Zápisnica
zo IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kolárovice konaného dňa 28. 5.
2012 o 16 hod. v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: poslanci OZ v počte 9 - podľa priloženej prezenčnej listiny
starosta obce:
Ing. Jozef Hruštinec
pracovníčky OÚ: p. Helena Klacková,
p. Viera Drličiaková,
Mgr. Jana Bugalová
Kontrolórka za obec Kolárovice p. Jozefa Šípeková
1/ Zasadnutie otvoril starosta obce Ing. Jozef Hruštinec, privítal všetkých
oboznámil s programom.

prítomných a

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zvolenie návrhovej komisie
Kontrola úloh od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva
Priamy predaj obecného pozemku parcelné č. CKN 1555/2 k.ú. Kolárovice, ostatné
plochy o výmere 1 365 m², vedený na liste vlastníctva č. 1 pre obec Kolárovice
priamym predajom za účelom výstavby bytovej jednotky – 12 bytov
6.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kolárovice na I. polrok 2012
7.
Rôzne:
Doporučená pošta
Informácia starostu
8. Diskusia
9. Oznámenie prijatého uznesenia
10. Záver
1. Za zapisovateľa zápisnice bol určený p. Stanislav Skukálek
2. Za overovateľov zápisnice boli zvolení p. Jozef Klunda
p. Marián Dižo
Overovatelia zápisnice boli schválení hlasmi všetkých prítomných poslancov.
3. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Ján Ciesarik
Ing. Juraj Hlavoň
JUDr. Vladimír Bugala
Návrhová komisia bola schválená hlasmi všetkých prítomných poslancov.
4. Kontrola úloh od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.
- Na poslednom zasadnutí neboli vznesené žiadne ukladacie úlohy.
5. Priamy predaj obecného pozemku:
Predaj obecného pozemku parcelné číslo CKN 1555/2 K.ú. Kolárovice ostatné plochy o
výmere 1365 m², vedený na liste vlastníctva č.1 pre obec Kolárovice priamym
predajom za účelom výstavby bytovej jednotky - 12 bytov.
Poslanci súhlasia s odpredajom pozemku, kupujúcej Květoslave Holienčikovej rodenej
Komárková, nar.11.12.1947, bytom Dobšinského 21, 010 08 Žilina.
Kúpnu cenu 10 000,00 €.
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Poslanci OZ Kolárovice hlasovali: Za 7 poslancov, proti 1 poslanec p. Marián Dižo,
Zdržal sa hlasovania 1 poslanec Ing. Juraj Hlavoň.
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kolárovice na 1. polrok 2012
p. Jozefa Šípeková
Rôzne – doručená pošta:
Jozef Šefrana – predložil nový geometrický plán.
Miroslav Neterda – žiadosť o zakúpenie betónových rúr
Ľubomír Dadlík – žiadosť o odkúpenie pozemku
Katarína Bachoríková - žiadosť o vyspravenie prípadne rekonštrukciu príjazdovej cesty
a mostu.
Poslanci jednohlasne schválili kupujúcemu Jozefovi Šefranovi nar. 4.9.1980 bytom
Kolárovice č. 496 za dohodnutú kúpnu cenu 1,- € za m², pretože predávaný pozemok je
zastavaný stavbou - rodinný dom vo vlastníctve kupujúceho Jozefa Šefranu.
Informácie starostu:
Starosta informoval o posunutí autobusového spoja z Bytče – smer Makov s odchodom o
15,45 h. a nie o 16,00 h.
Tiež informoval o možnom pripojení vodovodu od Bytče, ako aj riešenie kanalizácie v našej
obci. Ďalej pripomenul turistický pochod Drotárska krošňa a oslavy našej obce + otvorenie
futbalového ihriska.
Diskusia:
Pani Zdenka Komadová zareagovala o veľmi zlom rozhodnutí vedenia SAD ŽA o posunutí
spoja, o ktorom informoval starosta.
Väčšia časť poslancov jej dala za pravdu.
Oznámenie o prijatí uznesenia – prečítal Mgr. Ján Ciesarik
Stavebná komisia: Prešetrí žiadosť p. Miroslava Neterdu č. 346,
p. Ľubomíra Dadlíka č. 601, pani Kataríny Bachoríkovej č. 89 a pána
Miroslava Škorubu č. 317.
Záver: Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Kolárovice, 01.júna 2012

Zapisovateľ:

p. Stanislav Skukálek

Overovatelia: p. Jozef Klunda
p. Marián Dižo

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

