Zápisnica
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného dňa 13.08.2021 o 17:00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

NAVRHOVANÝ PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice.
Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ.
Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov, príspevku na režijné náklady a podmienky ich úhrady v škole a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obec Snežnica.
5. Schválenie návrhu VZN č. 1/2021 o spádovej materskej škole a podmienkach prijímaní detí na
predprimárne vzdelávanie v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Snežnica.
6. Schválenie prenájmu obecných pozemkov KN C 3683,3684.
7. Prerokovanie žiadosti o prenájom pozemkov.
8. Schválenie výmeny obecných pozemkov KN C 1708, KN C 3811/2.
9. Zapojenie sa do výzvy na rekonštrukciu telocvične ZŠ s MŠ.
10. Rôzne
11. Záver
ROKOVANIE
Ad 1/ Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých
prítomných.
Ospravedlnení poslanci: 2
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné.

Ad 2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Overovatelia: Magdaléna Javoríková, Dušan Ševčík
Zapisovateľka: Mgr. Helena Bačíková

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
0
0

Starosta obce prečítal prítomným poslancom navrhovaný program zasadnutia, keďže nikto
nechcel doplniť body programu, dal o programe hlasovať. Obecné zastupiteľstvo schválilo navrhnutý
program.
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Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
0
0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice.
Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ.
Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov, príspevku na režijné náklady a podmienky ich úhrady v škole a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obec Snežnica.
5. Schválenie návrhu VZN č. 1/2021 o spádovej materskej škole a podmienkach prijímaní detí na
predprimárne vzdelávanie v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Snežnica.
6. Schválenie prenájmu obecných pozemkov KN C 3683, 3684.
7. Prerokovanie žiadosti o prenájom pozemkov.
8. Schválenie zámeny obecných pozemkov KN C 1708, KN C 3811/2.
9. Zapojenie sa do výzvy na rekonštrukciu telocvične ZŠ s MŠ.
10. Rôzne
11. Záver

Ad 3/ Úprava rozpočtu obce Snežnica a ZŠ s MŠ
Starosta udelil slovo zapisovateľke, aby prečítala zdôvodnenie účtovníčky obce Ing. Gabriely
Bollovej k úprave rozpočtu. Následne sám informoval poslancov OZ o výdavkoch tykajúcich sa
rekonštrukcie zvonice a oplotenia priestoru pri obecnom úrade, aby sa predišlo krádežiam, ku ktorým
predtým opakovane dochádzalo. Poslanec Ing. Ľubomír Jaššo pripomienkoval, že je potrebné
informovať občanov o nových pravidlách odovzdávania elektroodpadu a železa ku obecnému úradu.
Nakoľko už nikto nemal ďalšie pripomienky k navrhovanej úprave rozpočtu obce a ZŠ s MŠ, ktorá
tvorí prílohu tejto zápisnice, starosta obce dal o rozpočtovom opatrení Obce Snežnica č. 3/2021
hlasovať.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

6
0
0
0
1

Poslanci OZ schválili zmenu rozpočtu uznesením č. 143/2021.

Ad 4/ Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov, príspevku na režijné náklady a podmienky ich úhrady v škole a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obec Snežnica
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Starosta obce udelil slovo zapisovateľke, aby prečítala dôvodovú správu k Dodatku č. 1
k VZN č. 1/2019, ktorá spolu s dodatkom tvorí prílohu tejto zápisnice. Po krátkej diskusii dal starosta
o predloženom dodatku hlasovať.

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

6
0
0
0
1

Poslanci OZ sa uzniesli na Dodatku č. 1, k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov, príspevku na režijné náklady a podmienky ich úhrady v škole a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obec Snežnica, prijatím uznesenia č. 144/2021.
Ad 5/ Schválenie návrhu VZN č. 1/2021 o spádovej materskej škole a podmienkach prijímaní detí
na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Snežnica
Starosta obce Snežnica udelil slovo zapisovateľke, aby prečítala poslancom Dôvodovú správu k
návrhu VZN č. 1/2021 o podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materskej
škole, ktorá spolu s návrhom tvorí prílohu tejto zápisnice. Po krátkej diskusii dal o návrhu VZN
starosta hlasovať.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

6
0
0
0
1

Poslanci OZ sa uzniesli na VZN č. 1/2021 o spádovej materskej škole a podmienkach prijímaní detí
na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Snežnica prijatím
uznesenia č. 145/2021.
Ad 6/ Schválenie prenájmu obecných pozemkov KN C 3683,3684
Starosta obce informoval poslancov OZ o žiadosti p. Lukáša Boráka na prenájom obecných
pozemkov. Navrhol poslancom, aby obec tieto pozemky prenajala na dobu dvoch rokov, s čím všetci
prítomní poslanci súhlasili a následne dal hlasovať o prenájme obecných pozemkov na dobu dvoch
rokov.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
0
0
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Poslanci OZ schválili prenájom obecných pozemkov parc. č. KN C 3683 a KN C 3684 na dobu dvoch
rokov prijatím uznesenia č. 146/2021.

Ad 7/ Prerokovanie žiadosti o prenájom pozemkov
Starosta obce informoval poslancov OZ o žiadosti p. Štefana Labudu o prenájom pozemkov.
Poslanec Ing. Ľ. Jaššo navrhol, aby obec neprenajímala samostatne hospodáriacim roľníkom (ďalej
len „SHR“) obecné cesty, ktoré by mohli byť zdrojom konfliktu medzi nimi. Zástupca starostu
P. Ševčík navrhol, aby schvaľovanie prenájmu daných pozemkov bolo uskutočnené po presnom
vymedzení pozemkov a ciest zo strany žiadateľa p. Štefana Labudu. S návrhom p. Ševčíka súhlasili
všetci prítomní poslanci a skonštatovali, že je potrebné, aby sa medzi sebou SHR predbežne dohodli,
rozdelili si cesty a následne požiadali obec o prenájom týchto pozemkov.

Ad 8/ Schválenie výmeny obecných pozemkov KN C 1708, KN C 3811/2
Starosta obce informoval poslancov, že počas zverejnenia zámeru výmeny obecného pozemku
parc. č. KN C 1708 neprejavil záujem o obecný pozemok iný uchádzač a odporučil vymeniť tento
pozemok, za pozemok parc. č. KN C 3709. Následne dal starosta o zámene hlasovať.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
0
0

Výsledkom hlasovania je prijaté uznesenie č. 147/2021.
Následne starosta informoval poslancov, že počas zverejnenia zámeru výmeny obecného pozemku
parc. č. KN C 3811/2 neprejavil záujem o tento pozemok iný uchádzač. Ponúkaný pozemok na
výmenu je pre obec výhodné zameniť za pozemok parc. č. KN C 2515/7 dôvodu hodného osobitného
zreteľa, čím dôjde k rozšíreniu obecnej komunikácie parc. č. KN C 3773. Na záver dal starosta obce
o schválení výmeny pozemkov hlasovať.

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
0
0

Výsledkom hlasovania je prijaté uznesenie č. 148/2021.
Ad 9/ Zapojenie sa do výzvy na rekonštrukciu telocvične ZŠ s MŠ
Starosta obce Snežnica informoval poslancov o možnosti zapojiť sa do výzvy na
rekonštrukciu telocvične kvôli energetickej úspore. Informoval poslancov, že je potrebné dať
vypracovať energetický audit a vypracovať projektovú dokumentáciu. Tieto náklady sú v prípade, že
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by sme boli úspešní v získaní dotácie nárokovateľné. Rekonštrukcia by zahŕňala zateplenie budovy,
rekonštrukciu kúrenia, výmenu existujúcej elektroinštalácie, výmenu okien za trojkomorové.
V závere diskusie dal starosta o zapojení sa do výzvy hlasovať.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

6
0
0
0
1

Výsledkom hlasovania je prijaté uznesenie č. 149/2021, ktorým poslanci OZ schválili zapojenie sa
Obce Snežnica do výzvy na rekonštrukciu telocvične ZŠ s MŠ.
Ad 10/ Rôzne
a) Starosta informoval o riešení problému nepriechodnosti cesty do Zástrania, čo riešil aj
privolaním policajnej hliadky. Starosta sa stretol s pánom Patrikom Jancom a v záujme
riešenia problému ho pozval na zasadnutie OZ. Pán Patrik Janec bol prítomný na OZ a starosta
mu odovzdal slovo. Pán Janec predostrel problém znečisťovania asfaltovej cesty pred jeho
domom z poľnej cesty zo Zástrania a problém nebezpečného jazdenia vodičov po tejto ceste.
Bolo navrhnuté, aby sa starosta spojil s vedením Urbariátu Zástranie a Teplička nad Váhom
a aby bola upravená cesta, ktorá prechádza cez ich katastre navezením kameniva.
Nedodržiavanie rýchlosti vodičmi by sa mohlo riešiť umiestnením spomaľovača na cestu.
Poslanci kritizovali pána Janca za znečisťovanie obecného pozemku a za umiestnenie
betónových kvetináčov na obecný pozemok bez povolenia. Pán Janec prisľúbil odstránenie
znečistenia a v prípade, že umiestnenie betónových kvetináčov bude spôsobovať problém
s odtokom vody a so zimnou, údržbou zabezpečí a pozemok pri ceste uvedie do vyhovujúceho
stavu.
b) Zástupca starostu P. Ševčík pripomienkoval, že je potrebné vyjadriť sa k ponuke firmy Nelson
Services s.r.o. ohľadom optického riešenia internetu. Poslanec Peter Kukučík navrhol
porovnanie s riešením, ktoré ma obec Radoľa, lebo podľa jeho informácií má obec Radoľa
lepšie a lacnejšie zabezpečené riešenie, ako nám ponúka spomínaná firma. Poslanec Ing.
Ľubomír Jaššo navrhol starostovi obce osloviť aj ďalšiu firmu so sídlom v KNM –
AnTechNet s.r.o.
c) Starosta obce informoval poslancov OZ o pripravenosti územného plánu na schválenie.
d) Starosta informoval o nepovolenej stavbe p. Andrássyho – bolo vydané Rozhodnutie
o odstránení stavby, pán Andrássy sa odvolal a odvolací orgán potvrdil rozhodnutie
stavebného úradu o odstránení stavby.
e) Starosta obce informoval poslancov OZ, k zámeru výstavby na obecných pozemkoch parc. č.
KN C 2577/1, 2577/2 – pozemky by sa museli predať pred začatím výstavby a to na základe
znaleckého posudku, alebo za najvyššiu cenu. Pozemky by sa nemohli predávať už
s existujúcimi stavbami. Ak obec chce tieto pozemky predať, musela by tak urobiť ešte pred
výstavbou RD. Starosta ešte toto odkomunikuje s firmou, ktorá má záujem na týchto
pozemkoch uskutočniť výstavbu a bude poslancov informovať.
f) Rozšírenie elektrickej siete v časti za Potôčky – starosta mal stretnutie s projektovým
managerom SSE ohľadom zámeru rozšíriť el. sieť do časti za Potôčky. Starosta poslancom
predložil návrh od SSE. Poslancami OZ bol poverený odkomunikovať s projektovým
managerom, aby rozširovanie el. siete korešpondovalo s pripravovaným územným plánom.
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g) Starosta informoval poslancov o pripravovanom programe Snežnických hodových slávností
14.9.2021 – Sv. omša na Medzivretní, Števo Hruštinec v sále KD a skupina OBand na
námestí, 15.9.2021 – dve slávnostné sv. omše v kostole, Snežnické detské talenty –
heligónkári, Chlapci od Žiliny, Martin Repáň s kapelou –víťaz súťaže Zem spieva, AT band.
h) Poslanec P. Kukučík informoval poslancov o záujme občanov Daniela Janotu a Martina
Pokrivku, ktorí by chceli použiť obecné žľaby pred ich rodinnými domami. Navrhli, že by si
žľaby osadili na vlastné náklady.
i) Zástupca starostu P. Ševčík navrhol, aby stavebná komisia do konca augusta prešla všetky
problematické úseky pri novostavbách v časti Hrby a skontrolovala výjazdy z RD na obecnú
komunikáciu a uloženie odvodňovacích žľabov.
j) Poslanec P. Kukučík sa informoval u starostu o riešení tel. podnetu občanov v časti Hrby na
p. Neslušana, že po kolaudácii vyviedol žumpu do žľabu – starosta to bol na mieste
skontrolovať a podnet sa nepotvrdil – stavebníkovi bolo zo stavebného úradu pri kolaudácii
nariadené prerobiť odtok z kuchyne do žumpy a susedia si mysleli, že prerába odtok zo žumpy
k) Poslanec D. Ševčík poukázal na zanedbaný stav budovy ihriska. Ďalej informoval poslancov
o vnímanom probléme zavlažovania ihriska z obecného rezervoáru. Starosta obce podal
informáciu, že prenajímatelia MŠK Snežnica sú ochotní zaplatiť za zavlažovanie stanovenú
sumu. Zástupca starostu P. Ševčík navrhol, aby sa nainštaloval vodomer, na základe ktorého
budú účtované náklady za zavlažovanie ihriska.

Ad/ 14 Záver
Nakoľko bol program 18. zasadnutia OZ vyčerpaný, starosta obce poďakoval prítomným za
účasť a rokovanie zasadnutia OZ ukončil.

d. a. h.
podpísané

podpísané

Mgr. Helena Bačíková
zapisovateľka

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce

podpísané

podpísané

Magdaléna Javoríková
I. overovateľ

Bc. Dušan Ševčík
II. overovateľ

