Zápisnica
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kolároviciach, ktoré sa konalo
12.septembra 2022 o 16,00 hodine v zasadačke obecného úradu

Prítomní: zvolení poslanci OZ v počte 7 – Mgr. Jozefa Šupíková,
Jozef Raždík , Vladimír Šmehyl
Stanislav Skukálek , Peter Čado,
Marián Tatala, Emília Uherková
Ospravedlnení:
Peter Hranka, Jozef Klunda
starosta obce Ing. Jozef Hruštinec
pracovníčky OcÚ Miroslava Hrtánková
Helena Klacková
Mgr.Jana Bugalová
Bc. Eva Klacková
kontrolórka obce
Bc. Jozefína Šipková
PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Informácia o plnení uznesení z II. zasadnutia OZ, voľba p. Evy Kováčovej za prísediacu na
Okresnom súde v Žiline
4. Správa audítora za rok 2021
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kolárovice č.2/2022 o organizácii miestneho
referenda
6. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku CKN 4293 k.ú Kolárovice p. Hrobárik Pavol a Anna
Hrobáriková , a žiadosť o výmenu časti pozemku CKN 4293 k.ú. Kolárovice p. Peter Trulík
7. Zriadenie vecného bremena pre Stredoslovenskú distribučnú a.s. parcela EKN 13 765, EKN
13767/1 v k.u. Kolárovice
8. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku EKN 13767/1 v k.u. Kolárovice pre Stredoslovenskú
distribučnú a.s.
9. Žiadosť o zriadenie vecného bremena pre p. Juraj Krajčí, Kolárovice č. 337 na pozemkoch
EKN 13 666 a CKN 447/1 v k.u. Kolárovice –uloženie prípojky NN
10. Žiadosť o asfaltovanie prístupovej cesty k rodinným domom 192,196,201,202,205
11. Žiadosť o asfaltovanie prístupovej cesty k rodinným domom par. CKN 6/3 a CKN 7/2 v k.u.
Kolárovice
12. Žiadosť o príspevok z rozpočtu obce pre „Mestský klub holubárov“
13. Žiadosť o orezanie stromov na parcele EKN 13629/1 v k.u. Kolárovice pri rodinných
domoch 852, 403
14. Žiadosť o dofinancovanie Originálnych kompetencií
15. Preplatenie dovolenky starosta obce
16. Pôžička na doasfaltovanie
17. Rôzne
18. Diskusia
19. 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 7 a zastupiteľstvo je uznášania schopné

UZNESENIE č. 185
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. schvaľuje
Predložený program rokovania obecného zastupiteľstva

Hlasovanie:

za: Mgr. Jozefa Šupíková, Stanislav Skukálek , Vladimír Šmehyl , Peter Čado ,
Jozef Raždík , Marián Tatala, Emília Uherková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 2). Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Zapisovateľ zápisnice:
Overovatelia zápisnice:
Návrhová komisia:

Hlasovanie:

pracovníčka obecného úradu Miroslava Hrtánková
Stanislav Skukálek, Marián Tatala
Emília Uherková, Jozef Raždík, Vladimír šmehyl

za: Mgr. Jozefa Šupíková, Stanislav Skukálek , Vladimír Šmehyl , Peter Čado ,
Jozef Raždík , Marián Tatala, Emília Uherková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0

k bodu 3.) Informácia o plnení uznesení z II. zasadnutia OZ

Na II. zasadnutí obecného zastupiteľstva bola daná úloha doplniť žiadosť pani Evy Kováčovej
o vyjadrenie od Okresného súdu Žilina, ku kandidátke za prísediacu na súde. Toto bolo splnené
a následne poslanci pani Evu Kováčovú zvolili za prísediacu na Okresnom súde v Žiline

UZNESENIE č. 186
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. Zvolilo
Pani Evu Kováčovú ako prísediacu na Okresnom súde v Žiline na roky 2022-2026

Hlasovanie:

za: Mgr. Jozefa Šupíková, Stanislav Skukálek , Vladimír Šmehyl , Peter Čado ,
Jozef Raždík , Marián Tatala, Emília Uherková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0

K bodu č. 4) Správa audítora za rok 2021
-k tomuto bodu informovala pani Hrtánková a predložila správu audítora k účtovnej závierke
a konsolidovanej účtovnej závierke za rok končiaci k 31.12.2021.

UZNESENIE č. 187
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach

A. berie na vedomie
Správu audítora k účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke za rok končiaci
k 31.12.2021

Hlasovanie:

za: Mgr. Jozefa Šupíková, Stanislav Skukálek , Vladimír Šmehyl , Peter Čado ,
Jozef Raždík , Marián Tatala, Emília Uherková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0

K bodu č.5) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kolárovice č.2/2022 o organizácií
miestneho referenda
- tento bod predniesla pani Klacková, poslanci dostali návrh k nahliadnutiu spolu s pozvánkou.
K tomuto návrhu nemali žiadne otázky, tak pristúpili k hlasovaniu.

UZNESENIE č. 188
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A) Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolárovice č.2/2022 o organizácií miestneho
referenda
Hlasovanie:

za: Mgr. Jozefa Šupíková, Stanislav Skukálek , Vladimír Šmehyl , Peter Čado ,
Jozef Raždík , Marián Tatala, Emília Uherková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0

K bodu č.6) Žiadosť o odkúpenie časti pozemku CKN 4293 k.ú Kolárovice p. Hrobárik Pavol a Anna
Hrobáriková , a žiadosť o výmenu časti pozemku CKN 4293 k.ú. Kolárovice p. Peter Trulík
V tomto bode pán starosta informoval poslancov o žiadosti pána Pavla Hrobárika a manželky, na
odkúpenie časti pozemku CKN 4293 v k.ú. Kolároviceo výmere 1644m², ktorý je vedený na LV č.5669
v spoluvlastníckom podiele v ½ na Obec Kolárovice a majú ho v dlhodobom prenájme. Zároveň bola
podaná žiadosť o výmenu spoluvlastníckeho podielu obce pánovi Petrovi Trulíkovi , za pozemky ktoré
sú v jeho vlastníctve. Nakoľko poslanci odsúhlasili na predchádzajúcich zastupiteľstvách, že sa
majetok obce nebude predávať, zamietli žiadosť o odkúpenie a zároveň zamietli žiadosť aj o výmenu.

UZNESENIE č. 189
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A) Nesúhlasí
s odpredajom a zároveň nesúhlasí ani s výmenou pozemku CKN 4293 v k.ú. Kolárovice

Hlasovanie:

za: Mgr. Jozefa Šupíková, Stanislav Skukálek , Vladimír Šmehyl , Peter Čado ,
Jozef Raždík , Marián Tatala, Emília Uherková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 7) Zriadenie vecného bremena pre Stredoslovenskú distribučnú a.s. parcela EKN
13 765, EKN 13767/1 v k.u. Kolárovice
-tu pán starosta informoval o požiadavke k zriadeniu vecného bremena. K tejto veci sa rokovalo už na
zastupiteľstve v roku 2018, kde zastupiteľstvo umožnilo Stredoslovenskej distribučnej a.s na
vykonanie prác potrebných pri realizácií stavby a opráv. Poslanci nemali voči zriadeniu vecného
bremena žiadne výhrady.

UZNESENIE č. 190

Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. Schvaľuje
Zriadenie vecného bremena v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Žilina ako oprávneného
z vecného bremena spočívajúce v nasledovných právach
- v práve umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí ( vzdušného NN vedenia) v zmysle platných
právnych predpisov za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase
a ročnom období na časti pozemku parc. EKN č. 13 765, zastavané plochy a nádvoria o výmere
1043m², , par. EKN č. 13 767/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 281m² v rozsahu vyznačenom
geometrickým plánom č. 4d/2022 vyhotoveným Ing. Jozefom Pažickým, Žilina dňa 18.1.2022,
overeným Okresným úradom katastrálnym odborom Bytča dňa 14.02.2022 pod číslom G1-80/2022.
- v práve umiestenia a uloženia inžinierskych sietí (pozemného VN vedenia) a k nim prislúchajúcim
ochranným pásmam v zmysle platných právnych predpisov za účelom prevádzky, údržby
a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období na časti pozemku parc. EKN
č.13767/1, zastavené plochy a nádvoria o výmere 281m² v rozsahu dielu č.2 o výmer 70m²
vyznačenom geometrickým plánom č.4b/2022 vyhotoveným Ing. Jozefom Pažickým, Žilina dňa
18.1.2022, overenom Okresným úradom katastrálnym odborom Bytča dňa 08.03.2022 pod číslom
G1-81/2022.

Hlasovanie:

za: Mgr. Jozefa Šupíková, Stanislav Skukálek , Vladimír Šmehyl , Peter Čado ,
Jozef Raždík , Marián Tatala, Emília Uherková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 8) Žiadosť o odkúpenie časti pozemku EKN 13767/1 v k.u. Kolárovice pre Stredoslovenskú
distribučnú a.s.
-tento bod je súvisiaci s bodom č. 7, Slovenská distribučná a.s. žiada o dokúpenie časti pozemku EKN
13 767/1 o výmere 4m², na ktorom má postavené elektroenergetické zariadenie. Stredoslovenská
distribučná si dala vyhotoviť geometrický plán s novovytvorenou parcelou CKN 1538/2, taktiež
znalecký posudok na kúpnu cenu pozemku. Tu nemali poslanci žiadne výhrady a žiadosť schválili.

UZNESENIE č. 191

Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. Schvaľuje
-odpredaj pozemku CKN č.1538/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4m², ktorý bol vytvorený
geometrickým plánom č. 4a/2022 zo dňa 18.1.2022 vyhotovený geodetom Ing. Jozefom Pažickým,
Žilina úradne overeným okresným úradom Bytča katastrálnym odborom dňa 8.3.2022 pod č. G182/2022 novovytvoreným z parcely č.13767/1 zastavané plochy a nádvoria 281 m², za celkovú cenu
30,56 EUR, kúpna cena bola určená na základe znaleckého posudku č.133/2022 vypracovaného
znalcom Ing. Ivanom Kvasnom, Javornícka 53, 974 11 Banská Bystrica dňa 10.06.2022

Hlasovanie:

za: Mgr. Jozefa Šupíková, Stanislav Skukálek , Vladimír Šmehyl , Peter Čado ,
Jozef Raždík , Marián Tatala, Emília Uherková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0

Ďalej poslanci pokračovali v rokovaní a prediskutovaní požiadavku na dofinancovanie originálnych
kompetencií, ktorú predložil Mgr. Stanislav Klimo, riaditeľ ZŠ s MŠ Kolárovice. V tomto bode žiadal
pán riaditeľ o dofinancovanie v sume 25 000,00 eur, na základe skutočností spojených s nárastom
cien energií.

UZNESENIE č. 192

Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. Schvaľuje
Dofinancovanie originálnych kompetencií vo výške 25 000,00 eur podľa žiadosti Mgr. Stanislava
Klimu

Hlasovanie:

za: Mgr. Jozefa Šupíková, Stanislav Skukálek , Vladimír Šmehyl , Peter Čado ,
Jozef Raždík , Marián Tatala, Emília Uherková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 9) Žiadosť o zriadenie vecného bremena pre p. Juraj Krajčí, Kolárovice č. 337 na
pozemkoch EKN 13 666 a CKN 447/1 v k.u. Kolárovice –uloženie prípojky NN

Pán Juraj Krajčí, podal žiadosť o zriadenie vecného bremena ku pozemkom EKN 13 666 a CKN 447/1
v k.u. Kolárovice, ktoré sú vo vlastníctve obce Kolárovice na uloženie NN prípojky a jej následné
prevádzkovanie k parcele CKN 448, ktorej je majiteľom. Poslanci nemali výhrady a pristúpili
k hlasovaniu.

UZNESENIE č. 193

Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. Súhlasí
S uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemku parc.č. EKN 13 666 o výmere
156m², Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č.6603 a k pozemku parc. č. CKN 447/1,
o výmere 296m², zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č.1, oba vedené OÚ Bytčakatastrálny odbor, pre okres :Bytča, obec Kolárovice, katastrálne územie Kolárovice, v rozsahu ako
je zakreslené v GP č.106/2022 zo dňa 25.07.2022, k: Uloženiu NN prípojky a jej následné
prevádzkovanie a vykonávanie nevyhnutných opráv v prospech oprávneného z vecného bremena ,
vlastníka pozemku par.č. CKN 448 a užívateľa na ňom postavenej stavby p. Juraja Krajčího, bytom
Kolárovice č.337 a každého ďalšieho , ktorý sa stane ich vlastníkom alebo užívateľom.

Hlasovanie:

za: Mgr. Jozefa Šupíková, Stanislav Skukálek , Vladimír Šmehyl , Peter Čado ,
Jozef Raždík , Marián Tatala, Emília Uherková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0

Obecné zastupiteľstvo ďalej pokračovalo v informácií pána starostu o asfaltovaní a nutnosti zobrať
si úver na doasfaltovanie miestnych komunikácií. Poslanci s úverom súhlasili a pristúpili
k hlasovaniu.

UZNESENIE č. 194

Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. Schvaľuje
Vybavenie úveru do 150 000,00 eur na doasfaltovanie miestnych komunikácií v obci Kolárovice.

Hlasovanie:

za: Mgr. Jozefa Šupíková, Stanislav Skukálek , Vladimír Šmehyl , Peter Čado ,
Jozef Raždík , Marián Tatala, Emília Uherková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0

K bodu) Žiadosť o asfaltovanie prístupovej cesty k rodinným domom 192,196,201,202,205
Tu poslanci súhlasili s vyasfaltovaním prístupovej cesty ak sa vybaví úver.

UZNESENIE č. 195

Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. Schvaľuje
Asfaltovanie prístupovej cesty parc.č. EKN 13 675/1 a parc. č. 13675/2 v k.ú. Kolárovice
k rodinným domomč.192,196,201,202,205

Hlasovanie:

za: Mgr. Jozefa Šupíková, Stanislav Skukálek , Vladimír Šmehyl , Peter Čado ,
Jozef Raždík , Marián Tatala, Emília Uherková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0

K bodu) Žiadosť o asfaltovanie prístupovej cesty k rodinným domom parc. č. CKN 6/3 a parc.č. 7/2
v k.ú. Kolárovice
-tu tiež poslanci súhlasili s asfaltovaním

UZNESENIE č. 196

Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. Schvaľuje
Asfaltovanie prístupovej cesty k rodinným domom par. č.. CKN 6/3 a parc.č. 7/2 v k.ú. Kolárovice

Hlasovanie:

za: Mgr. Jozefa Šupíková, Stanislav Skukálek , Vladimír Šmehyl , Peter Čado ,
Jozef Raždík , Marián Tatala, Emília Uherková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0

K bodu) Žiadosť o príspevok z rozpočtu obce pre „Mestský klub holubárov v Bytči“
Mestský klub holubárov v Bytči si podal žiadosť o príspevok , členmi klubu sú aj občania Kolárovíc
a príspevky od iných obcí využívajú najmä na krmivo pre holuby a prepravu holubov na súťaže.
Poslanci odsúhlasili príspevok v sume 250,00 eur na rok 2023

UZNESENIE č. 197

Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. Schvaľuje
Príspevok pre „Mestský klub holubárov v Bytči“ v sume 250,00 eur na rok 2023
Hlasovanie:

za: Mgr. Jozefa Šupíková, Stanislav Skukálek , Vladimír Šmehyl , Peter Čado ,
Jozef Raždík , Marián Tatala, Emília Uherková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0

K bodu) žiadosť o orezanie stromov na parc.č. EKN 13 629/1 v k.u. Kolárovice pri rodinných domoch
č.852, č. 403

Tu podali žiadosť občania p. Tatala a p. Hrabovský o orezanie stromov na obecnom pozemku, ktoré
ohrozujú ich majetok. Poslanci súhlasili.

UZNESENIE č. 198

Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. Schvaľuje
Orezanie stromov na parcele č. EKN 13 629/1 v k.ú Kolárovice pri rodinných domoch č.852,
a č.403
Hlasovanie:

za: Mgr. Jozefa Šupíková, Stanislav Skukálek , Vladimír Šmehyl , Peter Čado ,
Jozef Raždík , Marián Tatala, Emília Uherková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0

K bodu) Preplatenie nevyčerpanej dovolenky pána starostu
Tu informoval pán starosta o nevyčerpanej dovolenke vo výške 59 dní , ktoré si nemohol čerpať.
Poslanci súhlasili s preplatením nevyčerpanej dovolenky.

UZNESENIE č. 199

Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach
A. Schvaľuje
Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce vo výške 59 dní.

Hlasovanie:

za: Mgr. Jozefa Šupíková, Stanislav Skukálek , Vladimír Šmehyl , Peter Čado ,
Jozef Raždík , Marián Tatala, Emília Uherková
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0

Diskusia:
p. Šmehyl –občania ulice za farskou záhradou sa informovali o možnosti vyregulovania miestneho
potoka pri rodinných domoch. Starosta odpovedal- miestny potok nie je v majetku obce, treba
oslovovať Povodie Váhu.

p.Čado- občanom chýba rozhlas pri pánovi Dušanovi Bulovi pri ZŠ Kolárovice- zistí sa či je tam rozhlas
ak nie doplní sa
p. Čado- občania sa sťažujú na uložené popolnice pri zdravotnom stredisku – zatiaľ sa popolnice
ponechajú na tomto mieste
p. Uherková- podkovala starostovi za spoluprácu
JUDr.Bugala- navrhol nakúpiť poslancom a pracovníkom obecného úradu publikácie
samospráva, je to dobrá príručka pri príprave na zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Miestna

Do diskusie sa ďalej nikto neprihlásil, tak pán starosta ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.

Záver:
Pán starosta poďakoval prítomným za spoluprácu a konštatoval, že sa poslanci stretnú na zasadnutí
obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 24.10.2022

Kolároviciach, 12.09.2022

Zapisovateľ zápisnice: Miroslava Hrtánková
Overovatelia zápisnice: Stanislav Skukálek
Marián Tatala

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

