
 

Z á p i s n i c a 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného dňa 31.03.2022 o 17:00 hod. 

  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

NAVRHOVANÝ PROGRAM: 

1. Otvorenie. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 
3. Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ. 
4. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky. 

5. Zámena pozemku s manželmi Minárikovcami. 
6. Územný plán obce Snežnica. 
7. Ponuka na obstaranie auta. 

8. Sťažnosť p. Aleny Lukáčovej. 
9. Práce v obci. 

10. Rôzne. 
11. 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:  Bc. Ivan Labuda 

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 8 a OZ je uznášania schopné.  
 

 

Ad 2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

 

Overovatelia:   Miroslav Ševčík, Bc. Dušan Ševčík  

Zapisovateľka: Mgr. Helena Bačíková 

 

 

Hlasovanie: za: 8  

 proti: 0  

 zdržal sa: 0 

 nehlasovali: 0 

 neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 

 Starosta obce prečítal prítomným poslancom navrhovaný program zasadnutia  
a navrhol doplniť bod programu „Výpožičná zmluva  pre MŠK“, následne dal o doplnenom programe 

hlasovať. Obecné zastupiteľstvo schválilo navrhnutý program. 

  

 



2 

 

Hlasovanie: za: 8  

 proti: 0  

 zdržal sa: 0 

 nehlasovali: 0 

 neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 
3. Územný plán obce Snežnica. 

4. Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ. 
5. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky. 
6. Zámena pozemku s manželmi Minárikovcami. 
7. Ponuka na obstaranie auta. 

8. Sťažnosť p. Aleny Lukáčovej. 
9. Práce v obci. 

10. Výpožičná zmluva pre MŠK. 
11. Rôzne. 
12. Záver. 

 

 

Ad 3/ Územný plán obce Snežnica. 
 

Starosta obce prečítal poslancom OZ Dôvodovú správu návrhu územného plánu 
a zrekapituloval celý priebeh prípravy až po záverečnú fázu schvaľovania Územného plánu obce 
Snežnica. Informoval Obecné zastupiteľstvo, že po schválení sa v budúcnosti môžu priebežne robiť 
zmeny a doplnky Územného plánu. Keďže nikto z prítomných nemal otázky, starosta dal o územnom 
pláne hlasovať. 
 

 

Hlasovanie: za: 8  

 proti: 0 

 zdržal sa: 0 

 nehlasovali: 0 

 neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Stanovisko OÚ Žilina z preskúmania návrhu územného plánu obce 

Snežnica. 
 

Hlasovanie: za: 8  

 proti: 0 

 zdržal sa: 0 

 nehlasovali: 0 

 neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Územný plán obce Snežnica. 
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 Hlasovanie: za: 8  

 proti: 0 

 zdržal sa: 0 

 nehlasovali: 0 

 neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Snežnica schválilo VZN č. 1/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
územného plánu obce Snežnica. Výsledkom všetkých troch hlasovaní je prijaté uznesenie                        
č. 166/2022.  
 

Poslanec OZ Roman Puček sa ospravedlnil a zasadanie OZ opustil z pracovných dôvodov. 
 

Ad 4/ Úprava rozpočtu obce Snežnica a ZŠ s MŠ 

 Starosta udelil slovo zapisovateľke, aby prečítala zdôvodnenie účtovníčky obce Ing. Gabriely 
Bollovej k úprave rozpočtu č. 2/2022. Keďže poslanci nemali pripomienky k navrhovanej 
rozpočtovej úprave starosta o nej dal hlasovať.   
 

Hlasovanie: za: 7  

 proti: 0 

 zdržal sa: 0 

 nehlasovali: 0 

 neprítomní pri hlasovaní: 1 

 

Poslanci OZ schválili zmenu rozpočtu uznesením č. 167/2022. 

 

 

Ad 5/  Správa o činnosti hlavnej kontrolórky. 
 

 Starosta obce udelil slovo hlavnej kontrolórke obce Bc. Kataríne Adámkovej, ktorá predniesla  
správu o svojej činnosti za rok 2021.   

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo správu HK na vedomie uznesením č. 168/2022. 
 

 

Ad 6/  Zámena pozemku s manželmi Minárikovcami. 
 

 Starosta obce oboznámil poslancov o schválenej výmene časti pozemkov vo vlastníctve obce 
Snežnica p. č. KNC 3779 o výmere 110 m2 za pozemok vo vlastníctve Ing. Františka Minárika 
a manželky Ivety p. č. KNC 2518/1 o výmere 110m2. Zámena bola schválená uznesením č. 89/2016 
zo dňa 15.6.2016. Poslanci upozornili, na potrebu súhlasného stanoviska majiteľov susedných 
pozemkov a zriadenie vecného bremena na obecnú kanalizáciu. 

  

Hlasovanie: za: 7  

 proti: 0 

 zdržal sa: 0 

 nehlasovali: 0 

 neprítomní pri hlasovaní: 1 
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Ad 7/ Ponuka na obstaranie auta. 

 

 Starosta obce predniesol ponuku na nákup jazdeného osobného motorového vozidla a podotkol, 

že používa obecné osobné motorové vozidlo, ktorého vek je 22 rokov a je na konci životnosti. Po 

krátkej rozprave dal starosta o kúpe jazdeného osobného  motorového vozidla  v cene maximálne 
10 000 Eur hlasovať. 
  

Hlasovanie: za: 7  

 proti: 0 

 zdržal sa: 0 

 nehlasovali: 0 

 neprítomní pri hlasovaní: 1 

 

Poslanci OZ schválili nákup  jazdeného osobného motorového vozidla prijatím uznesenia č. 169. 
 

Ad 8/  Sťažnosť p. Aleny Lukáčovej. 

Starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo o podanej sťažnosti p. Aleny Lukáčovej zo dňa 
8.3.2022 a krátko predstavil situáciu susedského sporu, ktorý obec už pred pár rokmi riešila, no bez 
uspokojivého výsledku. Občianka p. Alena Lukáčová sa obrátila na obec so sťažnosťou na svojich susedov, 
ktorí odmietajú riešiť situáciu s hnojiskom a latrínou. Poslanci o vzniknutom probléme diskutovali. Starosta 

uviedol, že problém konzultoval s právnikom. § 5 občianskeho zákonníka, na ktorý sa odvoláva p. Lukáčová 
vo svojej žiadosti, možno použiť, ak skutkový stav je nový. Obec vtedy môže nariadi dať ho do pôvodného 

stavu. Nakoľko daný stav trvá niekoľko desaťročí, nie je možné to riešiť podľa tohto paragrafu. Hnojisko 

i latrína sú na pozemku, ktorého väčšinovou vlastníčkou je p. Lukáčová a preto poslanci rozhodli, aby jej bolo 

doporučené obrátiť sa zo žalobou na súd podľa § 127 zákona č. 40/1964 (Občiansky zákonník)  vo veci 

nadmerného obťažovania pachmi.   

 

Ad 9/ Práce v obci. 
 

Starosta obce oboznámil poslancov o aktuálnom priebehu prác v obci: 

a) stavba oplotenia areálu ZŠ s MŠ 

b) otočňa autobusov v časti obce Hrby – zo SAD prídu miesto odsúhlasiť, bude snaha čím skôr 
to zrealizovať, ak bude dobré počasie, aby sa mohli niektoré spoje zaradiť do trafikonu, 

c) záujem obce o odkúpenie nehnuteľnosti súp. č. 39 – súd nevyhlásil zatiaľ konkurz,  

d) cintorín –  zatiaľ sa rieši na pozemku parc. č. 2128. Hľadajú sa aj možnosti na pozemkoch nad 

ČOV, no tam je problém s vedením vysokého napätia, nevysporiadaným pozemkom  
a šachtami. 

 

 

Ad 10/ Výpožičná zmluva pre MŠK. 

Starosta informoval poslancov OZ, že MŠK Snežnica má vo výpožičke areál futbalového 
ihriska do 25.4.2022. MŠK požiadal o  obnovenie výpožičky, nakoľko bez toho nemôže investovať 
svoje finančné prostriedky do zveľaďovania areálu. Následne dal starosta hlasovať o výpožičke 
prevádzkovej budovy pre šport súp. č. 377 a pozemkov parc. č. KN C 847/1 a parc. č. KN C 847/3  

na ďalšie 3roky. 
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Hlasovanie: za: 7  

 proti: 0 

 zdržal sa: 0 

 nehlasovali: 0 

 neprítomní pri hlasovaní: 1 

 

Obecné zastupiteľstvo výpožičku schválilo prijatím uznesenia č. 170. 
 

 

Ad 11/  Rôzne 

 

a) Starosta informoval o jednaní Krízového  štábu okresu KNM - určenie ubytovania pre 
utečencov z Ukrajiny. Obec Snežnica dala k dispozícii Kultúrny dom, no zatiaľ nám nikoho 
nepridelili z dôvodu nedostatočného hygienického zabezpečenia. 

b) Poslanec Peter Kukučík poukázal na potrebu riešenia parkovania v obci a spomenul kritické 
úseky v obci, najmä na hlavnej ceste. Starosta uviedol, že to je štátna cesta, na ktorej my 

nemáme možnosť obmedzovať parkovanie. Poslanec Peter Kukučík sa vyjadril, že na   
obecných komunikáciách môžeme vymedziť parkovanie prijatím VZN. 

c) Voda – dopúšťa sa z Novej Bystrice od kedy sa roztopil sneh, poslanec Ing. Ľ. Jaššo sa 
rozprával s p. Labudom o možnostiach sondy do rezervoára – kontrola zapínania a vypínania,  
bolo by potrebné vyriešiť el. prípojku  alebo to riešiť batériami. Diskutovalo sa aj o zakaľovaní 
obecnej vody a riešení tohto problému.  

d) Starosta informoval poslancov o zámere rekonštrukcie sociálnych zariadení  v budove na 

futbalovom ihrisku. Celková rekonštrukcia bola vyčíslená na 13 600 eur bez DPH. Na  

financovaní by sa podieľal aj futbalový oddiel. Poslanci uznali potrebu rekonštrukcie, o ktorej 
sa bude  jednať ešte na ďalších zastupiteľstvách. 
 

 

Ad 12/  Záver 

 Nakoľko bol program 22. zasadnutia OZ vyčerpaný, starosta obce poďakoval prítomným za 
účasť a rokovanie zasadnutia OZ ukončil. 

 

d. a. h. 

 

       podpísané             podpísané 

 Mgr. Helena Bačíková MVDr. Milan Hlavatý 

 zapisovateľka starosta obce 

 

 

                  podpísané  podpísané 

 

 Miroslav Ševčík Bc. Dušan Ševčík 

 I. overovateľ II. overovateľ 


