Zápisnica
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného dňa 27.05.2022 o 17:00 h.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Navrhovaný program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Snežnica za rok 2021
5. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce Snežnica za rok 2021
6. Použitie rezervného fondu
7. Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ
8. Schválenie odmien poslancov za 1. polrok 2022
9. Predĺženie nájomnej zmluvy v 14-bytovke
10. Práce v obci
11. Rôzne
12. Záver
Rokovanie
Ad 1/ Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých
prítomných.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné.
Ad 2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Overovatelia: Ing. Ľubomír Jaššo, Ing. Daniel Michel
Zapisovateľka: Ing. Gabriela Bollová
Hlasovanie:

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

6
0
0
0
0

Starosta obce navrhol doplniť program o bod žiadosť o opravu bleskozvodu na budove ZŠ a
telocvične.
Starosta obce dal hlasovať o doplnenom programe. Obecné zastupiteľstvo schválilo program
s navrhnutými zmenami a doplnkami.
Hlasovanie:
za:
6
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Snežnica za rok 2021
5. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce Snežnica za rok 2021
6. Použitie rezervného fondu
7. Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ
8. Schválenie odmien poslancov za 1. polrok 2022
9. Predĺženie nájomnej zmluvy v 14-bytovke
10. Žiadosť ZŠ s MŠ o opravu bleskozvodov
11. Práce v obci
12. Rôzne
13. Záver

Ad 3/ Schválenie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022

Hlavná kontrolórka obce predniesla návrh kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022. Nakoľko nikto
nemal ďalší návrh na doplnenie vykonania kontroly, dal starosta o návrhu plánu hlasovať.
Hlasovanie:

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

6
0
0
0
0

Poslanci OZ schválili plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 uznesením č. 171.
Ad 4/ Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Snežnica za rok 2021

Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so svojim stanoviskom k Záverečnému účtu obce
Snežnica na rok 2021. Poslanci nemali doplňujúce otázky a stanovisko zobrali na vedomie.
Hlasovanie:

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

6
0
0
0
0

Ad 5/ Schválenie Záverečného účtu obce Snežnica za rok 2021
Účtovníčka obce bližšie oboznámila poslancov s návrhom záverečného účtu, najmä s rozpočtovým
hospodárením za rok 2021 a návrhom na použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu.
Nakoľko poslanci nemali otázky k návrhu a ani iný návrh na použitie prebytku hospodárenia obce
dal starosta o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:

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

6
0
0
0
0

Poslanci OZ zobrali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Snežnica
za rok 2021, prerokovali Záverečný účet a schvaľujú celoročné hospodárenie obce Snežnica za rok
2021 bez výhrad a tvorbu rezervného fondu vo výške 11 057,76 € o čom prijali uznesenie č. 172.
Návrh záverečného účtu obce Snežnica za rok 2021 tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ad 6/ Použitie rezervného fondu
Poslanci boli vyzvaní k návrhom na použitie rezervného fondu. Podľa doteraz trvajúceho uznesenia
je schválené použitie rezervného fondu vo výške 20 000 € na kúpu domu č. 39 s priľahlým pozemkov,
ktorá sa však doteraz neuskutočnila. Poslanci ponechali toto schválené čerpanie naďalej. Ďalšie
návrhy na čerpanie rezervného fondu poslanci nemali a ponechali tak. rezervný fond v nezmenenej
výške.
Ad 7/ Úprava rozpočtu obce Snežnica a ZŠ s MŠ
Poslanci boli bližšie oboznámení s navrhovanou úpravou rozpočtu obce Snežnica, kde boli
zapracované najmä príjmy dotácií pre základnú školu a s nimi súvisiace výdavky. Nakoľko už nikto
nemal návrh na zmenu úpravy rozpočtu obce a ZŠ s MŠ dal starosta obce o návrhu úpravy hlasovať.
Hlasovanie:

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

6
0
0
0
0

Poslanci sa schválili úpravu rozpočtu obce Snežnica a ZŠ s MŠ rozpočtovým opatrením č. 3/2022,
ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. Prijali o tom uznesenie č. 173.

Ad 8/ Schválenie odmien poslancov za 1. polrok 2022
Poslanci sa rozhodli, že odmeny v prvom polroku 2022 nebudú vyplatené, ale časť za prvý polrok sa
presunie do odmien za celý rok 2022, ktoré budú vyplatené na konci volebného obdobia.

Ad 9/ Predĺženie nájomnej zmluvy v 14-bytovke
Nakoľko jednému nájomníkovi v 14-bytovke končí nájomná zmluva k 30.06.2022, prejednávala
komisia pre prideľovanie bytov jej predĺženie. Starosta dal hlasovať o návrhu na predĺženie nájomnej
zmluvy.
Hlasovanie:

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

6
0
0
0
0

Poslanci OZ schválili predĺženie nájomnej zmluvy v 14bytovke nájomníkovi Martinovi Tomášovi na
ďalšie 3 roky. Prijali o tom uznesenie č. 174

Ad 10/ Žiadosť o opravu bleskozvodov na budove ZŠ s MŠ
Starosta obce prečítal poslancom žiadosť vedenia ZŠ s MŠ o opravu bleskozvodov na budove ZŠ
a telocvični. Nakoľko je spracovaný projekt na zateplenie telocvične, bleskozvod bude súčasťou
realizácie tohto projektu. K schváleniu opravy bleskozvodu na budove ZŠ mali poslanci nedostatok
informácií – chýbal popis rozsahu poškodenia bleskozvodu a výpočet nákladov na opravu. Poslanci
teda nevedeli schváliť konkrétnu výšku prostriedkov na opravu a tým aj následnú zmenu rozpočtu.
Riaditeľka ZŠ s MŠ bude vyzvaná k doplneniu žiadosti do ďalšieho zasadnutia OZ.

Ad 11/ Práce v obci
Starosta obce oboznámil poslancov s prebiehajúcimi prácami v obci:
-

nová točňa autobusu – je potrebné ešte zhutniť povrch, nakoľko sa kolesá autobusu zabárajú
pri otáčaní, ideálne drvený asfalt príp. jemnejšia frakcia kameniva
asfaltová cesta pri kúpli – starosta dal spracovať cenovú ponuku na vyasfaltovanie štrkovej
cesty popri kúpli
projekt zníženia energetickej náročnosti budovy telocvične – stále neukončený proces v rámci
verejného obstarávania
vybudovanie novej internetovej site v obci – firma Korex dala návrh riešenia internetu cez
optickú sieť kamerového systému - v riešení

Ad / 11 Rôzne
a) Na zasadnutie obecného zastupiteľstva bol prizvaný pán Jurčo a pán Minárik z dôvodu
riešenia výmeny pozemku p. Minárika s obcou. Výmenou týchto pozemkov by došlo
k situácii, že p. Jurčo by nemal oficiálny prístup k pozemku, nakoľko obecný pozemok
a pozemok p. Jurča delí potok. P. Jurčo by musel s výmenou súhlasiť inak sa výmena

neuskutoční. Preto p. Jurčo s p. Minárikom žiadajú obecné zastupiteľstvo o pomoc pri
riešení tohto problému. Jedným z riešení by bolo vybudovanie mosta cez potok ako
oficiálnej prístupovej komunikácie k pozemku p. Jurča. Na vybudovaní sú ochotní sa
finančne spolupodieľať i p. Jurčo s p. Minárikom. Poslanec P. Ševčík však upozornil
prítomných, že vybudovanie takéhoto mosta nebude lacná záležitosť a môže sa stať, že po
vyhotovení projektu a vyčíslení rozpočtu nebude vedieť obec nájsť v rozpočte také veľké
množstvo finančných prostriedkov na vybudovanie mosta a ani žiadatelia na
spolufinancovanie. Poslanec Kukučik navrhol, či by nebolo dobré kontaktovať povodie
Váhu a vchod cez potok nejako zoficiálniť bez nutnosti zmeny v katastrálnej mape.
Starosta obce ukončil diskusiu k tomuto bodu tým, že bude kontaktovať projektanta, ktorý
by dal nejaký predbežný návrh ceny projektovej dokumentácie a samotného zhotovenia
mosta a riešenie bude ešte prerokované na niektorom z ďalších zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
b) Starosta informoval poslancov, že dňa 15. mája sa konala oslava dňa matiek, 1. júna sa
uskutoční deň otvorených dverí obecného úradu spolu s prehliadkou hasičskej zbrojnice
následne v sobotu 4. júna bude oslava Dňa detí na ihrisku a 19. júna sa plánuje oslava Dňa
otcov s tradičnou súťažou vo varení gulášu a futbalovým zápasom Horná vs. Dolná.
Ad/ 12 Záver
Nakoľko bol program 23. zasadnutia OZ vyčerpaný, starosta obce poďakoval prítomným za
účasť a rokovanie zasadnutia OZ ukončil.
d. a. h.
podpísaná

podpísaný

Ing. Gabriela Bollová
zapisovateľka

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce

podpísaný
I. overovateľ
Ing. Ľubomír Jaššo

podpísaný
II. overovateľ
Ing. Daniel Michel

