Zápisnica
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kolároviciach,
konaného dňa 19. marca 2012 o 16,00 hodine v zasadačke obecného úradu

Prítomní: poslanci OZ v počte 9 – podľa prezenčnej listiny
starosta obce – Ing. Jozef Hruštinec
kontrolór obce – p. Jozefa Šipeková
pracovníčky obecného úradu – p. Viera Drličiaková
p. Helena Klacková
1) Zasadnutie otvoril starosta obce Ing. Jozef Hruštinec, privítal poslancov, občanov a prítomných
oboznámil, že toto zasadnutie bolo zvolané na základe písomnej žiadosti troch poslancov (Ing.
Juraj Hlavoň, Zdenka Komadová a Mariána Dižo) s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Zvolenie návrhovej komisie
4. Zrušenie uznesenia číslo 4.9 Odpredaj pozemku C KN 1555/2 k. ú. Kolárovice, ostatné
plochy o výmere 1 365 m², v celkovej hodnote 10 000,- € s DPH priamym predajom
p. Květoslave Holienčíkovej, bytom Dobšinského 21, 010 08 Žilina
5. Diskusia
6. Návrh na uznesenie
7. Záver
V tomto znení bol program schválený nasledovne – za bolo 7 poslancov a 2 poslanci (Ing.
Juraj Hlavoň a JUDr. Vladimír Bugala) sa zdržali hlasovania.
2) Za zapisovateľa zápisnice bola určená poslankyňa p. Zdenka Komadová a za overovateľov
zápisnice boli určení p. Jozef Klunda a Mgr. Stanislav Klimo.
Overovatelia boli schválení hlasmi všetkých prítomných poslancov.
3) Do návrhovej komisie boli navrhnutí JUDr. Vladimír Bugala, Ibg. Juraj Hlavoň a p. Marián
Dižo.
Návrhová komisia bola schválená hlasmi všetkých prítomných poslancov.
4) Zrušenie uznesenia číslo 4.9 Odpredaj pozemku C KN 1555/2 k. ú. Kolárovice, ostatné plochy
o výmere 1 365 m², v celkovej hodnote 10 000,- € s DPH priamym predajom p. Květoslave
Holienčíkovej, bytom Dobšinského 21, 010 08 Žilina.
Bol zrušený rozpor medzi zápisnicou a uznesením jednohlasne. Starosta v tejto veci podal
podrobné informácie.
5) Diskusia
* Ing. Juraj Hlavoň navrhol na ďalšie zastupiteľstvo, aby bola k dispozícii kúpna zmluva od
pozemku pri cintoríne a návrat pozemku obci. Aby sa zúčastnil zastupiteľstva aj terajší majiteľ
pozemku.
* p. Mitášová sa informovala o cenu bytu.
* Ing. Juraj Hlavoň a JUDr. Vladimír Bugala sa informovali o faktúru z 15. 02. 2012, v ktorej
je vyfakturovaná oprava vozidla obce v cene 548,- € a o faktúru – kúpa kamery pre TJ v cene
1 639,- €.
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Na požiadanie Ing. Hlavoňa účtovníčka obecného úradu p. Viera Drličiaková predložila faktúru
k nahliadnutiu – vyfakturované práce a náhradné diely k oprave, výmena predného skla, ktoré
rozbil neznámy páchateľ.
Žiada, aby starosta obce informoval poslancov s nákupom tovaru pre obec, TJ, požiarnikov.
K tomuto bodu starosta poznamenal, že finančné prostriedky pre TJ a požiarnikov boli
odsúhlasené v rozpočte, to znamená, že v nákupoch si rozhodujú podľa potreby.
Pri odpredaji pozemku C KN 1555/2 k. ú. Kolárovice, aby bolo zabezpečené povolenie
stavebného úradu na stavbu bytovky a vyjadrenie občanov žijúcich v okolí pozemku. Na ďalšie
zastupiteľstvo, aby bola prizvaná aj p. Květoslava Holienčíková.
Ďalej Ing. Juraj Hlavoň a p. Marián Dižo upozornili na havarijný stav ciest.
Pán starosta povedal, že cesty sa môžu opraviť len tie, čo sú na liste vlastníctva obce a keďže
nie sú žiadne, tak nemôže opravovať nič.
Vzhľadom k tomu, že už nikto sa nezapojil do diskusie, starosta obce ju ukončil.
6) Oznámenie prijatého uznesenia
JUDr. Vladimír Bugala prečítal oznámenie prijatého uznesenia, ktoré bolo prijaté poslancami
pri jednotlivých bodoch programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
7) Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Kolárovice, 23. marca 2012

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

Zapisovateľ: Zdenka Komadová
Overovatelia: Jozef Klunda
Mgr. Stanislav Klimo
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