
 
Z á p i s n i c a 

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného dňa 22.10.2021 o 17:00 h. 
  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Navrhovaný program: 

1. Otvorenie 
2. Voľba overovateľov zápisnice 
3. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 
4. Riešenie nového cintorína v obci  
5. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov 
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.  
Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 6  a OZ je uznášania schopné.  
 
Ad 2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
Overovatelia: Ing. Daniel Michel, Peter Kukučik 
Zapisovateľka: Ing. Gabriela Bollová 
 
Hlasovanie: za: 6  
 proti: 0  
 zdržal sa: 0 
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

 
Starosta navrhol do programu doplniť Memorandum o spolupráci s mestom Žilina. Starosta 

dal hlasovať o doplnenom programe. Obecné zastupiteľstvo schválilo program  zasadnutia OZ. 
 

Hlasovanie: za: 6 
 proti: 0 
 zdržal sa: 0 
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 0 
 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba overovateľov zápisnice 
3. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 
4. Riešenie nového cintorína v obci  
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5. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov 
6. Memorandum o spolupráci s mestom Žilina 
7. Rôzne  
8. Záver 
 

 
Ad 3/ Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 
 
Účtovníčka obce Gabriela Bollová prečítala správu audítora k individuálnej účtovnej závierke obce 
Snežnica za rok 2020. Poslanci zobrali správu na vedomie. 
 
Hlasovanie: za: 6  
 proti: 0 
 zdržal sa: 0 
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

Ad  4/  Riešenie nového cintorína v obci 

Starosta obce informoval poslancov ohľadom aktuálnej situácie ohľadom cintorína, ktorého 
kapacita sa napĺňa a voľné hrobové miesta vystačia cca na rok nanajvýš dva. Nakoľko p. Beňadik 
odmieta predať obci pozemok susediaci so súčasným cintorínom, je potreba riešiť nový pozemok na 
cintorín. Keby obec nevedela zabezpečiť pochovanie občanov vo svojej obci, bolo by nutné 
zabezpečiť ich pochovanie v inej obci. Jednou z možností bol pozemok vedľa čističky, avšak na 
tomto mieste vedie vysoké napätie elektrického vedenia a po oslovení elektrárni, títo dali zamietavé 
stanovisko. Keďže je najvyšší čas začať riešiť stavebné povolenie na nový cintorín, nakoľko celý 
proces zriadenia nového cintorína trvá dlhší čas kvôli potrebe rôznych povolení a stanovísk 
dotknutých orgánov, navrhol starosta riešiť nový cintorín na pozemku KN C 2128, ktorý je vo 
vlastníctve obce a nebolo by potrebné riešiť vlastnícke vzťahy. V budúcnosti povedie ponad časť 
obce Prúty cesta, ktorá by viedla až k tomuto novému cintorínu, dovtedy by bola vybudovaná užšia 
cesta resp. širší chodník, ktorý by spájal vrch pôvodného cintorína s novým cintorínom. Spodná časť 
nového cintorína bude ohraničená zelenou bariérou (výsadbou stromov), aby sa minimalizoval dopad 
na obyvateľov v tejto časti obce. Nový cintorín by bol riešený projektom, boli by presne vymedzené 
uličky pomedzi hroby, pravidlá pochovávania a rozmery výstavby pomníkov. Následne bola 
k tomuto bodu vedená diskusia medzi poslancami, či výstavba nového cintorína nejako významne 
ovplyvní život občanov susediacich pozemkov. Nakoľko však výstavbe predchádza stavebné 
povolenie, budú títo občania prizvaní do konania. 

Starosta dal hlasovať o umiestnení nového cintorína na pozemku parc. č. KN C 2128 a začatí procesu 
vybavovania povolení na zriadenie nového cintorína na tomto pozemku.  

 

Hlasovanie: za: 5  
 proti: 0 
 zdržal sa: 1  
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 0 
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Ad 5/  Žiadosť o prenájom nebytových priestorov 
 
Starosta obce prečítal žiadosť spoluobčana o prenájom garáže/kotolne pri bytovom dome č. 35. Pred 
začatím rokovania OZ sa poslanci zišli pri danej stavbe na obhliadku. Všetci sa zhodli, že garáž 
potrebuje nejakú rekonštrukciu, aby ju bolo možné plnohodnotne využívať. V súčasnosti slúži na 
skladovanie bicyklov a iných vecí nájomníkov bytovky. Na tento účel by bolo možné vybudovať za 
pomoci nájomníkov nejaký prístrešok. Poslanci začali následne diskutovať o tom, že by bolo výhodné 
garáž prenajať s podmienkou, že vybraný nájomca by garáž aj opravil. V súčasnosti totiž nemá 
zmysluplné využitie a zbytočne chátra. 
Starosta obce dal hlasovať o zámere prenájmu garáže pri bytovom dome č. 35, parc. 14/1 z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. 
 
Hlasovanie: za: 6  
 proti: 0 
 zdržal sa: 0 
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 0 
 
Poslanci OZ schválili uznesením č. 152 zámer prenájmu garáže pri bytovom dom č. 35, na pozemku 
parc. č. KN C 14/1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa 
považujú, že uvedená budova je nevyužívaná, nie je súčasťou nájmu bytov v bytovom dome a chátra 
preto je výhodné pre obec prenajať budovu a zaviazať budúceho nájomníka jej opravou. Zhodnotí sa 
tak majetok obce, z ktorého budú v budúcnosti plynúť do obce aj príjmy z prenájmu. 
 
Ad/  6/  Memorandum o spolupráci s Mestom Žilina 

Mesto Žilina sa rozhodlo kandidovať na Európske hlavné mesto kultúry roku 2026 a ponúka 
okolitým obciam spoluprácu pri tomto projekte. Zo spolupráce by vyplývali obci nejaké záväzky vo 
forme finančného príspevku určeného na jedného obyvateľa a benefity vo forme čerpania finančných 
prostriedkov z dotácie na kultúrne podujatia v obci v konečnej vyššej výške ako by bol poskytnutý 
príspevok. Medzi poslancami nastala diskusia. Poslanci sa zhodli výsledok tohto projektu je neistý, 
pričom majú schvaľovať niečo, čo sa bude realizovať v nie blízkej budúcnosti a zaviazali by budúce 
vedenie obce k spolupráci. Starosta dal hlasovať o zapojení sa do memoranda o spolupráci. 

 

Hlasovanie: za: 0  
 proti: 6 
 zdržal sa: 0  
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 0 
 
Poslanci návrh na spoluprácu zamietli. 

 

Ad/  6/  Rôzne 

a) Starosta sa kontaktoval s urbárnikmi zo Zástrania a Tepličky ohľadom znečisťovania cesty na 
Hrboch pri ťažbe dreva v týchto obciach.  Zástupcovia urbáru sú ochotní investovať nejaké 
prostriedky do opravy poľnej cesty vo svojom katastri, aby sa tak nešpinila cesta na Hrboch. 
Chcú zvolať stretnutie, kde by bola spísaná zmluva s podmienkami, avšak požadujú záruku, 
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že im bude umožnený prejazd cez obecnú cestu na Hrboch, pokiaľ sa drevo v tejto časti 
nevyťaží. 

b) Pneumatiky pri vjazde do garáže na vyšnom konci boli odstránené zamestnancami obce raz 
a následne aj druhý krát. Pri opakovaní umiestnenia pneumatík bolo príslušníkom policajného 
zboru starostovi odporučené najskôr privolať majiteľa garáže na zasadnutie obecného 
zastupiteľstva, v prípade neúspechu riešiť situáciu cez políciu – privolať hliadku, spísať zápis, 
na základe ktorého môže byť následne udelená pokuta príp. podať žalobu. 

c) V časti obce Dúbravka bol v jednom úseku zhotovený nový asfaltový koberec a zároveň boli 
na vyšnom konci opravené niektoré prekopy na ceste. Nakoľko na opravu ciest ešte zostali 
nejaké prostriedky v rozpočte, budú ešte opravené ďalšie prekopy napr. na ceste na Hrboch, 
kde sa vykonala oprava vodovodu. 

d) Nová točňa autobusu sa začne realizovať na jar, pričom SAD predpokladá zaradenie 
predĺženia trasy vybraných spojov do grafikonu od júna 2022, žiadosť na SAD je zaslaná. 

e) Nové chlórovanie rezervárov - na rezervári nad Dúbravkou sa zhotovil aj manipulačný 
domček, aby dávkovač chlóru v zime nezamrzol. Stále sa pracuje na nastavení chlórovania, 
keďže nastavenie dávkovania je veľmi komplikované z dôvodu kolísania objemu vody 
v rezervároch. 

f) P. Ševčík poukázal na veľmi veľké rozdiely vo frekvencii vyvážania obsahu žúmp občanov 
na vyšnom konci Hrboch. Obec by mala v zmysle zákona o vodách vyžadovať od týchto 
občanov doklad o vyvezení obsahu žumpy. Tento je možné požadovať až do obdobia 2 rokov 
spätne.  

g) P. Kukučik chce odporučiť starostovi, aby u Vachálkovej zistil, či by bolo možné zo strany 
obce pri povoľovaní nových stavieb rodinných domov dať do podmienok, aby pri 
novostavbách RD bolo jedno alebo dve parkovacie miesta na pozemku stavebníka, nakoľko 
situácia odstavených áut na niektorých uliciach začína byť neúnosná a možno by sa malo 
začať uvažovať napr. o zakreslení zákazov státia na miestnych komunikáciách.  
 

 Nakoľko bol program 19. zasadnutia OZ vyčerpaný, starosta obce poďakoval prítomným za 
účasť a rokovanie zasadnutia OZ ukončil. 

 

d. a. h.    

                    popísaná                  podpísaný 

 Ing. Gabriela Bollová MVDr. Milan Hlavatý 
 zapisovateľka starosta obce 
 
 
 
                     
 I. overovateľ II. overovateľ 
 Ing. Daniel Michel Peter Kukučik   
                  popísaný                 podpísaný 

 
 
 
 


