisťovanie životného prostredia
a v prípade znečisťovania sa môže s touto službou hneď spojiť.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali tento výsledok šetrenia na vedomie.
* Ďalšou doručenou poštou bol list od pani Gorelovej , ktorá už opakovane roky žiada
o vrátenie majetku – pozemok pod šesť bytovkou. Tento pozemok obec získala
od pani Gorelovej vykúpením pred viac ako 40-timy rokmi.
Poslanci zaujali k tomuto bodu zamietavé stanovisko.
* V ďalšej doručenej pošte žiada Obec Predmier- Zariadenie opatrovateľskej služby
o finančný príspevok.
Poslanci zamietli žiadosť o finančný príspevok pre Zariadenie opatrovateľskej služby
Predmier.
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* Poslednou doručenou poštou bola žiadosť Slovenského Červeného kríža Žilina
o finančný príspevok pre darcov krvi k slávnostnému odovzdávaniu Jánskeho plakiet
- strieborná Jánskeho plaketa - Marián Masnica , rok narodenia 1974
- bronzové Jánskeho plakety - Viliam Hlavoň, rok narodenia 1978
Alena Záhumenská, rok narodenia 1975
Starosta uviedol , že sa dával finančný príspevok už v minulosti vo výške
500,00 Sk / t.j. 16,60 € / na osobu.
Poslanci schválili finančný príspevok 16,60 € na osobu jednohlasne
11/ Diskusia
*Ako prvý sa do diskusie prihlásil pán poslanec Pavol Džuligan , ktorý chcel informáciu
o plánovanej výstavbe bytovky. Starosta informoval poslancov a ďalších prítomných
o realizácií výstavby bytovky. Vzhľadom k tomu, že na pozemku , ktorý je odpredaný
podnikateľovi, ktorý mal realizovať výstavbu bol problém s vodou , táto výstavba sa
oddialila. Pán starosta rokoval s predsedom PD –Predmier o možnosti napojenia sa
bytovky na vodovod PD- Predmier. Táto možnosť bola predsedom PD odsúhlasená.
Starosta prisľúbil poslancom a ostatným prítomným, že bude informovať majiteľa
pozemku, na ktorom sa má bytovka stavať o možnosti pripojenia vody na jestvujúci
vodovod PD- Predmier.
*Ďalej sa do diskusie prihlásil prítomný občan pán Peter Raždík, ktorému sa nepáči ako
sa v obci hospodári. Starosta mu vysvetlil , že je hospodárska kríza no napriek tomu
nie je obec zadlžená a na zveľaďovanie obce ako je napríklad „Prístavba ZŠ“ ,
„Revitalizácia obce Kolárovice“ a ďalšie projekty , dostala obec finančné prostriedky od
štátu alebo od EU- obec sa na nich podieľala len určitým minimálnym percentom.
Pán Raždik mal otázku pre kontrolórku obce Ing. Vieru Blažekovú či môže
riaditeľ školy Mgr. Stanislav Klimo vykonávať funkciu poslanca obce a riaditeľa ZŠ.
K tejto otázke sa už vyjadrilo obecné zastupiteľstvo, kde Mgr. Stanislav Klimo predložil
žiadosť o uvoľnenie z funkcie poslanca čo poslanci zamietli. Ing. Blažeková vysvetlila
pánovi Raždíkovi , že nevidí problém v takomto spojení , aj niektoré iné obce majú tieto
funkcie spojené. Ďalej informovala pána Raždíka že , pán riaditeľ si plní obe funkcie
svedomito, tak nevidí problém s jeho uvoľňovaním s funkcie poslanca.
*Do ďalšieho diskusného príspevku sa prihlásila pani poslankyňa Emília Uherková , ktorá
poďakovala v mene občanov miestnych častí Škoruby , Čiakov, Korytné a Babiše za prácu,
ktorú starosta robí a nie len pre občanov miestnych častí, ale aj pre všetkých občanov
v obci.
*Starosta informoval o úspešnom rokovaní so Slovenskou energetikou, kde bola po dlhších
rokovaniach obnovená trafostanica na Babišoch, ďalej je vo výstavbe trafostanica na
Škoruboch.
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12/ Predseda návrhovej komisie Mgr. Stanislav Klimo prečítal návrh uznesenia.
UZNESENIE č. 5/2010 z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kolároviciach
zo dňa 22.11.2010
_________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. SCHVAĽUJE
1. Programový rozpočet obce Kolárovice na rok 2011 a vyhliadkovo na roky 20122013, podľa priloženého návrhu.
2. Delimitácia majetku obce do správy ZŠ s MŠ Kolárovice „Prístavba ZŠ“
a, prístavba ZŠ:
318 154,34 €
b, hmotný majetok: 45 199,30 €
c, ČOV:
45 824,60 €
Spolu:
409 178,24 €
3. Vyradenie majetku Obce Kolárovice v hodnote 4 534,04 €, podľa priloženého
zoznamu.
4. Doplnenie likvidačnej komisie o pána Mariána Dižu na štyroch členov.
5. Vyradenie majetku ZŠ s MŠ Kolárovice v hodnote 25 940,72 €, podľa
priloženého zoznamu.
6. Preplatenie dovolenky končiacemu starostovi Ing. Jozefovi Hruštincovi
vo výške 43 dní nevyčerpanej v končiacom funkčnom období.
7. Plán kultúrnych, športových, cirkevných a spoločenských podujatí na rok 2011
podľa priloženého zoznamu.
8. Zamieta žiadosť o finančnú výpomoc pre Zariadenie opatrovateľskej služby
v Predmieri.
9. Finančnú odmenu pre držiteľov Jánskeho plakiet vo výške 16,60 € na jedného
darcu. Traja darcovia 49,80 €.
B. BERIE NA VEDOMIE
1. Zaradenie v mesiaci október 2010 do rozpočtu Obce Kolárovice výpadok z
podielových daní vo výške 13 193,00 €
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2.Výsledok šetrenia úniku močovky z miestneho družstva na podnet pána Slípkapredbežné negatívne stanovisko.
3. Zamietavé stanovisko pani Gorelovej o vrátenie pozemkov pod bytovkou č.16.
Uznesenie č.5/2010 z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice schválili
všetci prítomní poslanci –v počte 9.
13/ V závere starosta poďakoval prítomným za účasť , poslancom poďakoval za prácu
vo volebnom období 2006-2010 a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce
Kolárovice , 23.11.2010
Zapisovateľ: Miroslava Hrtánková
Overovatelia: p. Emília Uherková
p. Dušan Kaštan

