Zápisnica
zo IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kolárovice konaného dňa 12.
decembra 2011 o 16 hod. v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: poslanci OZ v počte - podľa priloženej prezenčnej listiny
starosta obce
Ing. Jozef Hruštinec
p. Helena Klacková,
pracovníčky Obecného úradu:
p. Viera Drličiaková,
p. Miroslava Hrtánková,
Mgr. Jana Bugalová
1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Hruštinec,
prítomných privítal a oboznámil s programom zasadnutia.
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 VZN č. 2/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku
7. Návrh VZN č. 3/2011, ktorým sa upravuje miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
8. Návrh VZN č. 4/2011 o ovzduší a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým
zdrojom znečisťovania ovzdušia
1. Programový rozpočet obce Kolárovice na roky 2012 – 2014
2. Rozpočtové opatrenie č. 4/2011
3. Plán činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2012
4. Odpredaj pozemku C KN 1555/2 k. ú. Kolárovice,
ostatné plochy, o výmere 1 365 m²
5. Rôzne
- doručená pošta
- informácie starostu
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. Záver
Navrhnutý program obecného zastupiteľstva s výnimkou bodu 11. Plán činnosti kontrolóra
obce na I. polrok 2012 bol schválený hlasmi všetkých prítomných poslancov.
2/ Za zapisovateľa zápisnice bola určená pracovníčka obecného úradu Mgr. Jana Bugalová
Za overovateľov zápisnice boli určení: Marián Dižo
Stanislav Skukálek
3/ Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Stanislav Klimo
Ing. Juraj Hlavoň
Mgr. Jozefa Šupíková
Zloženie návrhovej komisie schválili všetci prítomní poslanci
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4/ Na poslednom zasadnutí boli uložené úlohy:
Vybudovať verejné osvetlenie podľa žiadostí z minulosti, všetky požiadavky na verejné
osvetlenie boli splnené.
5/ Ďalším bodom rokovania bol Návrh VZN č. 1/2011 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach obce Kolárovice, návrh VZN bol doručený
poslancom spolu s pozvánkou.
K tomuto VZN mal poslanec JUDr. Vladimír Bugala doplňujúce poznámky:
k časti V. Práva a povinnosti správcu trhového miesta v bode c/ navrhol doplniť: hydina, syry
a syrové výrobky, údené a konzervované ryby.
V tejto časti v bode 3. sa vypúšťa povereným pracovníkom.
V časti IX. povinnosti predávajúcich na trhových miestach ods. 1 sa dopĺňa o písm. h/ aspoň
90 minút pred začatím predaja potravín nahlásiť na obecný úrad obce hodinu a miesto začatia
predaja, aby obec mohla splniť svoju oznamovaciu povinnosť.
V tejto časti v odst. 2./ sa dopĺňa o písm. e/ zahraničná osoba osvedčenie o registrácii pre
daň vydané DÚ Bratislava I.
Návrh VZN č.1/2011 s doplňujúcimi poznámkami bol schválený všetkými prítomnými
poslancami.
6/ V ďalšom bode bol prednesený návrh VZN č. 2/2011 o prevádzkovom poriadku
pohrebiska a domu smútku, návrh VZN bol doručený poslancom spolu s pozvánkou.
Návrh VZN č. 2/2011 bol schválený všetkými prítomnými poslancami.
7/ Predmetom ďalšieho bodu bol návrh VZN č. 3/2011, ktorým sa upravuje poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, návrh VZN bol doručený poslancom spolu
s pozvánkou.
Návrh VZN č. 3/2011 bol schválený všetkými prítomnými poslancami.
8/ Ako ďalší bod rokovania bol prednesený návrh VZN č. 4/2011 o ovzduší a poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, návrh VZN bol doručený
poslancom spolu s pozvánkou.
Návrh VZN č. 4/2011 bol schválený všetkými prítomnými poslancami.
9/ Predmetom ďalšieho bodu rokovania bol Programový rozpočet obce Kolárovice na roky
2012 – 2014, ktorý bol doručený poslancom spolu s pozvánkou. V uvedenom bolo
navrhované JUDr. Vladimírom Bugalom presunúť čiastočne z finančných prostriedkov
z položky Program 10: Šport 10.2 08 1 0 Viacúčelové ihrisko 1 300,- € do položky 3.3
Hosp. správa, údržba a prevádzka budov za účelom osadenia zachytávačov snehu.
S takto navrhovaným Programovým rozpočtom obce Kolárovice na rok 2012 a vyhliadkovo
na roky 2013 – 2014 súhlasili všetci prítomní poslanci.
10/ V ďalšom bode pani Drličiaková predniesla Rozpočtové opatrenie 4/2011 a informovala
prítomných o finančnom vývoji obce.
Rozpočtové opatrenie 4/2011 bolo schválené všetkými prítomnými poslancami.
11/ Ako ďalšie mal byť predložený Plán činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2012.
Vzhľadom na skutočnosť, že sa kontrolórka obce pani Ing. Viera Blažeková vzdala
funkcie kontrolóra obce, poslanci obce stanovili termín na predloženie žiadostí s doložením
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predpísaných podkladov na výkon funkcie kontrolóra obce do 23.1.2012.
Obecné zastupiteľstvo stanovilo voľbu kontrolóra obce na 6.2.2012.
12/ Ďalším bodom bol odpredaj pozemku C KN 1555/2 k. ú. Kolárovice, vedený ako
ostatné plochy o výmere 1 365 m² Firme TS Stavby, Žilina, na výstavbu 2 bytoviek v počte
12 bytov v celkovej hodnote 10 000,- € s DPH.
V uvedenom bola JUDr. Vladimírom Bugalom podaná námietka, že pri pozemku parc. č.
1555/2 nebol dodržaný zákon o majetku obce /obec zverejní zámer predať svoj majetok
vopred 15 dní/.
S predajom pozemku súhlasilo 5 poslancov, 2 poslanci boli proti /Zdenka Komadová, Marián
Dižo/, 2 poslanci sa zdržali hlasovania /JUDr. Vladimír Bugala, Ing. Juraj Hlavoň/.
13/ Rôzne
- doručená pošta
* Na obecný úrad bola doručená pani Evou Kováčovou, bytom Lipova 873/3,024 01
Kysucké Nové Mesto, Žiadosť o schválenie zmeny otváracích a zatváracích hodín.
Krčma u Evy Kolárovice č. 296
Pondelok 11,00 - 22,00 hod.
Utorok
11,00 - 22,00 hod.
Streda
11,00 - 22,00 hod.
Štvrtok
11,00 - 22,00 hod.
Piatok
11,00 - 24,00 hod.
Sobota
10,00 - 24,00 hod.
Nedeľa
10,00 - 22,00 hod.
Potraviny Eva, Kolárovice 295
Nedeľa
07,00 - 12,00 hod.
Všetci poslanci súhlasili so zrušením uznesenia č. 3/2009 upravujúce otváracie a zatváracie
hodiny prevádzok.
S rozšírením predajnej doby súhlasili všetci poslanci.
* Ako ďalšia bola žiadosť pani Jozefy Klackovej, bytom Kolárovice 166 o pridanie svetla
pri rodinnom dome č. 166, nakoľko jej rodinný dom už 2x vykradli.
S rozšírením verejného osvetlenia pri rodinnom dome č. 166 súhlasili všetci prítomní
poslanci.
* Ďalšia žiadosť bola doručená od pána Stanislava Bulíka, bytom Okružná 1102/2, Bytča,
stavebníka rod. domu v k. ú. Kolárovice na parcele č. 3356/2, ktorou žiada úpravu cesty ku
kaplnke sv. Huberta a dobudovanie cesty s číslom parc. 3352.
Navrhované bolo položenie korýtok pre úpravu cesty pri novostavbe pána Stanislava
Bulíka. Dobudovanie cesty s parc č. 3352 nie je možné, nakoľko táto nie je vlastníctvom
obce.
S uvedenou úpravou cesty súhlasili všetci prítomní poslanci.
- Informácie starostu
• V tejto časti rokovania informoval pán starosta prítomných o Programe kultúrnych,
športových a cirkevných podujatiach obce Kolárovice v roku 2012.
S programom kultúrnych, športových a cirkevných podujatí súhlasili všetci prítomní poslanci.
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• Ako ďalšie informoval pán starosta prítomných o riešení priestupkov mladistvých obcou,
ktoré vykonáva Mgr. Ján Ciesarik a navrhol mu za túto činnosť v roku 2011 odmenu vo
výške 200,- € v čistom.
S navrhovanou odmenou súhlasili všetci prítomní poslanci
• V ďalšom bode pán starosta informoval prítomných, že za veliteľa DPZ na vrchoch
zvolili pána Miroslava Skukálka a za veliteľa DPZ – centrum bol zvolený pán Jozef Klunda.
S voľbou veliteľov DPZ súhlasili všetci prítomní poslanci.
• Ďalej pán starosta informoval o budúcej plánovanej rekonštrukcii domu smútku: v roku
2013 ako rekonštrukcia WC, osvetlenie cintorína, odvodnenie a dobudovanie chodníkov.
• Za ďalšie pán starosta informoval prítomných o projekte „Verejné osvetlenie obce
Kolárovice“ s 5% spoluúčasťou obce.
• Ďalej pán starosta informoval prítomných, že často dochádza k výpadkom káblovej
televízie v našej obci a aj vzhľadom na životnosť uvedeného zariadenia bude potrebné
v budúcnosti realizovať rekonštrukciu zariadení na prenos televíznych programov.
Predniesol ponuku spoločnosti, ktorá by v našej obci zrealizovala digitalizáciu sieti
optickým káblom a spravovala v budúcnosti káblovú televíziu, s možnosťou vybudovania
internetovej siete a kamerového systému.

14/ Diskusia
p. Eva Kemková - upozornila, že v miestnej časti Čerenka nehrá rozhlas, nemajú internet,
nemajú dostatočne osvetlenú miestnu komunikáciu, navrhovala vyčistiť a prestrihať
priestranstvo okolo priekop.
Pán starosta prisľúbil sprevádzkovať rozhlas na Čerenke a pridať osvetlenie po výmene
v centre obce ako aj prestrihať zasahujúce kroviny na cestu a ich odvoz.
p. Vladka Raždiková - upozornila, že na miestnej komunikácii na Čerenke sú diery, ktoré
znemožňujú plynulý prejazd po uvedenej komunikácii. Navrhovala, aby sa Pozvánky
o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva umiestňovali aj na tabuli pre miestnu časť.
Pán starosta informoval, že miestne komunikácie nie sú vo vlastníctve obce, prisľúbil keď to
bude možné, zrovnať diery na uvedenej ceste. Pozvánka o konaní obecného zastupiteľstva sa
bude umiestňovať aj do tabule pre miestnu časť.
JUDr. Vladimír Bugala - informoval, že na cintoríne je dlhšiu dobu polámaná lavička
s polámaným stolom a zároveň navrhoval využitie vysávača na vysávanie lístia aj na
cintoríne.
p. Zdenka Komadová – informovala, že v miestnej časti Korytné bola odcudzená zákazová
dopravná značka. Ďalej upozornila, že v miestnej časti Korytné a Čerenka nie je vianočná
výzdoba. Navrhovala hľadať riešenie pre vývoz odpadu z miestnej časti Korytné, nakoľko
veľkokapacitný kontajner na odpad pre miestnu časť Korytné sa rýchlo zaplní.
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15/ Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie pán Mgr. Stanislav Klimo.
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním schválili návrh na uznesenie, z ktorého vyplýva
Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Kolárovice.
16/ V závere pán starosta poďakoval prítomným za účasť, poprial prítomným príjemné
prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia a úspechov do nového roku a zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil.

Kolárovice, 14.12.2011

Ing. Jozef Hruštinnec
starosta obce

Zapisovateľ:

Mgr. Jana Bugalová

Overovatelia: p. Marián Dižo
p. Stanislav Skukálek

