
Z á p i s n i c a 

 

zo 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného  

dňa 16.12.2014 o 17:00 h. 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

     R o k o v a n i e 

 

  Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil a viedol 

starosta obce. Privítal všetkých prítomných a oboznámil ich 

s programom rokovania. Za overovateľov zápisnice boli zvolení: 

Peter Kukučík, Pavol Ševčík 

Vedením zápisnice poveril : Ing. Veroniku Smieškovú 

 

 

     P r o g r a m 

 

1/ Otvorenie zasadnutia 
2/ Voľba overovateľov zapisovateľov 
3/ Výstavba v obci 
4/ VzN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

5/ VzN o financovaní materskej školy a školských 

zariadení, ktoré sú zriadené na území Obce Snežnica na 

rok 2015  

6/ 5. Úprava rozpočtu obce, ZŠ s MŠ 
7/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

rozpočtu na rok 2015 – 2017 

8/ Schválenie rozpočtu na rok 2015-2017 
9/ Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 + 

oboznámenie s vykonanými kontrolami 

10/ Návrh na vyradenie majetku ZŠ s MŠ, Obec 
11/ Zrušenie prevádzky Obce Snežnica – Služby 
12/ Zriadenie komisií OZ, voľba predsedu a členov komisií  
13/ Schválenie plánu rokovaní OZ na rok 2015 
14/ Schválenie KTK úveru na rok 2015 
15/ Preplatenie dovolenky predošlému starostovi obce 
16/ Rôzne 
17/ Záver 

 

 

Ad 3/Výstavba v obci 

 

    Starosta obce oboznámil poslancov OZ so súčasnými aktivitami 

v obci: 

- Revitalizácia centrálnej zóny – harmonogram prác 

- Pozemkové úpravy – cesta pod Brodencom 

- Kamerový systém – prevencia kriminality  

- Rozšírenie kanalizácie a vodovodu na Vyšnom konci – 

poslanec OZ Pavol Ševčík žiada o prizvanie pôvodného 
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starostu obce Jána Pokrivka, aby oboznámil s projektom na 

dobudovanie kanalizácie a vodovodu na Vyšnom konci, s čím 

poslanci OZ a starosta obce súhlasili.  

 

Ad 4/ VzN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

 

    Starosta obce MVDr. Milan Hlavatý predniesol návrhy ohľadom 

zmeny VzN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO, 

stavebné odpady. Účtovníčka obce predniesla sumár nákladov 

súvisiacich s odpadmi a všetky príjmy, ktoré získava obec od 

občanov obce a z recyklačného fondu. Starosta obce predniesol 

návrh ohľadom väčšieho separovania a odvážania plastov 

prostredníctvom firmy EKOPLASTIKA. Poslanec OZ Pavol Ševčík 

navrhol informovať ľudí aj prostredníctvom letákov 

a informovania na stránkach obce. Zároveň bol prednesený návrh 

ohľadom vývozu stavebného odpadu a vyberania poplatku za dané 

odpady + pokuty. Poplatok za vývoz sute 2 eura/ 1t – len pre 

občanov s TP obce Snežnice. Sankcia za vývoz na nelegálnu 

skládku 100 eur. Účtovníčka obce upozornila, že na vývoz daného 

druhu odpadu je nutné vyjadrenie a povolenie Životného 

prostredia. Preto dostala za úlohu preveriť čo všetko je nutné 

k získaniu povolenia na vývoz stavebného odpadu.  

Na vyžiadanie poslancov OZ boli pripravené podklady pre možnosť 

úpravy sadzieb dane z nehnuteľností. Poslanci OZ sa rozhodli na 

úprave sadzby trvalých trávnatých porastov z 0,25% na 1,00% čím 

bola zachovaná podmienka, že najvyššia sadzba nesmie presiahnuť 

5-násobok najnižšej sadzby. Poslanci OZ boli upovedomení, že je 

nutné v priebehu 10-tich rokov znížiť sadzbu u stavieb na 

ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie 

a administratívu, nakoľko najvyššia sadzba nesmie presiahnuť 10- 

násobok najnižšej sadzby čo nie je splnené. Preto sa poslanci OZ 

rozhodli danú sadzbu znížiť z 0,8000€ na 0,730€. Účtovníčka obce 

zároveň upovedomila poslancov OZ že je nutné zmeniť do akej 

výšky nebude obec vyrubovať daň. V súčasnosti sa daň nevyrubuje 

do 1,00€ no daná suma nepokrýva sumu poštovného, t.j. 1,50€. 

Poslanci OZ sa rozhodli sumu, do ktorej sa daň nebude vyrubovať, 

zvýšiť na sumu 1,50€. Hlasovanie k tomuto bodu zápisnice tvorí 

prílohu č. 1 a VzN o dani z nehnuteľnosti prílohu č. 2. Poslanci 

OZ uznesením č. 6 VzN č. 3/2014 o dani z nehnuteľnosti 

schválili. 

 

 

 

 

Ad 5/ VzN o financovaní MŠ a školských zariadení, ktoré sú 

zriadené na území Obce Snežnica na rok 2015 

 

    Bola vyzvaná účtovníčka obce aby predniesla zmeny vo VzN 

o financovaní MŠ a ŠZ. Následne bol vyzvaný prizvaný riaditeľ 

školy na bližšie vysvetlenie problematiky. Poslanci OZ uznesením 

č. 8 VzN č. 2/2014 o financovaní MŠ a ŠJ schválili. Hlasovanie 

o zmene VzN tvoria prílohu č.1 a VzN o financovaní MŠ a ŠZ tvorí 

prílohu č. 3. 
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Ad 6/ 5.Úprava rozpočtu obce Snežnica, ZŠ s MŠ 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s rozpočtovým opatrením na 

základe ktorého sa mení výška schváleného rozpočtu. Poslanci OZ 

uznesením č. 9 úpravu č. 5/2014 schválili. Rozpočtové opatrenie 

č. 5/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. Hlasovanie k tomuto bodu 

programu tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.  

 

Ad 7/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 

na roky 2015-2017 

 

    HK oboznámila poslancov so svojim stanoviskom k rozpočtu 

obce Snežnica na roky 2015 – 2017. Poslanci zobrali stanovisko 

hlavného kontrolóra na vedomie. 

 

Ad 8/ Schválenie rozpočtu obce Snežnica na roky 2015-2017 

 

Účtovníčka obce Ing. Veronika Smiešková oboznámila poslancov 

s návrhom rozpočtu obce na roky 2015 – 2017. Nakoľko nikto 

z poslancov nemal pozmeňujúci návrh v jednotlivých položkách 

poslanci OZ uznesením č. 10 schválili rozpočet na rok 2015 

a rozpočet na roky 2016 a 2017 zobrali na vedomie.  

 

Ad 9/ Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2015 + oboznámenie 

s vykonanými kontrolami  

 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s plánom kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015. Zároveň 

oboznámil poslancov s vykonanými kontrolami, čo poslanci OZ 

zobrali na vedomie. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 

tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice. Hlasovanie k tomuto bodu 

zápisnice tvorí prílohu č. 1.  

 

Ad 10/ Návrh na vyradenie majetku ZŠ s MŠ a Obce Snežnica, 

podnikateľskej činnosti Služby 

 

Účtovníčka obce predniesla návrh na vyradenie majetku Obce 

Snežnica, Snežnica – Služby a ZŠ s MŠ. Poslanci OZ súhlasili 

s vyradením majetku ZŠ s MŠ. S vyradením majetku Obce 

a podnikateľskej činnosti nesúhlasili, nakoľko si vyžiadali 

podrobný sumár majetku oboch jednotiek. Návrh na vyradenie 

a likvidáciu neupotrebiteľného majetku ZŠ s MŠ v Snežnici tvorí 

prílohu č. 8 tejto zápisnice. Hlasovanie k tomuto bodu programu 

tvorí prílohu č. 1. 

 

Ad 11/ Zrušenie prevádzky Obce Snežnica – Služby 

 

Na požiadanie auditorky obce Snežnica bol prednesený návrh 

poslancom OZ na zrušenie prevádzky Obce Snežnica – Služby. 

Nakoľko prevádzka dlhodobo vykazuje stratu rozhodli sa poslanci 

OZ na jej zrušení na základe uznesenia č. 13. Hlasovanie 

k tomuto bodu programu tvorí prílohu č.1 
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Ad 12/ Zriadenie komisií OZ, voľba predsedu a členov komisií, 

určenie členov školskej rady  

 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto komisie: 

1. Komisia pre stavebníctvo, poľnohospodárstvo a obchod – za 
predsedu bol zvolený Pavol Ševčík, členovia: Peter Kukučik, 

Zdeno Kopas, ostat. Členovia: Ing. Ľubomír Jaššo 

2. Komisia pre sociálne veci, šport a kultúru – predseda: Bc. 
Dušan Ševčík, členovia: Martin Bollo, Ján Belanec. 

3. Komisia pre verejný záujem – predseda: Ing. Miroslava 

Dubanová, členovia: Mgr. Pavol Mičian, Pavol Ševčík. 

Do školskej rady boli zvolení za členov: Ján Belanec, Ing. 

Miroslava Dubanová, Martin Bollo, Ing. Veronika Smiešková. 

K zriadeniu komisií prijíma OZ uznesenie č. 14 a uznesenie č. 

15. Hlasovanie poslancov k tomuto uzneseniu tvorí prílohu č. 1 

tejto zápisnice.  

 

Ad 13/ Schválenie plánu rokovaní OZ na rok 2015 

 

Starosta obce predniesol návrh ohľadom plánu rokovaní na rok 

2015, pričom by chcel zachovať lehotu stanovenú zákonom 

a zvolávať zastupiteľstvá každé 3 mesiace a podľa potreby zvolať 

zastupiteľstvo OZ aj skôr. Hlasovanie o danom návrhu tvorí 

prílohu č. 1.  

 

 

Ad 14/ Schválenie KTK úveru z VÚB, a.s. vo výške 15.000 Eur 

 

 Poslanci uznesením č. 17 schválili KTK úver z VÚB vo výške 

15.000 Eur k bežnému účtu č. 11629322/0200, a to na krytie 

bežných výdavkov v roku 2015 z dôvodu časového nesúladu medzi 

prijatím bežných príjmov a úhradou bežných výdavkov. Poslanci OZ 

zároveň splnomocňujú starostu obce MVDr. Milana Hlavatého 

k podpísaniu blankozmenky. Hlasovanie k danému bodu programu 

tvorí prílohu č. 1. 

 

Ad15/ Preplatenie nevyčerpanej dovolenky odchádzajúcemu 

starostovi Jánovi Pokrivkovi 

 

Starosta obce MVDr. Milan Hlavatý predniesol návrh na nutnosť 

doriešenia situácie ohľadom preplatenia dovolenky predošlému 

starostovi obce Jánovi Pokrivkovi, ktorý si nestihol vyčerpať 

9,5 dňa dovolenky. Poslanci OZ predniesli prvý návrh kde 

hlasovali o nepreplatení ani jedného dňa dovolenky. Poslanci 

boli za to, že si mal dovolenku vyčerpať v priebehu rok. Dany 

návrh však nebol prijatý. Poslanci OZ predniesli druhý návrh kde 

sa určilo, že preplatia mu iba časť dovolenky, a to v počte 2 

dni, čo činí sumu 201,34 eur. Daný návrh bol prijatý 

a hlasovanie k danému bodu programu tvorí prílohu č. 1. 

 

Ad 16/ Rôzne 

 

- Poslanci OZ bývajúci na Vyšnom konci upozornili na časté 

znečistenie vozovky, nakoľko osoby, ktoré stavajú nové domy 
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v danej lokalite si nečistia po zemných prácach cestu. 

Preto sa žiada, aby vyzvali Pavla Zajaca k náprave 

vzniknutej situácie a požiadal prípadne DHZ Snežnica 

o vyčistenie danej cesty.  

- Poslanci OZ si na poslednom zasadnutí dali za úlohu, že 

prednesú svoje vízie a plány na dané volebné obdobie. Kvôli 

časovej tiesni odložili tento bod programu na budúce 

zastupiteľstvo 

- Starosta obce a poslanec OZ Peter Kukučík predniesli nové 

nápady ohľadom úpravy web stránky, kde by malo byť doplnené 

fórum a dôjde k zmene vzhľadu stránky.  

- Riaditeľ školy predniesol zastupiteľstvu výsledky žiakov, 

čo zastupiteľstvo zobralo na vedomie.  

- Riaditeľ požiadal starostu obce, aby prešetril poistné 

zmluvy v spojitosti so školou nakoľko už nie sú aktuálne 

a treba ich obmeniť.  

- Riaditeľ školy taktiež uviedol problémy s prenájmom 

telocvične a multifunkčného ihriska. Poslanci OZ 

prízvukovali riaditeľovi školy, že je v jeho kompetencii 

aby určil zamestnanca, ktorý bude za fungovanie zodpovedať 

a zároveň sú stanovené poplatky, ktoré má vyberať. Poslanci 

OZ ponechali v platnosti poplatky a aj to že obec vybrané 

poplatky nebude požadovať od školy.  

- Rokovací poriadok bude prednesený na budúcom zastupiteľstve 

po jeho podrobnom preštudovaní poslancami.  

 

Ad/10 Záver 

 

Nakoľko bol program prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vyčerpaný, starosta obce poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie OZ ukončil.  

 

 

d. a. h. 

 

 

 

Zapisovateľ:                   MVDr. Milan Hlavatý 

Ing. Veronika Smiešková      starosta obce        

 

 

 

 

I. overovateľ: II. overovateľ: 

 Peter Kukučík                           Pavol Ševčík 
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U z n e s e n i a 

 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, zo dňa 

16.12.2014 

 

 

Uznesenie č. 6 – VzN č. 3/2014 o dani z nehnuteľnosti   

 

OZ schvaľuje:  - VzN č. 3/2014 o dani z nehnuteľnosti  

 

 

Počet prítomných poslancov:     8 

Počet hlasujúcich poslancov:     8 

Počet poslancov za:     8 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 7 – plán zasadnutí OZ na rok 2015 

 

OZ schvaľuje: - plán zasadnutí OZ na rok 2015 

 

 

 

 

Počet prítomných poslancov:     8 

Počet hlasujúcich poslancov:     8 

Počet poslancov za:     8 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 
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Uznesenie č. 8 – VzN č. 2/2014 o financovaní MŠ a školských 

zariadení, ktoré sú zriadené na území obce 

Snežnica na rok 2015 

 

OZ schvaľuje:  VzN č. 2/2014 o financovaní MŠ a školských 

zariadení, ktoré sú zriadené na území obce 

Snežnica na rok 2015 

 

 

 

 

Počet prítomných poslancov:     8 

Počet hlasujúcich poslancov:     8 

Počet poslancov za:     8 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie č.9 –   schválenie 5. Úpravy rozpočtu na rok 2014 pre 

                   ZŠ s MŠ a Obec Snežnica 

 

OZ schvaľuje:      5. Zmenu rozpočtu na rok 2014 rozpočtovým 

opatrením č. 5 takto: 

                                               rozpočet bežných príjmov 
 schválený vo výške 628.704,04 EUR, zvýšený 

o 13.147 EUR = 641.851,04 EUR 

                    rozpočet bežných výdavkov 

                    schválený vo výške 322.323,04 EUR, zvýšený 

o 8.847 EUR = 331.170,04 EUR 

rozpočet kapitálových príjmov 

 schválený vo výške 935.695 EUR, zostáva 

nezmenený    

 rozpočet kapitálových výdavkov  

                   schválený po vo výške 896.856 EUR, zvýšený 

o 4.300 EUR = 901.156 EUR 

                    Rozpočet príjmových finančných operácií   

                    schválený vo výške 49.700 EUR, zostáva 

nezmenený 

                    Rozpočet výdavkových finančných operácií  

                    schválený vo výške 29.880  EUR zostáva 

nezmenený 

                    rozpočet bežných príjmov ZŠ s MŠ schválený 

vo výške 9.190 EUR zvýšený o 1.800 EUR = 

10.990 EUR 
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 rozpočet bežných výdavkov ZŠ s MŠ schválený 

vo výške 376.030 EUR zvýšený o 1.800 EUR = 

376.030 EUR. 

     

Počet prítomných poslancov:     8 

Počet hlasujúcich poslancov:     8 

Počet poslancov za:     8 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 10 – k schváleniu rozpočtu obce na rok 2015-2017 

 

OZ schvaľuje:  rozpočet obce na roky 2015-2017 

OZ berie na vedomie: rozpočet obce na roky 2015-2017 

OZ berie na vedomie: stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k rozpočtu obce na roky 2015-2017 

 

 

 

 

Počet prítomných poslancov:     8 

Počet hlasujúcich poslancov:     8 

Počet poslancov za:     8 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 
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Uznesenie č. 11 – k schváleniu kontrolnej činnosti na I. polrok 

2015 

 

OZ schvaľuje:  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 

I. polrok 2015 

 

 

 

Počet prítomných poslancov:     8 

Počet hlasujúcich poslancov:     8 

Počet poslancov za:     8 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 12 – k vyradeniu budovy pôvodnej MŠ, pozemky z 

majetku ZŠ s MŠ 

 

OZ schvaľuje:  vyradenie budovy pôvodnej MŠ a pozemku z majetku 

ZŠ s MŠ + vyradenie drobného majetku ZŠ s MŠ 

 

 

 

Počet prítomných poslancov:     8 

Počet hlasujúcich poslancov:     8 

Počet poslancov za:     8 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 
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Uznesenie č. 13 – zrušeniu prevádzky obce, Obec Snežnica – Služby 

 

OZ schvaľuje:  zrušenie prevádzky obce, Obec Snežnica - Služby 

 

 

 

Počet prítomných poslancov:     8 

Počet hlasujúcich poslancov:     8 

Počet poslancov za:     8 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 14  

 

Obecné zastupiteľstvo v Snežnici 

 

A. z r i a ď u j e 
 

komisie, a to: Komisia sociálna, pre šport a kultúru, Komisia 

stavebná, pre poľnohospodárstvo a obchod, 

Komisia pre ochranu verejného záujmu 

 

B. v o l í 
 

1. predsedu Stavebnej komisie – Pavol Ševčík 
členov komisie 

a) poslancov – Peter Kukučík, Zdeno Kopas 
b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb – Ing. 

Ľubomír Jaššo 

 

2. predsedu Sociálnej komisie – Bc. Dušan Ševčík 
členov komisie: 

a) poslancov – Martin Bollo, Ján Belanec 
 

3. predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu  - Ing. 

Miroslava Dubanová 

členov komisie: 

a) poslancov – Pavol Ševčík, Mgr. Pavol Mičian 
b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb – Helena 

Bačíková 
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Počet prítomných poslancov:     8 

Počet hlasujúcich poslancov:     8 

Počet poslancov za:     8 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 15 – k voľbe členov školskej rady 

 

 

OZ schvaľuje:  členov školskej rady: Ing. Miroslava Dubanová, 

Ján Belanec, Martin Bollo, Ing. Veronika 

Smiešková 

OZ berie na vedomie: výkaz o prospechu žiakov ZŠ s MŠ 

 

 

Počet prítomných poslancov:     8 

Počet hlasujúcich poslancov:     8 

Počet poslancov za:     8 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 
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Uznesenie č. 16 – k preplateniu nevyčerpanej dovolenky starostu 

obce Jána Pokrivku 

 

 

OZ schvaľuje:  preplatenie nevyčerpanej dovolenky v počte 2 dní, 

t.j. v sume 201,34 eur 

 

 

Počet prítomných poslancov:     8 

Počet hlasujúcich poslancov:     8 

Počet poslancov za:     5 

 proti:    3   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 17 – k schváleniu Kontokorentného úveru z VÚB, a.s. 

vo výške 15.000,- EUR v roku 2015 

 

 

OZ schvaľuje:  využitie kontokorentného úveru Obce Snežnica 

z VÚB, a.s. vo výške 15.000,- EUR k bežnému účtu 

č. 11629322/0200, na krytie bežných výdavkov 

v roku 2015 z dôvodu časového nesúladu medzi 

prijatím bežných príjmov a úhradou bežných 

výdavkov. 

 

OZ splnomocňuje: starostu obce Snežnica k podpísaniu blankozemky 

 

 

Počet prítomných poslancov:     8 

Počet hlasujúcich poslancov:     8 

Počet poslancov za:     8 

 proti:    0  

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 

 


