
 
 Z á p i s n i c a  

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného dňa 14.01.2022 o 17:00 h. 
  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Navrhovaný program: 

1. Otvorenie 
2. Voľba overovateľov zápisnice 
3. Výstavba v obci 
4. Schválenie kúpi nového úžitkového motorového vozidla 
5. 1. úprava rozpočtu obce na rok 2022 
6. Rôzne 
7. Záver 

 
 

R o k o v a n i e 

 

Ad 1/ Otvorenie 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých 
prítomných.  
Ospravedlnení poslanci: 1 
Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 8 a OZ je uznášania schopné.  
 
Ad 2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
Overovatelia:  Pavol Ševčík, Peter Kukučík  
Zapisovateľ: MVDr. Milan Hlavatý 
 
Hlasovanie: za: 8  
 proti: 0  
 zdržal sa: 0 
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

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

 
Hlasovanie: za: 8 
 proti: 0 
 zdržal sa: 0 
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 0 
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA 
 
1. Otvorenie 
2. Voľba overovateľov zápisnice 
3. Výstavba v obci 
4. Schválenie kúpi nového úžitkového motorového vozidla 
5. 1. úprava rozpočtu obce na rok 2022 
6. Rôzne 
7. Záver 

 
 

Ad 3/ Výstavba v obci 
 
 Starosta obce informoval poslancov o prácach na novom archíve na obecnom úrade. Bolo 
potrebné zriadiť archív, tak aby spĺňal podmienky stanovené pre archiváciu dokumentov, ktoré boli 
dočasne uložené na povale pre nedostatok miesta. 
 Následne oboznámil poslancov o vývoji projektu – zateplenie telocvične. Uviedol, že obec 
má právoplatné stavebné rozhodnutie a bolo zahájené verejné obstarávanie na zhotoviteľa.  
V najbližšej dobe bude podaná žiadosť o dotáciu na SIEA. 
 
Ad 4/ Schválenie kúpi nového úžitkového motorového vozidla 

Na predchádzajúcom zastupiteľstve  starosta obce informoval o zámere kúpiť nové úžitkové 
motorové vozidlo namiesto multikáry. Nakoľko poslanci vyjadrili súhlasné stanovisko už na 
predchádzajúcom zastupiteľstve, dal o návrhu hlasovať: 
 

 
Hlasovanie: za: 8  
 proti: 0 
 zdržal sa: 0 
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

 

Ad 5/ 1. úprava rozpočtu obce na rok 2022 

 
Starosta obce prečítal poslancom návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2022. Poslanec Peter 

Kukučík sa informoval na faktúru od p. Andreja Mičicu, ktorý realizoval nové internetové siete 
a dotiahnutie siete do sály obecného úradu a do knižnice. Nakoľko nikto z prítomných nemal ďalšie 
otázky, starosta dal o návrhu hlasovať: 

 
 
Hlasovanie: za: 8  
 proti: 0 
 zdržal sa: 0 
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 0 
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Poslanci OZ schválili úpravu rozpočtu obce Snežnica. 
 
 
Ad 6/ Rôzne  
 

a) Starosta informoval poslancov o tom, v akom štádiu je riešenie zámeru odkúpiť pozemok 
KN C 1706.  

b) Starosta obce informoval poslancov o  pojednávaní vo veci  porušenia stavebného zákona 
s obvineným Bc. Ľubošom Andrassym RSc., ktoré sa uskutoční 27.01.2022 na Stavebnom 
úrade v Kysuckom Novom Meste. 

c) Starosta obce informoval poslancov o tom aké kroky podnikol aby budova (garáž) za 
bytovkou č. 35 mohla byť zaradená do majetku obce. Uviedol, že oslovil projektanta, ktorý 
pripraví projektovú dokumentáciu k dodatočnému stavebnému povoleniu. 

d) Zástupca starostu Pavol Ševčík sa informoval, či už boli rozposlané upozornenia 
stavebníkom v časti obce Hrby, aby boli upravené výjazdy z RD na obecnú komunikáciu 
a uloženie odvodňovacích žľabov do pôvodného stavu. Starosta obce odpovedal, že 
v najbližšej dobe budú tieto upozornenia odoslané. 

e) Poslanec Ľubomír Jaššo sa informoval v akom štádiu je zriadenie optického internetu 
v obci. Starosta odpovedal, že sa rokuje s firmou, ktorá má záujem o realizáciu. 

f) Starosta obce sa spýtal poslancov, či by nemal zistiť možnosti zriadenia nového cintorína 
pod ČOV, kde sú súkromné pozemky. Poslanci poverili starostu aby sa informoval na 
možnosti odkúpenia pozemkov a cenu. 

 

 
Ad/ 14 Záver 

 Nakoľko bol program 21. zasadnutia OZ vyčerpaný, starosta obce poďakoval prítomným za 
účasť a rokovanie zasadnutia OZ ukončil. 

 

 

 

d. a. h. 

       podpísaný                    podpísaný 

 MVDr. Milan Hlavatý MVDr. Milan Hlavatý 
 zapisovateľ starosta obce 
 
 
                  podpísaný  podpísaný 
 I. overovateľ II. overovateľ 
 Pavol Ševčík Peter Kukučík 
 
 
 
 


