Zápisnica
z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kolárovice, ktoré sa konalo
dňa 11. júna 2018 o 16,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Kolárovice
Prítomní: poslanci OZ v počte 9 - Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek,
Ing. Juraj Hlavoň, Ing. Matej Mičienka, Emília
Uherková, Jozef Klunda, Mgr. Jozefa Šupíková
Marián Tatala
starosta obce:
Ing. Jozef Hruštinec
pracovníčky OÚ:
p. Miroslava Hrtánková , p. Viera Drličiaková, Helena Klacková,
kontrolór obce:

p. Jozefa Šípková

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Informácia o plnení uznesení z I. zasadnutia OZ
4. Informácia starostu –výstavba bytovky, vyjadrenia príslušných orgánov
5. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce Kolárovice na II. polrok 2018
6. Návrh záverečného účtu obce Kolárovice a celoročné hospodárenie za rok 2017:
a/ stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu
obce za rok 2017
b/ schválenie záverečného účtu obce Kolárovice za rok 2017
7. Schválenie čerpania rezervného fondu obce Kolárovice
8. Schválenie rozpočtového opatrenia obce Kolárovice č. 2/2018 na zmenu rozpočtu v roku
2018
9. Určenie počtu poslancov a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu vo
volebnom funkčnom období 2018-2022 v zmysle zákona o obecnom zriadení
10. Určenie počtu volebných obvodov a počet poslancov v nich vo volebnom
období 2018-2022 v zmysle zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v roku 2018
11. Zrušenie uznesenia č.138/2017 zo dňa 11.9.2017 –prenájom nehnuteľnosti
„Zdravotné stredisko Kolárovice č.457
12. Zámer predaja časti obecného pozemku E KN par.č. 13629/1 vodné plochy
Ing. Július Hlaváč , Kolárovice č.142
13. Oznámenie komisie pre nezlučiteľnosť funkcii o predložení majetkového
priznania starostu obce za rok 2017
14. Stredoslovenská distribučná –odkúpenie a vecné bremeno časti pozemku
E KN 13767/1 , vecné bremeno časti pozemku E KN 13765
15. Schválenie odmien poslancov na konci volebného obdobia podľa zásad
odmeňovania poslancov §3 ods.4
16. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p. Švik Dávid a Natália Šviková parcela
CKN 2069
17. Žiadosť P. Raždíková Marcela Kolárovice –Škoruby č.632 o vybudovanie
verejného osvetlenia
18. Informácia „Komunitný plán sociálnych služieb obce Kolárovice 2018-2022“
a/ Zásady poskytovania finančnej výpomoci
b/ Priority rozvoja sociálnych služieb v obci
19. Žiadosť- poskytnutie finančnej výpomoci po požiari p. Žaneta Hôrecká
Kolárovice –Babiše č.827
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20. Rôzne
21. Diskusia
22. Záver

K bodu 1. Otvorenia zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Jozef Hruštinec a privítal všetkých
prítomných.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 9 a OZ je uznášania schopné

UZNESENIE č. 179
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje
predložený program rokovania obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 2)
-

-

za zapisovateľa zápisnice je určená - p. Miroslava Hrtánková
za overovateľov zápisnice sú určení – Jozef Klunda
Ing. Matej Mičienka
Do návrhovej komisie sú navrhnutí: Mgr. Ján Ciesarík
Ing. Juraj hlavoň
Stanislav Skukálek

Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 3) Informácia o plnení uznesení z I. zasadnutia OZ
Starosta obce informoval, že na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve neboli prijaté žiadne
uznesenia.
UZNESENIE č. 180
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení z I. zasadnutia OZ.
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Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 4) Informácia starostu –výstavba bytovky, vyjadrenia príslušných orgánov
V tomto bode pán starosta poinformoval, že občania Petrovíc podali námietky voči výstavbe bytovky.
Námietky boli zaslané na Slovenskú stavebnú inšpekciu, ktorá bola na tvare miesta a konštatovala, že
celá stavba, ako aj stavebné povolenie je v súlade so zákonom.
UZNESENIE č. 181
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach

A, berie na vedomie
a ) Informáciu o podaných námietkach občanov Petrovíc voči výstavbe bytovky na
parc. C KN 1 555/2 v k.ú. Kolárovice
b) oznámenie o výsledku výkonu štátneho stavebného dohľadu

B, schvaľuje
Pokračovanie v začatej výstavbe bytovky na parc. C KN 1 555/2 v k.ú. Kolárovice

Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 5) Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce Kolárovice na II. polrok 2018
Tento návrh bol zaslaný poslancom spolu s pozvánkou, poslanci nemali žiadne námietky.

UZNESENIE č. 182
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje
Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce Kolárovice na II. polrok 2018
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Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 6) Návrh záverečného účtu obce Kolárovice a celoročné hospodárenie za rok 2017:
a/ stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu
obce za rok 2017
b/ schválenie záverečného účtu obce Kolárovice za rok 2017
Záverečný účet a stanovisko kontrolóra bolo zaslané poštou spolu s pozvánkou , záverečnému účtu
poinformovala poslancov p. Drličiaková

UZNESENIE č. 183
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Kolárovice za rok
2017 podľa § 18f bod c/ zákona č. 369/1990 Zb, o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0

B. schvaľuje
Záverečný účet obce Kolárovice a celoročné hospodárenie za rok 2017 „bez výhrad“.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vysporiadanie schodku rozpočtu v sume 174 103,00 EUR zisteného
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený
o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 1 028,00 EUR
bol
v rozpočtovom roku vysporiadaný
- z rezervného fondu
71 935,00 eur
- z návratných zdrojov financovania
120 000,00 eur
- z finančných operácií
3 473,00 eur

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z.
O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov sa upravuje – zvyšuje o:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume
468,00 EUR, a to na :
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- prenesený výkon v oblasti školstva v sume
444,00 EUR
- rodinné prídavky –osobitný príjemca v sume
24,00 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu ŠJ 560,00 EUR
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume – 15 358,00 EUR, navrhujeme použiť na :

-tvorbu rezervného fondu

15 358,00 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo
výške 15 358,00 EUR a tento použiť v zmysle §10 ods. 9 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o znení a doplnení niektorých zákonov, na opravu havarijného stavu
miestnych komunikácií – bočných ulíc v miestnych častiach obce Kolárovice

Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 7) Schválenie čerpania rezervného fondu obce Kolárovice

UZNESENIE č. 184
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje
Schvaľuje podľa § 15 ods. 2 a § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov čerpanie rezervného fondu obce Kolárovice
vo výške 15 358,00 EUR na opravu havarijného stavu miestnych komunikácií - bočných ulíc
v miestnych častiach obce Kolárovice
Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0
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K bodu 8) Schválenie rozpočtového opatrenia obce Kolárovice č. 2/2018 na zmenu
rozpočtu v roku 2018
Rozpočtové opatrenie bolo tiež zaslané poslancom spolu s pozvánkou. P. Drličiaková oboznámila
poslancov s najvýraznejšími zmenami rozpočtu na rok 2018.

UZNESENIE č. 185
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2018 v zmysle ustanovenia 14 ods. 2
zák. č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
podľa priloženého návrhu nasledovne:

Celková rekapitulácia rozpočtu obce na rok 2018
Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
Príjmové finančné operácie
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou
Rozpočtované príjmy spolu

1 108 268
136

1 152 242
136

43 974
0

332
39000
1 147 736

15 690
39 000
1 207 068

15 358
0
59 332

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Rozpočtované výdavky celkom

1 075 468
0
62 000
1 137 468

1 134 800
0
62 000
1 196 800

59 332
0
0
59 332

10 268

10 268

0

Rozpočtované hospodárenie celkom

Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 9/ Určenie počtu poslancov a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu vo
volebnom funkčnom období 2018-2022 v zmysle zákona o obecnom zriadení

UZNESENIE č. 186
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
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A. Obecné zastupiteľstvo Obce Kolárovice podľa § 11 ods.4 písm.i) zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

určuje
Z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z verejnej funkcie starosti, starostovi obce
Kolárovice na celé funkčné obdobie 2018-2022 rozsah výkonu funkcie starostu na plný
úväzok

Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, , Ing. Juraj Hlavoň, Ing. Matej Mičienka,
Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 10/ . Určenie počtu volebných obvodov a počet poslancov v nich vo volebnom
období 2018-2022 v zmysle zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v roku 2018

UZNESENIE č. 187
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. Schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolárovice podľa §11 ods.3 písm. d) zák.č. 369/1990 zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
určuje
9 poslancov obecného zastupiteľstva obce Kolárovice na volebné obdobie 2018-2022
Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, , Ing. Juraj Hlavoň, Ing. Matej Mičienka,
Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0

UZNESENIE č.188
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolárovice podľa § 9 ods.3 zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
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určuje
2 volebné obvody a počet poslancov v nich: volebný obvod č.1 – 6 poslancov
volebný obvod č.2 - 3 poslancov

Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, , Ing. Juraj Hlavoň, Ing. Matej Mičienka,
Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 11/ . Zrušenie uznesenia č.138/2017 zo dňa 11.9.2017 –prenájom nehnuteľnosti
„Zdravotné stredisko Kolárovice č.457
Pán Dorušinec doručil 10.05.2018 na obecný úrad výpoveď zmluvy o prenájme priestorov v budove
zdravotného strediska , z dôvodu nespôsobilosti priestorov na poskytovanie masérskych služieb

UZNESENIE č. 189
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje
Zrušenie uznesenia č.138 zo dňa 11.09.2017 nájom nehnuteľného majetku „Zdravotné stredisko
Kolárovice č.457“ na pozemku C KN 1958 k.ú. Kolárovice , zapísaný na liste vlastníctva č.1 obec
Kolárovice . Zároveň sa ruší nájomná zmluva a prenajímateľ nie je povinný platiť nájom vzhľadom
k tomu, že nehnuteľnosť vôbec nevyužíval.

Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 12/ Zámer predaja časti obecného pozemku E KN par.č. 13629/1 vodné plochy
Ing. Július Hlaváč , Kolárovice č.142
Pán Hlaváč doručil geometrický plán v ktorom má presne vytýčenú časť pozemku , ktorú má
záujem odkúpiť.
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UZNESENIE č. 190
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje
V zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v zmysle neskorších
predpisov a doplnkov zámer obce odpredať majetok obce , časť pozemku E KN 13 629/1, k.ú.
Kolárovice vedený na LV 6603 , vedenom Okresným úradom katastrálny odbor Bytča okres Bytča,
katastrálne územie Kolárovice , časť pozemku CKN 2111/26 zastavané plochy vo výmere 47m²,ktorá
vznikla geometrickým plánom č.29/2018 zo dňa 23.3.2018, úradne overený Okresným úradom
Bytča-katastrálny odbor dňa 13.4.2018 pod číslom 176/2018 , pánovi Ing. Júliusovi Hlaváčovi ,
Kolárovice č.142 , pričom dôvodom hodného osobitného zreteľa je , že menovaný pozemok upravuje
a dlhodobo využíva k prístupu na svoj pozemok.

.

Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 13/ Oznámenie komisie pre nezlučiteľnosť funkcií o predložení majetkového
priznania starostu obce za rok 2017

Predseda komisie pre nezlučiteľnosť funkcií Mgr. Jozef Šupíkova informovala, že starosta obce podal
v stanovenom termíne majetkové priznanie za rok 2017.

UZNESENIE č. 191
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. berie na vedomie
Oznámenie komisie pre nezlučiteľnosť funkcií, že starosta obce Kolárovice
Ing. Jozef Hruštinec podal v zákonom stanovenom termíne majetkové priznanie
za rok 2016.

Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0
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K bodu 14/ . Stredoslovenská distribučná –odkúpenie a vecné bremeno časti pozemku
E KN 13767/1 , vecné bremeno časti pozemku E KN 13765

Tu pán starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva o žiadosti na súhlasné stanovisko
k vybudovaniu a následnému odkúpeniu , vecnému bremenu trafostanice, káblového vedenia ,
vzdušného vedenia Slovenskou distribučnou spoločnosťou jedná sa o úsek na dolnom konci .

UZNESENIE č. 192

Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. Súhlasím,
aby Stredoslovenská distribučná, a.s. , IČO: 36 442 151, so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
(ďalej len “SSD“, alebo „Stavebník“), v mene ktorej sa realizuje uvedená Stavba, umiestnila na mojej
nehnuteľnosti:
- distribučnú kioskovú transformačnú stanicu (1 ks) s predpokladanou výmerou obmedzenia
( odkúpenia ) v rozsahu 25m² ( parc. KN-E č.13767/1) :
- VN káblové vedenie s predpokladanou dĺžkou trasu cca 40 m a výmerou obmedzenia( vecným
bremenom) v celkovom rozsahu cca 80 m² ( parc. KN-E č.13767/1 ):
- NN káblové vedenie s predpokladanou dĺžkou trasy cca 6 m a výmerou obmedzenia ( vecným
bremenom ) v celkovom rozsahu cca 12 m² ( parc. KN-E č.13767/1 ):
- podperný bod NN vzdušného vedenia ( 3 ks) s predpokladanou výmerou obmedzenia ( vecným
bremenom ) v rozsahu cca 1 m²( parc. KN-E č. 13767/1 , resp. 2 m² ( parc. KN-E 13765 ):
a súhlasím s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia k Stavbe s tým, že:
- výška kúpnej ceny za odkúpenie časti nehnuteľnosti pod plánovanou kioskovou TS )( k parc. KN-E č.
13767/1) , resp. výška odplaty za zriadenie vecného bremena k navrhovanej VN a NN káblovej
trase ( k parc. KN-E 13767/1, 13765) bude stanovená znaleckým posudkom, čo Stavebník preukáže
pred vydaním stavebného povolenia zmluvou o budúcej kúpnej zmluve, resp. zmluvou o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena
Pri splnení vyššie uvedených podmienok Vlastník súhlasí pre účely realizácie Stavby a oprávnení
prevádzkovateľa energetického zariadenia podľa §11 o energetike č.251/2012 Z.z a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ Zákon o energetike“ ) na
• Predpokladaný rozsah záberu Stavby / obmedzenia na Nehnuteľnosti tak, ako je uvedené
vyššie.
• Vyňatie Nehnuteľnosti ( resp. jej časti ) z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného
fondu , ak je to potrebné,
• Preukázanie práva SSE-D zriadiť na Nehnuteľnosti Stavbu pre účely stavebného konania
v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov,
• Vstup na pozemok na čas potrebný pre vykonanie montážnych a demontážnych prác
súvisiacich s realizáciou citovanej stavby,
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Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 15/ Schválenie odmien poslancov na konci volebného obdobia podľa zásad
odmeňovania poslancov §3 ods.4

Pán starosta informoval, že podľa zásad o odmeňovaní poslancov na konci volebného obdobia majú
poslanci nárok na vyplatenie odmien za prácu vo volebnom období.

UZNESENIE č. 193
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje

Odmeny poslancom na konci volebného obdobia podľa zásad o odmeňovaní poslancov
obecného zastupiteľstva § 3 ods.4 vo výške 186,44 EUR pre každého poslanca

Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 16/ Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p. Švik Dávid a Natália Šviková parcela
CKN 2069
Pán starosta predniesol poslancom žiadosť o odkúpenie pozemku za rodinným domom. Odporučil
stavebnej komisii preveriť účel odkúpenia pozemku a vplyv na vlastníkov okolitých pozemkov.

UZNESENIE č. 194
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach

A. Ukladá
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Stavebnej komisií preveriť účel predaja pozemku C KN parc. č. 2069 v k.ú
Kolárovice, p .Dávidovi Švikovi a Natálií Švikovej Kolárovice č. 291 a vplyv na
vlastníkov okolitých pozemkov

Hlasovanie: za: Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: Mgr. Ján Ciesarík
zdržal sa: 0

K bodu 17/ Žiadosť P. Raždíková Marcela Kolárovice –Škoruby č.632 o vybudovanie
verejného osvetlenia
-doručená žiadosť pani Raždíkovej o vybudovanie verejného osvetlenia v miestnej časti Škoruby ,
z dôvodu viditeľnosti vo večerných a ranných hodinách. Jedná sa o úsek pri hlavnej ceste.
UZNESENIE č. 195
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje
Vybudovanie verejného osvetlenia pri hlavnej ceste k rodinnému domu p. Raždíková Marcela
Kolárovice –Škoruby č.632

Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín, Stanislav Skukálek, Ing. Juraj Hlavoň,
Ing. Matej Mičienka, Emília Uherková, Jozef Klunda , Marián Tatala
Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 18/ Informácia „Komunitný plán sociálnych služieb obce Kolárovice 2018-2022“
a/ Zásady poskytovania finančnej výpomoci
b/ Priority rozvoja sociálnych služieb v obci

O nutnosti mať vypracovaný komunitný plán rozvoja obce informovala p Klacková. V komunitnom
pláne rozvoja obce je rozobratá sociálna oblasť v obci.

UZNESENIE č. 196
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
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A. Schvaľuje
a, Komunitný plán sociálnych služieb obce Kolárovice na roky 2018-2022

b, Zásady poskytovania finančnej výpomoci

Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Emília Uherková Marián Hulín, Stanislav Skukálek,
Ing. Juraj Hlavoň, Ing. Matej Mičienka, Jozef Klunda , Marián Tatala ,
Mgr, Jozefa Šupíková
proti : 0
zdržal sa: 0

K bodu 19/ Žiadosť- poskytnutie finančnej výpomoci po požiari p. Žaneta Hôrecká
Kolárovice –Babiše č.827
Bola predložená žiadosť o výpomoc po požiari na zakúpenie strešnej krytiny a pristavenie kontajnera.
Poslanci odsúhlasili kúpu strešnej krytiny vo výške do 3000,00 EUR. Pán starosta informoval, že na
zakúpenie strešnej krytiny bude urobený prieskum trhu.

UZNESENIE č. 197
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje
Pomoc p. Žanete Hôreckej Kolárovice –Babiše č.827, podľa zákona č.369/1990 Z.z. § 3
písmeno 4 , o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , formou materiálnej pomoci
vo výške do 3000,00 EUR
Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Emília Uherková Marián Hulín, Stanislav Skukálek,
Ing. Juraj Hlavoň, Ing. Matej Mičienka, Jozef Klunda , Marián Tatala ,
Mgr, Jozefa Šupíková
proti : 0
zdržal sa: 0

K bodu 20/ Rôzne
-žiadosť o prenájom pozemku pán Erich Záhumenský a Adela Záhumenská , Kolárovice –
Škoruby č. 648
- jedná sa o pozemok pri miestnej komunikácií parc. č. CKN 4882 , túto žiadosť
poslanci obecného zastupiteľstva zamietli z dôvodu úzkej cesty, pri zimnej údržbe by
mohlo dôjsť k sporom
UZNESENIE č. 198
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
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A. Neschvaľuje
Prenájom pozemku CKN 4882 pre pána Ericha Záhumenského a manželky Adely
Záhumenskej rod. Mašínovej , Kolárovice č.648
Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Emília Uherková Marián Hulín, Stanislav Skukálek,
Ing. Juraj Hlavoň, Ing. Matej Mičienka, Jozef Klunda , Marián Tatala ,
Mgr, Jozefa Šupíková
proti : 0
zdržal sa: 0
- žiadosť p. Jozefa Dorušinca, Čajakova 9 , Žilina o obnovenie súdneho sporu medzi obcou
a manželmi Krivošovcami , týkajúceho sa vlastníckych práv k parcele registra CKN 2057/8
- tu pán starosta poinformoval, že súdny spor je ukončený v roku 2017 ako vlastníkov parcely určil
manželov Krivošovcov , podľa geometrického plánu, ktorý vypracoval súdny znalec

UZNESENIE č. 199
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. Neschvaľuje

Obnovenie súdneho sporu Obec Kolárovice a manželia Krivošovci, Kolárovice č. 263

Hlasovanie: za: Emília Uherková Marián Hulín, Stanislav Skukálek,
Jozef Klunda , Marián Tatala , Mgr, Jozefa Šupíková
proti : Ing. Juraj Hlavoň, Ing. Matej Mičienka
zdržal sa: Mgr. Ján Ciesarík, Marián Hulín

- žiadosť p. Marián Dižo o umiestnenie oka na stĺp v majetku obce pre uchytenie predlžovacieho
drôtu od rodinného domu ku zrekonštruovanej garáži
- poslanci z uvedenou žiadosťou súhlasili a prijali nasledovné uznesenie

UZNESENIE č. 200
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. Schvaľuje
Pánovi Mariánovi Dižovi umiestnenie oka na stĺp v majetku obce pre uchytenie predlžovacieho drôtu
od rodinného domu č.194 ku zrekonštruovanej garáži.

Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Emília Uherková Marián Hulín, Stanislav Skukálek,
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Ing. Juraj Hlavoň, Ing. Matej Mičienka, Jozef Klunda , Marián Tatala ,
Mgr, Jozefa Šupíková
proti : 0
zdržal sa: 0

- pán starosta, žiadosť o poskytnutie motorového vozidla FIAT DUCATO BY 561AZ na cestu do
družobného mesta “ Mikroregiónu Bytča „ v Chorvátsku ,

UZNESENIE č. 201
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. Schvaľuje
Poskytnutie motorového vozidla FIAT DUCATO BY 561 AZ na cestu do družobného mesta
“ Mikroregiónu Bytča „ v Chorvátsku

Hlasovanie: za: Mgr. Ján Ciesarík, Emília Uherková Marián Hulín, Stanislav Skukálek,
Ing. Juraj Hlavoň, Ing. Matej Mičienka, Jozef Klunda , Marián Tatala ,
Mgr, Jozefa Šupíková
proti : 0
zdržal sa: 0

K bodu 20/ Rôzne
Informácie starostu
- pán starosta informoval o zmene organizačného poriadku obecného úradu, organizačný poriadok sa
mení vzhľadom k tomu, že p. Drličiaková odchádza do dôchodku , nebude sa prijímať nová
pracovníčka, ale zostávajúcim pracovníčkam sa zmenia náplne práce
- začalo sa s prípravami na asfaltovanie miestnej komunikácie na Čiakove
- je pripravený projekt na dopravné značenie v obci , čaká sa na schválenie dopravného inšpektorátu
- nový zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 , platný od 25.5.2018, prevádzkovateľ / obec /
ako orgán verejnej moci určil zodpovednú osobu BROS Computing, s.r.o., Miroslav Bros

K bodu 21/ Diskusia
Pani Šupíková – občania ulice Zavališe sa dožadujú vyasfaltovania ulice
- pani Mária Kaštanová osadenie dopravnej značky k prístupovej ceste k
rodinnému domu
- vyrezanie agátov v brehu na cintoríne
Pán starosta reagoval na tieto požiadavky nasledovne:
- vo vyasfaltovaní ulice zabraňovala úzka cesta, kde sa nedostane technika ,
už to je vyriešené s majiteľkou stromu, ktorý zužoval cestu. Ak zostanú
finančné prostriedky táto ulica sa vyasfaltuje
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- dopravná značka je súčasťou projektu
- vyrezanie agátov sa zrealizuje mimo vegetačného obdobia
Pán Skukálek - žiadal vymaľovanie Kultúrneho domu na Čiakove , pán starosta poinformoval,
že na vymaľovanie neboli v rozpočte na rok 2018 vyčlenené finančné
prostriedky
Pani Uherková – chcela sa informovať o možnosti vybudovania výťahov v Kultúrnom dome
na Čiakove a v Kultúrnom dome Centrum
Pán starosta oboznámil, že vybudovanie výťahov je drahá záležitosť a tiež nie sú vyčlenené
finančné prostriedky na ich vybudovanie. Do budúcna by sa mohlo o takejto možnosti
rokovať.
Pán Lofaj – poukázal na zarastené brehy rieky burinou. Pýtal sa , že či sa neuvažuje
o vyčistení úsekov na hornom konci obce.
Tu zareagoval pán starosta a postúpil odpoveď pánovi Hlavoňovi , ako zástupcovi majiteľa
potoka , čo sú Lesy SR. Ten odpovedal , že lesy nemajú finančné prostriedky na tieto práce.
Občania Petrovíc –p. Cigániková , p.Cisík a manželka, p. Gregušová , nesúhlasia s výstavbou
bytovky na parcele CKN 1555/2 , touto sťažnosťou už poslanci zaoberali
v bode číslo 4 a zobrali na vedomie informáciu, starostu obce o kontrole
zo štátnej stavebnej inšpekcie , pán starosta ešte informoval, že sťažnosť
je podaná na prokuratúre, kde doložil všetky potrebné informácie
ohľadne výstavby bytovky a čaká sa na vyjadrenie prokuratúry.
Ďalej sa do diskusie nikto neprihlásil, tak pán starosta ukončil diskusiu , poďakoval
prítomným a zasadnutie skončil. Nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva bude
10.9.2018 o 16,00 hod v zasadačke obecného úradu v Kolároviciach.

Kolárovice, 11. 06. 2018

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

Zapisovateľ zápisnice: Miroslava Hrtánková
Overovatelia zápisnice: Jozef Klunda
Ing. Matej Mičienka
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