Zápisnica
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kolárovice, ktoré sa konalo
dňa 11. 03. 2019 o 16,00 hodine v zasadačke obecného úradu

Prítomní: poslanci OZ v počte 9: Peter Čado, Peter Hranka, Jozef Klunda, Jozef Raždík
Stanislav Skukálek, Vladimír Šmehyl, Mgr. Jozefa Šupíková
Marián Tatala, Emília Uherková
starosta obce:
Ing. Jozef Hruštinec
pracovníčky OcÚ:
Helena Klacková
Miroslava Hrtánková
Mgr. Jana Bugalová
kontrolór obce:
Bc. Jozefína Šipková

PROGRAM

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Informácia o plnení uznesení z I. ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kolárovice za rok 2018
5. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa
§ 50a Občianskeho zákonníka v platnom znení
6. Poplatky obce Kolárovice - doplnenie
7. Rôzne – doručená pošta
informácie starostu
8. Diskusia
9. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Hruštinec. Privítal
prítomných a konštatoval, že poslanci sú prítomní v počte 9 a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné.
UZNESENIE č. 19
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje
Predložený program rokovania obecného zastupiteľstva

Hlasovanie
za: 9 poslancov – Peter Čado, Peter Hranka, Jozef Klunda, Jozef Raždík
Stanislav Skukálek, Vladimír Šmehyl, Mgr. Jozefa Šupíková
Marián Tatala, Emília Uherková

proti: 0
zdržal sa hlasovania:0

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov, voľba návrhovej komisie

Za zapisovateľku zápisnice je určená: Helena Klacková
Za overovateľov zápisnice sú určení: Vladimír Šmehyl
Peter Čado
Do návrhovej komisie sú navrhnutí: Emília Uherková
Peter Hranka
Stanislav Skukálek
Hlasovanie
za: 9 poslancov – Peter Čado, Peter Hranka, Jozef Klunda, Jozef Raždík
Stanislav Skukálek, Vladimír Šmehyl, Mgr. Jozefa Šupíková
Marián Tatala, Emília Uherková

proti: 0
zdržal sa hlasovania:0
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z I. ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva

Uznesením č. 18 bola schválená žiadosť p. Márie Uhlárikovej, Kolárovice – Škoruby
č. 662 na osadenie verejného osvetlenia na chodníku pri p. Ševčíkovej z ulice na
hlavnú cestu. Starosta poznamenal, že túto úlohu nebolo možné počas zimných
mesiacov realizovať.
Taktiež nebolo možné počas zimných mesiacov zrealizovať:
- osadenie verejného osvetlenia v miestnej časti Babiše (nad školou v prírode)
k objektom Stanislava Mendela a Rudolfa Mičacíka
- preloženie obecného stĺpa na pozemku C KN 4379/4 v miestnej časti Škoruby, ktorý
prekáža p. Caníkovej pri výstavbe garáže
(k uvedenej úlohe starosta uviedol, že v tejto časti bude potrebné preložiť ďalšie stĺpy,
na ktorých má obec osadené káble miestneho rozhlasu, káblovej televízie a internetu
a pri odstraňovaní porúch sú tieto miesta zle prístupné)
- k osadeniu spomaľovacieho retardéra na miestnej komunikácii pri MŠ Kolárovice
starosta informoval, že jeho osadenie bude zapracované do projektovej dokumentácie „Osadenie dopravných značiek v obci Kolárovice“.
Úlohy sa budú postupne podľa možností realizovať.
UZNESENIE č. 20
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach

A. berie na v vedomie
Informáciu o plnení uznesenia č. 18 z I. ustanovujúceho zasadnutia OZ a úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ.

Hlasovanie
za: 9 poslancov – Peter Čado, Peter Hranka, Jozef Klunda, Jozef Raždík
Stanislav Skukálek, Vladimír Šmehyl, Mgr. Jozefa Šupíková
Marián Tatala, Emília Uherková

proti: 0
zdržal sa hlasovania:0

K bodu 4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kolárovice
za rok 2018
Poslancom bola správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce doručená na
oboznámenie spolu s pozvánkou. K predloženej správe neboli žiadne pripomienky.
UZNESENIE č. 21
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach

A. berie na v vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kolárovice za rok 2018.

Hlasovanie
za: 9 poslancov – Peter Čado, Peter Hranka, Jozef Klunda, Jozef Raždík
Stanislav Skukálek, Vladimír Šmehyl, Mgr. Jozefa Šupíková
Marián Tatala, Emília Uherková

proti: 0
zdržal sa hlasovania:0
K bodu 5. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená
podľa § 50a Občianskeho zákonníka v platnom znení
Predmetná zmluva bola poslancom doručená s pozvánkou. Dôvodom zriadenia
vecného bremena k časti pozemku C KN 1989 k. ú. Kolárovice, ktorý je vo vlastníctve
obce je, že cez dotknutý pozemok bude vedené kanalizačné potrubie z ČOV pre
rodinný dom s. č. 249.
UZNESENIE č. 22
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom je
zriadenie vecného bremena v prospech budúcej oprávnenej z vecného bremena
k časti pozemku k. ú. Kolárovice - parcelné číslo C KN 1989, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 1278 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 6603 v 1/1 na Obec
Kolárovice z dôvodu umiestnenia odpadového potrubia z ČOV pre rodinný dom
s. č. 249 situovaný na pozemku parcelné číslo C KN 755 k. ú. Kolárovice.
Hlasovanie
za: 9 poslancov – Peter Čado, Peter Hranka, Jozef Klunda, Jozef Raždík
Stanislav Skukálek, Vladimír Šmehyl, Mgr. Jozefa Šupíková
Marián Tatala, Emília Uherková

proti: 0
zdržal sa hlasovania:0
K bodu 6. Poplatky obce Kolárovice – doplnenie
Starosta obce prítomných informoval, že zo strany spoluobčanov boli požiadavky na
zapožičanie motorových vozidiel FIAT DUCATI a RENAULT.

Nakoľko na uvedené vozidlá nie sú schválené poplatky, navrhol doplniť miestne
poplatky obce nasledovne: FIAT DUCATO – EVČ: BY561AZ – 0,50 €/km
RENAULT – EVČ: BY156BD – 0,55 €/km
S navrhnutými poplatkami súhlasili všetci prítomní poslanci.
UZNESENIE č. 23
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje
Doplnenie poplatkov obce Kolárovice o poplatky pri zapožičaní motorových
vozidiel:
- FIAT DUCATO – EVČ: BY561AZ vo výške 0,50 €/km
- RENAULT – EVČ: BY156BD vo výške 0,55 €/km
K bodu 7. Rôzne: Doručená pošta
Informácie starostu
V tomto bode starosta obce prítomným predložil doručenú poštu:
1.
Žiadosť občanov o zachovanie prístupovej cesty cez potok – brod na hlavnú
miestnu komunikáciu.
Starosta prítomných informoval, že vlastníci predložili žiadosť do katastra
nehnuteľnosť o zápis geometrického plánu č. 8/2019, ktorým z parcely C KN 1992/3,
zastavané plochy o výmere 321 m² boli zamerané parcely C KN 1992/3, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 242 m², zapísaná na liste vlastníctva č. 6679 a C KN
1992/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m², zapísaná na liste vlastníctva č.
6603 v 1/1 na obec Kolárovice.
2.
Žiadosť o presunutie verejného osvetlenia z pozemku C KN 504/1 k. ú.
Kolárovice
3.
Žiadosť o preloženie vedenia káblovej televízie z pozemku C KN 504/1 k. ú.
Kolárovice
Žiadosti predložila p. Silvia Kováčiková, bytom Bytča, Ul. Mieru č. 987/5 (ako
spoluvlastníčka predmetného pozemku), ktoré odôvodnila tým, že na uvedenom
pozemku bude realizovaná výstavba rodinného domu a káble vedené ponad jej
pozemok jej vo výstavbe prekážajú.
UZNESENIE č. 24
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje
Preloženie vedenia verejného osvetlenia a káblovej televízie ponad pozemok
C KN 504/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 211 m² k. ú. Kolárovice, zapísaný
na liste vlastníctva č. 800 – ½ na meno Silvia Kováčiková a ½ na meno Dušan
Zimmermann.

Hlasovanie
za: 9 poslancov – Peter Čado, Peter Hranka, Jozef Klunda, Jozef Raždík
Stanislav Skukálek, Vladimír Šmehyl, Mgr. Jozefa Šupíková
Marián Tatala, Emília Uherková

proti: 0
zdržal sa hlasovania:0
4.
Žiadosť o výrub stromov
Žiadosť o výrub drevín (stromov) rastúce popri prístupovej cesty v miestnej časti
Škoruby predložili vlastníci rodinným domov s. č. 601, 602 603, 977 a novostavba
rodinného domu bez súpisného čísla, v ktorej uviedli, že pri silných vetroch a iných
klimatických zmenách hrozí ich vyvrátenie, čím môžu byť spôsobené škody na majetku
a ohrozenie života občanov žijúcich v tejto časti.
UZNESENIE č. 25
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje
Výrub drevín – stromov na pozemku C KN 4253 ostatná plocha o výmere 487 m²
k. ú. Kolárovice, zapísaný na liste vlastníctva č. 1 v 1/1 na obec Kolárovice.
Hlasovanie
za: 9 poslancov – Peter Čado, Peter Hranka, Jozef Klunda, Jozef Raždík
Stanislav Skukálek, Vladimír Šmehyl, Mgr. Jozefa Šupíková
Marián Tatala, Emília Uherková

proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
V rôznom: Informácie starostu
Starosta obce poslancom predložil informácie o novostavbe bytového domu 12 b. j.:
- stavebníkovi MONTAGNE, a. s., Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina bolo už
na stavbu vydané kolaudačné rozhodnutie
- stavba je zapísaná na liste vlastníctva č. 7691 ako rozostavaný bytový
dom, ktorému obec určila súpisné číslo 990
- nakoľko obec nezískala zo ŠFRB dotácie, byty budú ponúknuté na
predaj
Ďalej pán starosta informoval o plánovaných prácach:
- na budove pošty sa bude robiť nová fasáda
- sociálne zariadenie v budove obecného úradu
- osadenie dopravných značiek v obci
- oprava (výmena krytiny) na dome smútku
- informácia o spustení digitálneho vysielania káblovou televíziou
(základný balík – 22 programov, rozšírený balík – 44 programov)
- prípojky (vodovod a kanalizácia) do KD Kolárovice – centrum
a budovy bývalej školy súpisné číslo 359
- k výrubu stromov v miestnej časti Čiakov bude stretnutie 21. 03. 2019
- pokles detí v MŠ – bude sa znižovať stav pracovníkov

K bodu 8. Diskusia
Stanislav Skukálek – potrebné vymaľovať priestory v kultúrnom dome Kolárovice Čiakov
(starosta – maľovanie a brúsenie parkiet je naplánované)
Emília Uherková – požadovala odstrániť odpad po asfaltovaní
(starosta – všetky odpady po asfaltovaní budú odvezené)
- pozrieť rúru a odtok z nej (poniže domu Kolárovice – Čiakov 706),
nakoľko voda vyteká na miestnu komunikáciu
- nahnutý stĺp pri p. Uherkovej
(starosta – drevené stĺpy nepatria obci, ale telekomunikáciám)
Vladimír Šmehyl - požadoval po autobusových zastávkach umiestniť odpadové koše
a orezať konáre, ktoré zasahujú do priestoru autobusových
zastávok
- nie je odpadový kôš pri budove domu smútku
(starosta – odpadové koše boli po zastávkach, do ktorých bol
dávaný odpad z pristavených áut a ostával po nich veľký
neporiadok)
Peter Hranka – informoval sa, či by nebolo možné zmeniť hodinu vývozu domového
odpadu v obci, nakoľko odpad sa v obci vyváža v čase, kedy je
občania chodia s deťmi do školy a do práce
Mgr. Bugalová k vývozu domového odpadu vysvetlila, že vývozca má určený svoj
harmonogram.
Peter Čado – na ihrisku pri MŠ Kolárovice robia deti neporiadok
- stav hráčov TJ Kolárovice u mužov nie je naplnený a neverí, že by
odohrali zápasy
Umiestniť kamerový systém na miesta, kde sa najviac robí neporiadok a tiež pri
odpadových košoch.
K bodu 9. Záver
Nakoľko sa do diskusie už nikto nezapojil, starosta poďakoval za účasť a ukončil
zasadnutie OZ. Oznámil termín ďalšieho zasadnutia – 10. júna 2019.
Pani Hrtánková predložila komisii pre nezlučiteľnosť funkcií (Mgr. Jozefa
Šupíková, Emília Uherková, Peter Hranka) obálku o majetkovom priznaní starostu
obce za rok 2018, ktorá bola doručená 04. 03. 2019.
Kolárovice, 11. 03. 2019

Zapisovateľ zápisnice: Helena Klacková
Overovatelia zápisnice: Vladimír Šmehyl
Peter Čado

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

