
Z á p i s n i c a 

 

zo 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného  

dňa 14.12.2015 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. Poslanci OZ s predneseným programom 

rokovania súhlasili. Za overovateľov zápisnice boli zvolení: 

Zdeno Kopas, Ing. Miroslava Dubanová 

Vedením zápisnice poveril : Ing. Veronika Smiešková 

 

 

     P r o g r a m 

 

1/ Otvorenie zasadnutia 
2/ Voľba overovateľov zápisnice 
3/ Výstavba v obci 
4/ VzN o dani z nehnuteľnosti 
5/ VzN o miestnom poplatku z komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

6/ VzN o poplatkoch za služby poskytované Obcou Snežnica 
7/ VzN o financovaní MŠ a školských zariadení, ktoré sú 

zriadené na území obce 

8/ Použitie RF 
9/ Úprava rozpočtu obce Snežnica  
10/ Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu 2016-2018 

11/ Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 + 

oboznámenie s vykonanými kontrolami HK 

12/ Vyriešenie situácie s MV Obce Snežnica 

13/ Príprava plesu Obce Snežnica 

14/ Projekt obnovy KD Obce Snežnica 

15/ Odpredaj časti pozemku na základe osobitného zreteľa 
– Fulka 

16/ Faktúra SAGACITA 

17/ Schválenie KTK úveru z VÚB,a.s. 

18/ Zmluva o užívaní poľovných revírov 

19/ KNIHA  

20/ Schválenie zmluvy s firmou ENVIPAK 

21/ Informovanie o správe auditora za rok 2014 

22/ Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva 

23/ Vymenovanie členov DHZ na základe menovacích dekrétov 
24/ Odmena hlavnému kontrolórovi za rok 2015 

25/ Rôzne 

26/ Záver 
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Ad 3/ Výstavba v obci 

 Starosta zrekapituloval posledné zrealizované a začínajúce 

projekty v obci Snežnica. 

- Výstavba 14 BJ – firma začala zo zemnými prácami pričom 

došlo k pretrhnutiu vodovodného potrubia, na ktoré bola 

napojená budova ihriska. Zároveň budú musieť dávať pozor na 

vodovodné potrubia súkromných osôb, aby sa nepoškodilo. 

- Kamerový systém – 8 kamier, ktoré budú rozmiestnené 

v areáli ZŠ s MŠ. Poslanci OZ sa informovali na možnosť 

umiestnenia kamier na Vyšnom konci – čo v súčasnosti nie je 

možné. Obec by v prípade získania NFP umiestnila kamery 

najmä v areály ZŠ s MŠ nakoľko dochádza k častému 

vandalizmu. 

  

Ad 4/ VzN o dani z nehnuteľnosti na rok 2016 

     Starosta obce požiadal pracovníčku obce Helenu Bačíkovu, 

aby predložila návrh na schválenie VzN o dani z nehnuteľnosti. 

Poslanci OZ sa následne vyjadrili k navrhovaným zmenám, 

s ktorými súhlasili. Zmeny sa týkali dane zo stavieb – stavby 

určené na bývanie a dane z bytov a nebytových priestorov. 

Zároveň poslanec OZ P. Kukučik navrhol zmeniť sadzbu pre TTP 

z 1% na 2%.   Následne starosta obce požiadal poslancov OZ aby 

hlasovali o danom bode programu. Výsledkom hlasovania je 

uznesenie č. 61 a záznam z hlasovania tvorí prílohu č. 1. Znenie 

VzN o dani z nehnuteľnosti tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.  

 

Ad 5/ Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2012 o miestnom poplatku za KO 

a drobný stavebný odpad na rok 2016 

Starosta obce požiadal pracovníčku obce aby predniesla návrh na 

Dodatok č.2 o miestnom poplatok za KO a drobný stavebný odpad. 

Vo VzN došlo k zmene u PO kde za každú ďalšiu smetnú nádobu 

zaplatí PO 70 €. VzN bolo doplnené o poplatok za drobný stavebný 

odpad 0,030 za 1 kg. Následne požiadal, aby o danom bode 

programu hlasovali. Výsledkom hlasovania je uznesenie č. 64, 

hlasovacia tabuľka tvorí prílohu č. 1. Dodatok č. 2 k VZN 3/2012 

o miestnom poplatku za KO a drobný stavebný odpad tvorí prílohu 

č. 6 tejto zápisnice. 

 

Ad 6/ VzN o financovaní MŠ a školských zariadení, ktoré sú 

zriadené na území Obce Snežnica na rok 2016  

Starosta obce privítal na zasadnutí OZ riaditeľa školy Mgr. 

Emila Jašša, ktorému následne udelil slovo. Riaditeľ školy 

nesúhlasil s vyčísleným normatívnom na jedného žiaka, nakoľko 

požaduje zákonom stanovenú sumu čo činí pre MŠ: 1940,75 €, ŠJ 

pri ZŠ s MŠ: 127,96 €, ŠKD: 113,74 € na jedného žiak. Svoju 

žiadosť odôvodňuje zvýšeným počtom tried v MŠ a prijatím novej 

učiteľky v MŠ. Zároveň riaditeľ školy požiadal o založenie ním 

predloženého podkladu k zápisnici, čo tvorí prílohu č. 7. 

Starosta obce vysvetlil poslancom, že daná zákonom stanovená 

suma nie je záväzná a môže byť schválená v danej výške ale 

nemusí. Preto navrhol aby normatív na jedného žiaka bol v MŠ: 

1698,33 €, v ŠJ pri ZŠ s MŠ 111,98 € a v ŠKD 99,54 €. Zároveň  
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prisľúbil, že do marca 2016 bude vyplatená zostávajúca suma 

z roku 2015. Následne požiadal starosta obce, aby poslanci OZ 

o danom bode programu hlasovali. Výsledkom hlasovania je 

uznesenie č. 62, záznam o hlasovaní tvorí prílohu č. 1. VZN 

o financovaní MŠ a školských zariadení, ktoré sú zriadené na 

území Obce Snežnica na rok 2016 tvorí prílohu č. 4 tejto 

zápisnice. 

 

Ad 7/ Použitie RF 

Starosta obce požiadal účtovníčku obce, aby predniesla návrh 

o použití RF. Dňa 05.06.2015 na zasadnutí OZ pri schvaľovaní 

Záverečného účtu bola uznesením č. 42 schválená tvorba RF vo 

výške 6.586,20 €, pričom nebolo schválené jej použitie. Preto 

účtovníčka navrhla aby z RF bola financovaná spoluúčasť na 

kapitálovom výdavku – Revitalizácia centrálnej zóny obce 

Snežnica. Starosta obce požiadal poslancov OZ aby o danom bode 

programu hlasovali. Výsledkom hlasovania je uznesenie č. 65, 

hlasovacia tabuľka tvorí prílohu č. 1.  

 

Ad 8/ 7.Úprava rozpočtu obce Snežnica a ZŠ s MŠ Snežnica 

Starosta obce Snežnica požiadal účtovníčku, aby oboznámila 

poslancov OZ s navrhovanými úpravami rozpočtu. Následne požiadal 

poslancov OZ, aby o danom bode programu hlasovali. Výsledkom 

hlasovania je uznesenie č. 66, hlasovacia tabuľka tvorí prílohu 

č. 1. Rozpočtové opatrenie č. 7/2015 tvorí prílohu č. 8 tejto 

zápisnice.  

 

Ad 9/ Odborné stanovisko HK k rozpočtu obce 2016-2018 

Starosta obce požiadal HK, aby predniesla odborné stanovisko, 

ktoré tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice. Poslanci OZ berú 

stanovisko HK k rozpočtu obce Snežnica na roky 2016-2018 na 

vedomie. Výsledkom je uznesenie č. 67. 

 

Ad 10/ Schválenie rozpočtu na rok 2016 -2018 

Starosta obce požiadal účtovníčku obce, aby predniesla návrh 

rozpočtu na rok 2016 – 2018. Účtovníčka obce predložila žiadosti 

o dotáciu z rozpočtu obce, ktoré boli prijaté na obecnom úrade 

od združení obce. Poslanci OZ požiadali, aby bola upravená suma 

dotácie pre združenie – Jednota dôchodcov zo sumy 150 € na 100 € 

a združeniu ZPCCHO zo sumy 150 € na 200 €. Následne bola 

upravená suma požadovanej dotácie aj OŠK, ktorý pôvodne žiadali 

2200 eur na sumu 1500 eur. S ostatnými položkami poslanci OZ 

súhlasili a následne o danom bode programu hlasovali. Výsledkom 

hlasovania je uznesenie č. 67. Účtovníčka obce následne 

predniesla poslancom OZ návrh aby nebol zostavovaný rozpočet 

s programovou štruktúrou na roky 2016-2018 o čom následne 

hlasovali. Výsledkom tohto hlasovania je uznesenie č. 68. 

Prílohou zápisnice je schválený rozpočet na roky 2016-2018 

a hlasovacia tabuľka.  

 

Ad 11/ Plán kontrolnej činnosti 

Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce, aby 

oboznámila poslancov OZ s plánom kontrolnej činnosti na I.  



 

 4 
 

polrok 2016. Zároveň oboznámila poslancov s vykonanými 

kontrolami, čo poslanci OZ zobrali na vedomie. Plán kontrolnej 

činnosti na I. polrok 2016 tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice. 

Hlasovanie k tomuto bodu zápisnice tvorí prílohu č. 1.  

 

Ad 12/ Vyriešenie situácie s MV 

Starosta obce Snežnica predložil poslancom OZ návrh na vyradenie 

MV – PV3S a PV3S – Fekál, ktorý sa momentálne ani nenachádza 

v Obci Snežnica. Prvé motorové vozidlo je v súčasnosti 

nepojazdné a preto sa poslanci OZ zhodli na tom, že PV3S 

vyhlásia za neupotrebiteľný a prebytočný a žiadajú o jej 

vyradenie. Rovnako požiadali, aby bola vyradená z majetku obce 

aj PV3S Fekal, ktorá bola zapožičaná pánovi Holtánovi. Pán 

Holtán požaduje, aby mu boli preplatené náhradné diely, ktoré do 

MV investoval a následne mu bolo odpredané do osobného 

vlastníctva.  

 

Ad 13/ Obecný ples  

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s pripravovaným obecným 

plesom, ktorý sa uskutoční 21.01.2016 v sobotu v sále KD. 

Zároveň požiadal poslancov o pomoc pri jeho zorganizovaní.  

 

Ad 14/Projekt obnovy KD Snežnica 

Starosta obce predniesol poslancom OZ možnosť zapojenia sa do 

projektu na obnovu KD. V prípade získania NFP by boli finančné 

prostriedky použité na zateplenie budovy, výmenu okien a výmenu 

zvodov na streche. V danom projekte nevznikla reálna možnosť 

zapojiť do projektu aj výmenu kotla a celého kúrenia nakoľko 

suma prekračuje sumu 150.000,-. V súčasnosti bolo zahájené VO, 

ktoré musí byť zrealizované ešte pred tým ako sa rozhodneme 

zapojiť sa do projektu o NFP. Starosta obce požiadal poslancov 

OZ, aby hlasovali o danom bode programu a rozhodli tak či bude 

obec Snežnica žiadať o NFP. Výsledkom hlasovania je uznesenie č. 

71, hlasovacia tabuľka tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.  

 

Ad 15/ Odpredaj časti pozemku – Fulka 

Dňa 16.10.2015 bolo na obecnú tabuľu vyvesené Oznámenie o zámere 

obce Snežnica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce 

z dôvodu hodných osobitného zreteľa, čím bola splnená povinnosť 

zverejnenia 15 dní. V danej dobe nepodal nikto pripomienku, 

ktorá by neumožnila odpredaj časti pozemku na novovytvorenej 

parcely 333/11. Poslanci OZ na základe troch ponúk obdržaných od 

realitných kancelárii stanovili kúpnu cenu vo výške 16 €/1 km2. 

Následne poslanci OZ o danom bode programu hlasovali. Výsledkom 

hlasovania je uznesenie č. 72, hlasovacia tabuľka tvorí prílohu 

tejto zápisnice.  

 

Ad 16/ Faktúra od SAGACITY,s.r.o. 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ so všetkými skutočnosťami, 

ktoré do dnešného dňa nastali v súvislosti s obdržanou faktúrou 

od spoločnosti SAGACITY, s.r.o., ktorá poskytla obci externý 

management pri realizácii projektu Revitalizácia centrálnej zóny 
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 obce Snežnica. O reálnych možnostiach sa starosta obce poradil 

s JUDr. Karkom, ktorý odporúčil vstúpiť do súdneho sporu so  

 

 

spoločnosťou SAGACITY, s.r.o., nakoľko zmluva nebola schválená 

poslancami OZ. JUDr. Karkó navrhol dve formy vyplatenia odpaty 

za jeho služby. Prvý navrhovaný spôsob zaplatenia jeho 

poskytnutých služieb je: obec Snežnica zaplatí 1000 € + právny 

zástupca obdrži súdne trovy. Druhá varianta je, že obec Snežnica 

zaplatí JUDr. Karkovi za každý úkon 300 €, čo by v konečnom 

dôsledku predstavovalo 6000 €. Starosta obce sa osobne stretol 

s pánom Stanovským, s ktorým viedli diskusiu o možnom znížený 

sumy faktúry, s čím pán Stanovský nesúhlasil a ponúkol iba jednu 

možnosť a to vystaviť splátkový kalendár na dva roky. Preto pán 

Karkó vrátil pánovi Stanovskému faktúru, s tým že je 

neakceptujeme. Starosta obce požiadal poslancov OZ aby 

prostredníctvom hlasovania vyjadrili svoj názor vo veci 

zaplatenia faktúry. Poslanci teda hlasovali za návrh neuhradiť 

faktúru na sumu 28.989,29 € spoločnosti SAGACITY, s.r.o. 

a vstúpiť tak do súdneho sporu. Výsledkom hlasovania je 

uznesenie č. 73. Hlasovacia tabuľka tvorí prílohu zápisnice.  

 

 

Ad 17/ Schválenie KTK úveru z VÚB, a.s. vo výške 15.000 Eur 

 

 Poslanci uznesením č. 74 schválili KTK úver z VÚB vo výške 

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

bežných výdavkov v roku 2016 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. 2. 

 

Ad 18/ Zmluva o užívaní poľovných revírov 

 

Na obecný úrad bola doručená žiadosť o podpísanie zmluvy 

o užívaní poľovného revíru Poľana – Veľký Vreteň. Žiadatelia 

odôvodňujú svoju žiadosť tým, že o daný revír má značný záujem 

poľovník zo susedného katastra, čím by znemožnil poľovníkom 

vykonávať svoju činnosť v katastri obce Snežnica. Celková výmera 

lesných pozemkov obce Snežnica je 201653 m2. Starosta požiadal 

poslancov OZ aby o danom bode programu hlasovali. Výsledkom 

hlasovania je uznesenie č. 75, hlasovacia tabuľka tvorí prílohu 

č. 2. 

 

Ad 19/KNIHA 

 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s ponukou, ktorú zaslalo 

vydavateľstvo Hrady a zámky z neba o možnosti uverejnenia pár 

informácii o obci Snežnica v novom vydaní. Starosta považuje 

danú ponuku za zaujímavú a preto požiadal poslancov OZ, aby sa 

k danej ponuke vyjadrili. Poslanci OZ s danou ponukou 

nesúhlasia, považujú ju za drahú a nepotrebnú. Následne o danom  
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bode programu hlasovali. Výsledkom hlasovania je uznesenie č. 

76. 

 

Ad 20/ Zmluva s ENVIPAK 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ zmluvy o separovanom zbere, 

ktoré predložili dve spoločnosti, a to ENVI-PAK, a.s. a NATUR-

PACK. Podľa nového zákona o odpadoch je nutné podpísať zmluvu so 

spoločnosťou, ktorá zaistí odvoz separovaného zberu. Poslanca 

Pavla Ševčíka zaujímalo či bude možnosť v prípade nespokojnosti 

odstúpiť od zmluvy. Starosta obce preskúmal obe zmluvy a od 

zmluvy je možné odstúpiť v prípade nespokojnosti a po osobnom 

stretnutí s dodávateľom by odporúča vybrať firmu ENVI-PAK,a.s. 

Poslanci OZ o danom bode programu hlasovali. Výsledkom 

hlasovania je uznesenie č. 77. Prílohou zápisnice je Zmluva 

o budúcej zmluve so spoločnosťou ENVI-PAK, s.r.o. a hlasovacia 

tabuľka.   

 

Ad 21/ Informovanie o správe auditora za rok 2014 

Účtovníčka obce informovala o správe auditora za rok 2014. 

Poslanci OZ zobrali správu auditora za rok 2013 na vedomie, čo 

tvorí prílohu č. 2. Správa auditora tvorí prílohu č. 12 tejto 

zápisnice. 

 

Ad 22/ Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Starosta obce navrhol poslancom OZ, aby si na rok 2016 stanovili 

termíny stretnutí, ktoré by boli každý druhý mesiac, a to na 

konci mesiaca. Poslanci o danom bode programu hlasovali, 

harmonogram stretnutí a hlasovacia tabuľka tvoria prílohu 

zápisnice. Výsledkom hlasovania je uznesenie č. 79. 

 

 

Ad 23/ Vymenovanie členov DHZO na základe menovacích dekrétov 

 

Veliteľ DHZO predniesol požiadavku na poslancov OZ, ohľadom 

schválenia menovacích dekrétov pre členov DHZO. Poslanci 

hlasovali o danom bode programu. Výsledkom hlasovania je 

uznesenie č. 80. Zoznam členov DHZO spolu s hlasovacou tabuľkou 

tvoria prílohu zápisnice.  

 

Ad 24/Odmena hlavnému kontrolórovi za rok 2015 

Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh ohľadom schválenia 

odmeny hlavnej kontrolórke obce Snežnica. Poslanci s návrhom 

súhlasili a schválili odmenu HK za rok 2015 vo výške 100 €. 

Výsledkom hlasovania je uznesenie č. 81 a hlasovacia tabuľka 

tvorí prílohu tejto zápisnice.  
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Ad 25/ Rôzne 

- Poslanec OZ Ján Cesnek predniesol na OZ sťažnosť ohľadom 

špinavých ciest a nemožnosti parkovania. Znečistené cesty 

zapríčinila výstavba bytovky pri ihrisku a prevoz materiálu 

do Zástrania súkromnou osobou. Starosta obce o danej 

situácii vie a upovedomil obe strany o nutnosti zachovania 

poriadku na miestnej komunikácii.  

 

 

   

Ad 7/ 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: 

Zdeno Kopas                            Ing. Miroslava Dubanová 
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U z n e s e n i a 

 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, zo dňa 

14.12.2015 

 

 

Uznesenie č. 61 – k VZN č. 4/2015 o dni z nehnuteľnosti na rok 

2016 

 

 OZ schvaľuje:  VZN obce Snežnica č. 4/2015 o dani z 

nehnuteľnosti 

 
 

Počet prítomných poslancov:     6 

Počet hlasujúcich poslancov:     6 

Počet poslancov za:     6 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

                                   MVDr. Milan Hlavatý 

           Starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 62 – k VZN č. 2/2015 o financovaní materskej školy 

a školských zariadení, ktoré sú zriadené na 

území obce Snežnica na rok 2016 

 

 

 OZ schvaľuje: VZN č. 2/2015 o financovaní materskej školy 

a školských zariadení, ktoré sú zriadené na 

území obce Snežnica na rok 2016 

  

 

 

Počet prítomných poslancov:     6 

Počet hlasujúcich poslancov:     6 

Počet poslancov za:     6 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

                                   MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 
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Uznesenie č. 63 – k VZN č. 3/2015 o poplatkoch za služby 

poskytované Obcou Snežnica na rok 2016 

 

 

 OZ schvaľuje: VZN č. 3/2015 o poplatkoch za služby 

poskytované Obcou Snežnica na rok 2016.  

  

 

 

Počet prítomných poslancov:     6 

Počet hlasujúcich poslancov:     6 

Počet poslancov za:     6 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

                                   MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 64 – k Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2012 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

 

 

 OZ schvaľuje: Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2012 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

  

 

 

Počet prítomných poslancov:     6 

Počet hlasujúcich poslancov:     6 

Počet poslancov za:     6 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

                                   MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 
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Uznesenie č. 65 – k použitiu rezervného fondu 

 

 

 OZ schvaľuje: použitie prostriedkov z rezervného fondu vo 

výške 6.586,20 € na kapitálové výdavky 

spojené s projektom Revitalizácia centrálnej 

zóny obce Snežnica.  

  

 

 

Počet prítomných poslancov:     6 

Počet hlasujúcich poslancov:     6 

Počet poslancov za:     6 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

 

                                   MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 66 – k  7. Úprave rozpočtu obce Snežnica  

 

 

 OZ berie na vedomie: 7. zmenu rozpočtu na rok 2015 

rozpočtovým opatrením č. 7/2015 takto: 

 rozpočet bežných príjmov 

 schválený vo výške 701.682 EUR znížené 

o 1.194 EUR = 700.488 EUR                    

rozpočet bežných výdavkov 

                    schválený vo výške 291.441 EUR zvýšený 

o 18.440 EUR = 309.881 EUR 

rozpočet kapitálových príjmov 

 schválený vo výške 386.450 EUR znížený 

o 229.962 EUR = 156.488 EUR 

 rozpočet kapitálových výdavkov schválený vo 

výške 775.357 EUR znížený o 598.567 EUR = 

176.790 EUR 

                    Rozpočet príjmových finančných operácií   

                    schválený vo výške 364.734 EUR zvýšený 

o 6.587 EUR = 371.321 EUR  

                    Rozpočet výdavkových finančných operácií  

                    schválený vo výške 7.650 EUR zostal 

nezmenený. 

                    rozpočet bežných príjmov ZŠ s MŠ schválený 

vo výške 9.694 EUR zvýšený o 1.912 EUR = 

11.606 EUR 
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 rozpočet bežných výdavkov ZŠ s MŠ schválený 

vo výške 388.112 EUR zvýšený o 7.563 EUR = 

395.675 EUR 

 
 

Počet prítomných poslancov:     6 

Počet hlasujúcich poslancov:     6 

Počet poslancov za:     6 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 67 – k schváleniu rozpočtu obce Snežnica na roky 

2016-2018 

 

 

OZ schvaľuje: rozpočet obce Snežnica na roky 2016-2018  

 

 

OZ berie na vedomie: rozpočet obce Snežnica na roky 2016-2018 

výdavky  

 

 

 

OZ berie na vedomie: stanovisko hlavného kontrolóra obce 

Snežnica k rozpočtu obce Snežnica na roky 

2016-2018 

 

 

 

 

Počet prítomných poslancov:     6 

Počet hlasujúcich poslancov:     6 

Počet poslancov za:     6 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

                                   MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 
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Uznesenie č. 68 – k zrušeniu programového rozpočtu na roky 2016, 

2017, 2018 

 

 

OZ schvaľuje: Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce Snežnica 

na roky 2016, 2017, 2018 bez programovej 

štruktúry  

 

 

 

Počet prítomných poslancov:     6 

Počet hlasujúcich poslancov:     6 

Počet poslancov za:     6 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

                                   MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie č. 69 – k schváleniu kontrolnej činnosti na I. polrok 

2016 a k záznamu s vykonanými kontrolami 

 

OZ schvaľuje:  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 

I. polrok 2016 

 

 

OZ berie na vedomie: záznam o výsledku následnej finančnej 

kontroly č. 3/2015 

 

 

Počet prítomných poslancov:     6 

Počet hlasujúcich poslancov:     6 

Počet poslancov za:     6 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

 

                                     MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 
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Uznesenie č. 70– k vyradeniu majetku obce Snežnica na základe 

návrhu na vyradenie majetku, ktorý sa stal 

neupotrebiteľný a prebytočný  

 

 

OZ schvaľuje:    vyradenie majetku obce Snežnica podľa návrhu na 

vyradenie – motorové vozidlá PV3S, PV3S – 

Fekál, ktoré sa stali neupotrebiteľné a 

prebytočné 

 

 

Počet prítomných poslancov:     6 

Počet hlasujúcich poslancov:     6 

Počet poslancov za:     6 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

                                     MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 71– k Žiadosti o NFP na obnovu budovy kultúrneho 

domu  

 

 

OZ schvaľuje:    zapojenie sa do projektu a podanie žiadosti o 

NFP na obnovu budovy kultúrneho domu 

 

 

Počet prítomných poslancov:     6 

Počet hlasujúcich poslancov:     6 

Počet poslancov za:     6 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

                                     

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 
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Uznesenie č. 72 – k odpredaju obecného pozemku na novovytvorenej 

parcele č. 333/11 Jánovi Fulkovi a manž. 

Blažene 

 

OZ schvaľuje:    Odpredaj pozemku vo vlastníctve obce Snežnica 

na novovytvorenej parc. č. KN C 333/11, ktorá 

vznikne vyčlenením z pozemku parc. č. KN C 

333/1 v k.ú. Obce Snežnica podľa LV č. 405, 

vo výmere 44 m2 pánovi Jánovi Fulkovi, nar. 

18.05.1950 a manž. Blažene, nar. 18.08.1953, 

trvale bytom Hliník nad Váhom 245, Bytča 

v sume 16 eur/1m2 

 
 

Počet prítomných poslancov:     6 

Počet hlasujúcich poslancov:     6 

Počet poslancov za:     6 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

                                   MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 73– k neuhradeniu faktúry č. 22 vo výške 28.989,29 

Eur spoločnosti SAGACITY, s.r.o. 

 

 

OZ schvaľuje:    neuhradenie faktúry č. 22 vo výške 28.989,29 € 

spoločnosti SAGACITY,s.r.o. 

 

 

Počet prítomných poslancov:     6 

Počet hlasujúcich poslancov:     6 

Počet poslancov za:     6 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

                                   MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 

 

 



 

 15 
 

 

 

 

Uznesenie č. 74 – k schváleniu Kontokorentného úveru z VÚB, a.s. 

vo výške 15.000,- EUR v roku 2016 

 

 

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 2016 z dôvodu časového nesúladu medzi 

prijatím bežných príjmov a úhradou bežných 

výdavkov. 

 

OZ splnomocňuje: starostu obce Snežnica k podpísaniu blankozemky 

 

 

Počet prítomných poslancov:     6 

Počet hlasujúcich poslancov:     6 

Počet poslancov za:     6 

 proti:    0  

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie č. 75– k Zmluve o užívaní poľovného revíru Poľana – 

Veľký Vreteň od obce Snežnica o výmere 201653 m2 

 

OZ schvaľuje:    Zmluvu o užívaní poľovného revíru Poľana – 

Veľký Vreteň o výmere 201653 m2 

 

Počet prítomných poslancov:     6 

Počet hlasujúcich poslancov:     6 

Počet poslancov za:     6 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

                                   MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 
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Uznesenie č. 76– k uverejneniu úryvku o Obci Snežnica v knihe 

Malebné mestá a obce v podhradí  

 

OZ schvaľuje:    Zmluvu o užívaní poľovného revíru Poľana – 

Veľký Vreteň o výmere 201653 m2 

 

Počet prítomných poslancov:     6 

Počet hlasujúcich poslancov:     6 

Počet poslancov za:     0 

 proti:    4   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 2 

 

 

 

 

 

                                   MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 77–  k Zmluve o budúcej zmluve so spoločnosťou 

ENVI-PAK,s.r.o. 

 

OZ schvaľuje:    Zmluvu o budúcej zmluve so spoločnosťou ENVI-

PAK, s.r.o. o separovanom zbere 

 

Počet prítomných poslancov:     6 

Počet hlasujúcich poslancov:     6 

Počet poslancov za:     6 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

                                   MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 
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Uznesenie č. 78 – správa auditora za rok 2014 a výročná správa 

za rok 2014 

 

OZ berie na vedomie: správu auditora a výročnú správu za rok 

2014       

 

Počet prítomných poslancov:     6 

Počet hlasujúcich poslancov:     6 

Počet poslancov za:     6 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

                                   MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 79 – k harmonogramu zasadnutí obecného 

zastupiteľstva v Snežnici 

 

OZ schvaľuje: harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva obce 

Snežnica       

 

Počet prítomných poslancov:     6 

Počet hlasujúcich poslancov:     6 

Počet poslancov za:     6 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

 

                                   MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 
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Uznesenie č. 80 – k schváleniu menovacích dekrétov členov DHZO 

 

 

OZ schvaľuje: menovacie dekréty členov DHZO       

 

Počet prítomných poslancov:     6 

Počet hlasujúcich poslancov:     6 

Počet poslancov za:     6 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

                                   MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 

 

 
 
 

Uznesenie č. 81 – k schváleniu odmeny HK obce vo výške 100 € za 

obdobie r. 2015 

 

 

OZ schvaľuje: odmenu HK obce vo výške 100 €, čo predstavuje 

7,57% mesačného platu HK obce za obdobie r. 2015       

 

Počet prítomných poslancov:     6 

Počet hlasujúcich poslancov:     6 

Počet poslancov za:     6 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

 

                                   MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 

 


