Zápisnica
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kolárovice, ktoré sa konalo
dňa 07. 09. 2020 o 16,00 hodine v zasadačke obecného úradu
Prítomní: poslanci OZ v počte 6: Peter Čado, Jozef Klunda, Jozef Raždík, Stanislav Skukálek,
Vladimír Šmehyl, Mgr. Jozefa Šupíková
starosta obce: Ing. Jozef Hruštinec
hlavný kontrolór obce: Bc. Jozefína Šipková
pracovníčky obecného úradu: Miroslava Hrtánková
Helena Klacková
Neprítomní: poslanci OZ v počte 3: Peter Hranka – ospravedlnený
Marián Tatala – PN
Emília Uherková – PN
PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
voľba návrhovej komisie
3. Informácia o plnení uznesení z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Určenie inventarizačnej komisie k inventarizácii majetku obce
5. Rôzne – doručená pošte
informácie starostu
6. Diskusia
7. 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 6 a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné. Zároveň ospravedlnil neprítomných poslancov.
UZNESENIE č. 95
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje
predložený program rokovania obecného zastupiteľstva
Hlasovanie
Za: 6 poslancov – Peter Čado, Jozef Klunda, Jozef Raždík, Stanislav Skukálek,
Vladimír Šmehyl, Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Za zapisovateľku zápisnice je určená: Helena Klacková
Za overovateľov zápisnice sú určení: Peter Čado
Jozef Raždík
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Jozefa šupíková
Stanislav Skukálek
Vladimír Šmehyl
Hlasovanie
Za: 6 poslancov – Peter Čado, Jozef Klunda, Jozef Raždík, Stanislav Skukálek,
Vladimír Šmehyl, Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta podal informáciu k plneniu uznesení z posledného zasadnutia nasledovne:
- Uznesením č. 87/2020 bolo odsúhlasené zrušenie kultúrnych, športových
a cirkevných podujatí obce Kolárovice na rok 2020 do uvoľnenia opatrení vyhlásených
Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID
-19 spôsobeným koronavírusom SARS.CoV-2. Nakoľko situácia naďalej pretrváva –
toto zrušenie bude prerokované na zasadnutí OZ dňa 07. decembra 2012.
- Uznesenie č. 88/2020 – obecné zastupiteľstvo nesúhlasilo s nájmom
veľkokapacitných kontajnerov Mesta Bytča a bolo doporučené starostovi obce
zakúpiť vlastné kontajnery. Pán starosta prítomných informoval, že po dohode
s Mestom Bytča sa kontajnery budú používať do konca roka 2020.
- Uznesenie č. 94/2020 – bolo odsúhlasené osadenie dopravného zrkadla pri predajni
KORUNA z dôvodu lepšej viditeľnosti. Starosta poznamenal, že je treba zakúpiť 3 kusy
zrkadiel. Po ich zakúpení budú osadené na požadované miesta.
UZNESENIE č. 96
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konané dňa
08. 06. 2020.
Hlasovanie
Za: 6 poslancov – Peter Čado, Jozef Klunda, Jozef Raždík, Stanislav Skukálek,
Vladimír Šmehyl, Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 4. Určenie inventarizačnej komisie k inventarizácii majetku obce
Do inventarizačnej komisie starosta obce navrhol poslancov obecného zastupiteľstva – Jozef
Klunda, Stanislav Skukálek, Mgr. Jozefa Šupíková, Peter Čado. So zložením navrhnutej
inventarizačnej komisie súhlasili všetci prítomní poslanci.
UZNESENIE č. 97
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje
Inventarizačnú komisiu:
• Poslanci obecného zastupiteľstva – Jozef Klunda, Stanislav Skukálek, Mgr. Jozefa
Šupíková, Peter Čado
Hlasovanie
Za: 6 poslancov – Peter Čado, Jozef Klunda, Jozef Raždík, Stanislav Skukálek,
Vladimír Šmehyl, Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 5. Rôzne – doručená pošta
Informácie starostu
1.
V tomto bode hlavná kontrolórka obce Bc. Jozefína Šipková predložila poslancom „Správu
o výsledku kontroly č. 2, 3/2020“.
K predloženej správe nemali poslanci žiadne
pripomienky.
UZNESENIE č. 98
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly č. 2, 3/2020 hlavného kontrolóra obce Kolárovice.
Hlasovanie
Za: 6 poslancov – Peter Čado, Jozef Klunda, Jozef Raždík, Stanislav Skukálek,
Vladimír Šmehyl, Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
2.
Starosta obce predložil žiadosť p. Jána Drobčiara a manželky Anny Drobčiarovej, obaja
bytom Kolárovice č. 9 o odkúpenie podielov k pozemkom vo vlastníctve Obce Kolárovice.
Uviedol, že sa jedná o pozemky parcelné číslo C KN 1548/1, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 44 m² a CKN 1548/2, záhrada o výmere 461 m² k. ú. Kolárovice. Uvedené parcely
sú zapísané na liste vlastníctva č. 6415 a obec v časti B/68 má spoluvlastnícky podiel 1/13,
ktorý predstavuje 38,85 m² → (44 + 461= 505 m²: 13 = 38,85 m²). Nakoľko sa jedná

o spoluvlastnícke podiely viacerých vlastníkov poslanci obecného zastupiteľstva doporučujú
vysporiadanie ostatných spoluvlastníckych podielov.

UZNESENIE č. 99
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. berie na vedomie
Žiadosť p. Jána Drobčiara a manželky Anny Drobčiarovej, obaja trvale bytom Kolárovice č. 9
o odkúpenie spoluvlastníckych podielov obce Kolárovice - parcela C KN 1548/1, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 44 m² a C KN 1548/2, záhrada o výmere 461 m² k. ú. Kolárovice
a doporučuje vysporiadanie ostatných spoluvlastnícky podielov zapísaných na liste
vlastníctva č. 6415.
Hlasovanie
Za: 6 poslancov – Peter Čado, Jozef Klunda, Jozef Raždík, Stanislav Skukálek,
Vladimír Šmehyl, Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
3.
Žiadosť p. Milana Škorubu, trvale bytom Kolárovice – Škoruby č. 608 o odkúpenie
pozemkov
- parcelné číslo E KN 8873/1, orná pôda o výmere 73 m² a EKN 8873/3, orná pôda
o výmere 144 m² k. ú. Kolárovice, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 6603 v 1/1
na obec Kolárovice a parcela E KN 8873/2, na ktorej je postavený rodinný dom s. č.
608 je zapísaná na žiadateľa a manželku Annu Škorubovú rod. Danišovú (zomrela)
Starosta obce požiadal pracovníčku obce p. Hrtánkovú o predloženie dokladov, ktoré boli
doručené spolu so žiadosťou a podala informáciu o postupe pri prevode majetku
obce v zmysle zákona č. 138/1991 Z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Pani Hrtánková uviedla, že sa jedná o doklady z roku 1965, kedy bol pozemok zaevidovaný
pod parcelným číslom E KN 8873 a vtedy patril Anne Škorubovej, slob. (nazývaná Polka),
zapísaná v pkn. vložke č. 2066. Ďalším dokladom je vyjadrenie Anny Škorubovej (Polka)
o prevzatí sumy za odpredaný pozemok manželom – Milanovi Škorubovi a Anne rod.
Danišovej, na ktorom im bola povolená výstavba rodinného domu. Taktiež boli predložené
doklady ONV v Žiline – odbor financií a poštové poukážky o zaplatení určenej sumy pre ONV
v Žiline a vtedajšieho MNV v Kolároviciach.
Nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý bol už v minulosti odkúpený, že v tomto prípade je
možné použiť prevod z dôvodu §9a) ods. 8 písm. b) a písm. c) zákona o majetku obcí –
pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlého pozemku,
zákonné predkupné právo.
Upozornila, že v tomto prípade obecné zastupiteľstvo uznesením schvaľuje najskôr spôsob
prevodu vlastníctva a ďalším uznesením schválenie zmluvy. Taktiež uviedla, že predmetné
parcely sú na mape určeného operátu evidované registra „E“, preto je potrebné vyhotoviť
nový geometrický plán, aby sa parcely zaevidovali do registra „C“.
Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli, aby sa predmetné pozemky žiadateľovi predali
za 1,- €, nakoľko už boli raz odpredané a vyplatené.

UZNESENIE č. 100
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje
Prevod z dôvodu § 9a) ods. 8 písm. b, c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov p. Milanovi Škorubovi, trvale bytom Kolárovice – Škoruby č. 608, 013
54 Kolárovice – pozemky parcelné číslo E KN 8873/1, orná pôda o výmere 73 m ² a E KN
8873/3, orná pôda o výmere 144 m² k. ú. Kolárovice zapísané na liste vlastníctve č. 6603
v 1/1 na Obec Kolárovice.
Hlasovanie
Za: 6 poslancov – Peter Čado, Jozef Klunda, Jozef Raždík, Stanislav Skukálek,
Vladimír Šmehyl, Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
UZNESENIE č. 101
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje
Vypracovať kúpnopredajnú zmluvu o opredaji pozemkov – parcelné číslo E KN 8873/1, orná
pôda o výmere 73 m² a E KN 8873/3, orná pôda o výmere 144 m² k. u. Kolárovice v hodnote
1,- €/za celú výmeru pozemkov.
Hlasovanie
Za: 6 poslancov – Peter Čado, Jozef Klunda, Jozef Raždík, Stanislav Skukálek,
Vladimír Šmehyl, Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
4.
Žiadosť Jána Trulíka a manželky Kamily Trulíkovej, trvale bytom Kolárovice – Škoruby č. 611
o vybudovanie odvodňovacieho systému na pozemku C KN 4293 k. ú. Kolárovice, zapísaného
na liste vlastníctva č. 5669 v ½ na Obec Kolárovice. Svoju žiadosť odôvodnili tým, že pozemok
sa nachádza v blízkosti ich rodinného domu s. č. 611 a počas prívalových dažďov v dňoch 17.
– 18- 08.2020 bola ich nehnuteľnosť opakovane zaplavovaná.
Poslanci obecného zastupiteľstva nemali námietky s položením odvodňovacieho systému na
pozemok C KN 4293. Zároveň navrhli osloviť a vyžiadať si k realizácii písomný súhlas od
vlastníkov druhej polovice pozemku.

UZNESENIE č. 102
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. súhlasí
S vybudovaním odvodňovacieho systému na pozemku parcelné číslo C KN 4293 k. ú.
Kolárovice, zapísaného na liste vlastníctva č. 5669 v ½ na Obec Kolárovice a od vlastníkov
druhej polovice si k realizácii vyžiadať písomné stanovisko.
Hlasovanie
Za: 6 poslancov – Peter Čado, Jozef Klunda, Jozef Raždík, Stanislav Skukálek,
Vladimír Šmehyl, Mgr. Jozefa Šupíková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 6. Diskusia
Stanislav Skukálek - upozornil, že v ulici k rodinnému Kolárovice – Čiakov č. 715 je potrebné
zdvihnúť káble KT, ktoré sú veľmi nízko a hrozí ich poškodenie. Upozornil, že požadované
osvetlenie k rodinnému domu Čiakov č. 702 ešte nie je zrealizované. – stĺpy sú osadené, ale
neónky ešte nie sú namontované.
- Starosta informoval, že p. Pradeniak má zapojiť tento úsek verejného osvetlenia
Mgr. Jozefa Šupíková – prítomných informovala, že v ulici – (prístup k cintorínu) sa vykonáva
oplotenie pozemku C KN 1017, na ktorom je postavený rodinný dom s. č. 161, zapísaný je na
liste vlastníctva č. 724 v 1/1 na meno Juraj Gavlas, bytom v Žiline.
Navrhla, aby sa vykonalo miestne šetrenie, nakoľko sa prístupová cesta k ostatným
rodinným domom značne zúžila a zamedzil sa vjazd vozidiel k vývozu žúmp a pod. Požiadala
pána starostu o prešetrenie – či má povolenie na oplotenie a vytýčenú hranicu svojho
pozemku.
Peter Čado – upozornil na kríž na starom cintoríne. Navrhol ho demontovať, aby pádom
nespôsobil zranenie osôb.
Jozef Klunda – prítomných informoval o pomoci pri záplavách v miestnych častiach Škoruby
a Čiakov. Zároveň navrhol, aby pozemok/pozemky pod vybudovaným hasičským cvičiskom
zobrala obec od vlastníkov do dlhodobého bezplatného prenájmu. Potrebné je osloviť
vlastníkov predmetných pozemkov a nájsť spoločné riešenie.
Jozef Mičacík (kronikár) – požiadal starostu o výmenu prekrytia javiska v kultúrnom dome
Kolárovice – centrum.
Starosta obce v diskusii prítomných informoval o:
- vykonávaní zabezpečovacích prácach v miestnych častiach Škoruby a Čiakov.
- presťahovaní knižnice do priestorovo bývalého zdravotného strediska
- v uvoľnených priestoroch sa vybuduje malá zasadačka, ktorá bude k dispozícii klubu
dôchodcov a ostatným občanom
- na zrealizovanie - (odsúhlasenie využitia verejného priestranstva C KN 1443) na
minimuzeum poľnohospodárskych, remeselníckych a roľníckych strojov) – bude
potrebný projekt

-

zároveň prítomných informoval, že je problém zohnať audítora na vykonanie auditu
obce

K bodu 7. Záver
Do diskusie sa už nikto nezapojil, starosta poďakoval za účasť a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil. Termín ďalšieho zasadnutia určil na 07. 12. 2020
Kolárovice, 07. 09. 2020

Zapisovateľ zápisnice: Helena Klacková
Overovatelia zápisnice: Peter Čado
Jozef Raždík

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

