Zápisnica
z I. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 06. februára 2012 o 16.00 hod
v zasadačke Obecného úradu
Prítomní: poslanci OZ v počte 9 – podľa prezenčnej listiny
starosta obce:
Ing. Jozef Hruštinec
pracovníčky OcÚ: p. Viera Drličiaková,
p. Helena Klacková
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 .Voľba hlavného kontrolóra
6. Predloženie znaleckého posudku na pozemok parcelné číslo C KN 1555/2 k.ú. Kolárovice
7. Sociálna služba – poskytovanie opatrovateľskej služby
8.Rôzne
- informácie starostu
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
JUDr. Bugala nesúhlasil so znením bodu č. 10 a navrhol znenie:
10. Oznámenie prijatého uznesenia
V tomto znení bol program schválený hlasmi všetkých prítomných poslancov v počte 9.
2/ Za zapisovateľa zápisnice bola určená pracovníčka obce p. Viera Drličiaková, za
overovateľov boli navrhnutí p. Jozef Klunda a Ing. Juraj Hlavoň
Overovatelia boli schválení hlasmi všetkých prítomných poslancov v počte 9.
3/ Do návrhovej komisie boli navrhnutí JUDr. Vladimír Bugala , Marián Dižo, Zdenka
Komadová.
Návrhová komisia bola schválená hlasmi všetkých prítomných poslancov v počte 9.
4/ Kontrola úloh od posledného zasadnutia:
- na poslednom zasadnutí bolo doporučené vystrihanie cesty na Čerenke + osvetlenie cesty
na Čerenke. Starosta obce uviedol, že tieto úlohy budú priebežne plnené až do leta
a v súčasnom mrazivom počasí sa ja tak nedajú splniť.
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5/ Voľba hlavného kontrolóra
Starosta obce informoval, že do výberového konania boli predložené dve žiadosti a to
p. Elena Trebulová, bytom Makov č. 214 a p. Jozefa Šípková, bytom Petrovice-Setechov
č. 513. P. Drličiaková poslancov informovala, že obidve žiadateľky splnili predpísané
požiadavky – majú stredoškolské vzdelanie a predložili čistý výpis z registra trestov. Boli
starostom obce vyzvané, aby sa predstavili :
- p. Trebulová Elena – oboznámila poslancov so svojim rodinným a profesijným životopisom.
Má ukončenú Strednú ekonomickú školu v Brezne, je vdova a má 3 dospelé deti.
Pracovala ako majsterka odborného výcviku v Reštauráciach Čadca, vedúca predškolského
zariadenia v ZŤS Martin a odbore školstva Martin, vedúca finančného oddelenia v ZŤS Vysoká
nad Kysucou a od roku 2005 pracuje ako hlavná kontrolórka Obce Makov. Prácu kontrolóra
vykonáva s radosťou a má záujem sa ďalej vzdelávať.
p. Jozefa Šípková – takisto prezentovala svoj rodinný a profesijný životopis. Je vydatá, má
4 takisto dospelé deti. Má ukončenú Strednú ekonomickú školu v Žiline. Pracovala na
rôznych pozíciach v Makyte Bytča, Považských strojárňach Pov. Bystrica, Obvodný úrad
Bytča, Okresný úrad Bytča, Kinex Bytča. Od roku 2008 vykonáva spoločného kontrolóra obcí
v Petroviciach, Hvozdnici, Hlbokom nad Váhom, Súľov-Hradná, Kotešová a Štiavnik. Svoje
bohaté skúsenosti by chcela využiť a má záujem pracovať v tejto funkcii i v našej obci.
Voľba kontrolóra – hlasovanie:
Za zvolenie p. Eleny Trebulovej do funkcie hlavého kontrolóra hlasovali dvaja poslanci –
JUDr. Vladimír Bugala a Marián Dižo.
Za zvolenie p. Jozefy Šípkovej do funkcie hlavného kontrolóra hlasovalo sedem poslancov –
Mgr. Ján Ciesarík, Mgr. Jozefa Šupíková, Zdenka Komadová, Mgr. Stanislav Klimo, Jozef
Klunda, Ing. Jozef Hlavoň, Stanislav Skukálek.
P. Jozefa Šípková bola zvolená do funkcie hlavného kontrolóra Obce Kolárovice
nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov v počte sedem - § 18a ods. 3 zákona
369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov- s úväzkom 16 hodín mesačne a súčasným
platom 131,00 EUR.
6/ Predloženie znaleckého posudku na pozemok parcelné číslo C KN 1555/2 k.ú. Kolárovice
Starosta obce informoval, že vzhľadom k výhradám JUDr. Bugalu k cene pozemku na
predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, dal vypracovať znalecký posudok
Ing. Jánovi Eliášovi. V znaleckom posudku č. 2/2012 bola uvedená hodnota tohto pozemku
vo výške 2 120,00 EUR a obec pozemok predala za hodnotu 10 000,00 EUR. Celý znalecký
posudok predložil k nahliadnutiu všetkým poslancom.
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7/ Sociálna služba – opatrovateľská služba
Starosta obce informoval poslancov, že bolo znovu obnovené poskytovanie opatrovateľskej
služby p. Vladimírovi Mitášovi. Vzhľadom k tomu, pracovníčky, ktoré vykonávali
opatrovateľskú služby, si do určeného termínu nedoplnili požadované vzdelanie, bol s nimi
k 31.12.2011 ukončený pracovný pomer a v rozpočte na rok 2012 sme neuvažovali
s nákladmi na opatrovateľskú službu. Matka p. Vladimíra Mitáša však zabezpečila pre svojho
syna opatrovateľku s požadovaným vzdelaním a z tohto dôvodu sme museli túto
opatrovateľku zamestnať a opatrovateľskú službu poskytovať i naďalej, čím sa zaťaží
rozpočet obce na rok 2012.
Ďalej starosta obce informoval, že s pracovníčkou, ktorá odborne zabezpečovala
opatrovateľskú službu a bola na základe zmluvy zamestnankyňou Obce Petrovice, bol
rozviazaný pracovný pomer bez súhlasu ostatných účastníkov. Vzhľadom k tomu, že v našej
obci poskytovanie opatrovateľskej služby i naďalej pokračuje, boli sme nútení zabezpečiť inú
odbornú pracovníčku. Našu ponuku prijala Mgr. Mária Drevenáková, pracovníčka ZOS
Predmier. Ide o ďalšie náklady navyše a to v situácii, keď zabezpečenie zimnej údržby
odčerpalo značné finančné prostriedky z rozpočtu obce – nákup nafty, oprava traktora.
8/ Rôzne
- Starosta obce požiadal JUDr. Bugalu o informáciu, kde sa nachádza dokumentácia zo
súdneho sporu s. p. Kecíkom, kde mu spadnutý sneh zo strechy KD Čiakov poškodil auto
a JUDr. Bugala zastupoval Obec Kolárovice pred súdom. JUDr. Bugala uviedol, že spis má on,
súdny spor je ukončený, avšak doteraz nemá uhradené súdne trovy, ktoré v súčasnosti
vymáha. Potom celý spis odovzdá obci k archivácii.
- Starosta obce ďalej požadoval informáciu a dokumentáciu vo veci stiahnutia žaloby na
okresnom súde voči Obci Kolárovice zo strany Urbárskeho pozemkového spoločenstva. Na
obci sa nenachádza žiadny dokument, ktorý by oprávňoval uzavretie nevýhodnej j zmluvy na
nájom priestorom v zdravotnom stredisku pre Urbárske pozemkové spoločenstvo Kolárovice
koncom roku 2006 a túto zmluvu vypracoval práve JUDr. Bugala. Prečo bola nájomná zmluva
uzavretá až koncom roka 2006, keď súdny spor bol pravdepodobne ukončený už
v predchádzajúcom období. Tieto priestory by boli nanajvýš vhodné pre poskytnutie
sociálneho bytu občanom v ťažkých životných situáciách, ako napríklad bol teraz p. Škoruba
zo Škorubov, ktorému vyhorel rodinný dom.
JUDr. Bugala uviedol, že o súdnom spore Obce Kolárovice a Urbárskeho pozemkového
spoločenstva nemá žiadne informácie. Treba požiadať o informácie predchádzajúcich
starostov p. Dvoráka a JUDr. Puchoňa.
- Starosta informoval o zásahu členov Dobrovoľného hasičského zboru Kolárovice Centrum
i Vrchy pri požiari rodinného domu p. Škorubu na Škoruboch a ocenil ich pohotový zásah.
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- Starosta obce ďalej informoval o príprave osláv 700. Výročia prvej zmienky o obci
Kolárovice. Ak. soch. Marián Hruštínec predložil návrh na upomienkovú plaketu a uviedol, že
urobí upomienkové predmety od ceny 10,- EUR, aby si ich mohli kúpiť občania Kolárovíc.
Vzhľadom k finančnej situácii v rozpočte je ochotný zabezpečiť sponzorov na financovanie.
P. ak.soch. Hruštinec ďalej upozornil, že Obec Kolárovice je pravdepodobne staršia, pretože
nad dverami kostola bol uvedený rok 1113. Doporučil uskutočniť archeologický prieskum na
presnejšie určenie vzniku Obce Kolárovice.
Poslanci obecného zastupiteľstva
sa následne dohodli na dátume osláv na
sobotu 30. júna 2012.
K celkovému zabezpečeniu osláv zasadne 20.2.2012 o 15.00 hodine kultúrna komisia
obecného zastupiteľstva. Starosta informoval, že predbežne je zabezpečený
p. Štefan Hruštinec, Kolárovičanka s pozvaným hosťom.
P. Elena Schmutzová navrhla vystúpenie detského folklórneho súboru Kolárik koncom mája.
Jej návrh bol akceptovaný a detský súbor vystúpi na oslave Dňa matiek 13. mája 2012.
9/ Diskusia
Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia bol vyčerpaný, starosta obce otvoril diskusiu.
JUDr. Bugala – požadoval uložiť stavebnej komisii preveriť stav strešných konštrukcií budov
vo vlastníctve obce v termíne do 30.4.2012. Svoj návrh zdôvodnil svojou predchádzajúcou
požiadavkou na umiestnenie zachytávačov snehu na strechy obecných budov a odpoveďou
starostu, že dezolátny stav strešných konštrukcií nemusí vydržať váhu snehu. Poslanci návrh
JUDr. Bugalu schválili a stavebná komisia sa dohodne na termíne.
Ďalej JUDr. Bugala vyjadril nesúhlas so znaleckým posudkom Ing. Jána Eliáša na pozemok
parc. č. 1555/2. Stavebné pozemky sa podľa neho predávajú za cenu vyššiu, ako bol
odsúhlasený predaj tohto pozemku na výstavbu bytoviek a ako ho ohodnotil Ing. Eliáš
a pohybujú sa vo výške 10,- až 12,- EUR za m2 a odsúhlasená cena bol 7,32 EUR za m2 .
Navrhuje zvýšiť cenu pozemku a za finančné prostriedky kúpiť rodinný dom, ktorý je
v ponuke za 700000,- Sk/23 235,74 EUR, tento zrekonštruovať na sociálny byt a priestory na
posilňovňu, ktorú požadujú niektorí občania obce.
Starosta obce oponoval, že cena je aj z toho dôvodu nižšia, lebo výšku ceny pozemku by si
firma, ktorá chce bytovky postaviť, zakalkulovala do ceny bytov a tieto by boli značne
drahšie. Týmto chcel vyjsť v ústrety občanom, aby byty boli cenovo dostupnejšie. Starosta
navrhol JUDr. Bugalovi, aby vypracoval zmluvu na predaj tohto pozemku tak, aby nebola
spochybniteľná. JUDr. Bugala toto odmietol s odôvodnením, že je to proti jeho zásadám.
P. Slipek Bohuš – upozornil na havarijný stav cesty pri poľnohospodárskom družstve. Teraz je
cesta samý ľad, treba vyčistiť kanál. Takisto upozornil na vysoké stromy, ktoré ohrozujú
verejné osvetlenie a miestny rozhlas. Starosta prisľúbil kanál vyčisť po ukončení zimné
obdobia. Čo sa týka stromov, tieto nemôže zrezať, pretože nie sú vo vlastníctve obce.
Vzhľadom k tomu, že už nikto neprejavil záujem zapojiť sa do diskusie, starosta obce ju
ukončil
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10/ Oznámenie prijatého uznesenia
JUDr. Bugala prečítal oznámenie prijatého uznesenia, ktoré bolo prijaté poslancami pri
jednotlivých bodoch programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
11/ Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce
Kolárovice ukončil.

Kolárovice, 06. februára 2012

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

Zapisovateľ: Viera Drličiaková

Overovatelia: Jozef Klunda
Ing. Juraj Hlavoň
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