
Z á p i s n i c a 

 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného  

dňa 10.03.2015 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. Za overovateľov zápisnice boli zvolení: 

Zdeno Kopas, Ján Belanec 

Vedením zápisnice poveril : Ing. Veroniku Smieškovú 

 

 

     P r o g r a m 

 

1/ Otvorenie zasadnutia 
2/ Voľba overovateľov zapisovateľov 
3/ LOM SB, s.r.o. 
4/ Výstavba v obci – Revitalizácia centrálnej zóny obce 

Snežnica 

5/ Spor – rodina Klimová vs. Mráziková 
6/ Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2014 
7/ 2. Úprava rozpočtu roku 2015 – ZŠ s MŠ, Obec Snežnica 
8/ Návrh na vyradenie majetku obce Snežnica 
9/ Rôzne 
10/ Záver 

 

 

Ad 3/LOM SB, s.r.o. 

     

     Starosta obce privítal všetkých prítomných a aj prizvaných 

účastníkov - Jána Labudu, ktorý zastupuje LOM SB, s.r.o. 

a predložil poslancom OZ zmluvy a zápisnice, ktoré LOM SB má 

uzavreté s obcou Snežnica. V novembri 2014 došlo k zmene podielu 

obce Snežnica, preto starosta obce predložil výpis z OR. 

Starosta obce predniesol svoj názor o snahe nezatvoriť LOM SB, 

pretože predstavuje jediný vedľajší príjem pre obec Snežnica. 

Poslanec P.Kukučik je jednoznačne proti ťažbe kameňa v LOME SB. 

V rovnakom duchu sa vyjadril Ján Cesnek, Pavol Mičian, Martin 

Bollo, Dušan Ševčík. Poslanec Z. Kopas predložil otázku ohľadom 

možného otvorenia LOMU na Brodňaneskej strane, pričom pán Labuda 

otvorene hovoril, že je to možné a veľmi pravdepodobné. Poslanec 

Poslanec Ján Belanec nie je jednoznačne proti zatvoreniu LOMU 

SB. Poslanec Pavol Ševčík upozornil na nutnosť preverenia 

zmluvy, kde predtým neboli stanovené žiadne pokuty a sankcie za 

porušenie zmluvných podmienok. Poslankyňa M. Dubanová nemá 

vedomosť o tom, že ľudia  by boli jednoznačne proti fungovaniu 

LOMU SB, s.r.o.  
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Zároveň bola otvorená téma ohľadom zamestnankyne G. Bajánkovej 

zamestnanej na obci, ktorá pracuje v lome. Poslanci OZ žiadajú 

aby bola upravená suma fakturovaná EUROMAXXU.  

 

 

Ad 4/ Výstavba v obci – Revitalizácia centrálnej zóny Snežnica  

 

      Starosta obce otvoril ďalšiu tému ohľadom realizácie 

projektu Revitalizácie centrálnej zóny obce Snežnica. Stručne 

zrekapituloval priebeh realizácie projektu. Zároveň predložil 

návrhy ohľadom sochy, ktorá bude umiestnená na námestí 

a vyžiadal si od poslancom OZ, aby sa zhodli na vhodnom diele, 

ktoré bude vystavené na námestí. Poslanci OZ hlasovali o výbere 

výtvarného diela, ktorého obrázok tvorí prílohu tejto zápisnice, 

rovnako ako záznam o hlasovaní. Výsledkom hlasovania je 

uznesenie č. 29. 

Poslanec OZ – Ján Cesnek predložil otázku ohľadom rozšírenia 

elektrickej siete na Vyšnom Konci, zaujímalo ho predovšetkým či 

nedôjde k poškodeniu už zavedených sieti, ktoré si riešili vo 

vlastnej réžii. Starosta obce ubezpečil, že dôjde k požiadaniu 

SSE –D, a.s., aby po ukončení práce vrátili všetko do pôvodného 

stavu.  

 

Ad 5/Spor – rodina Klimová vs. Mráziková 

 

    Starosta obce oboznámil poslancov OZ s problematikou sporu 

medzi rodinami Klímovcov a Mrázikovcov. Požiadal o vyjadrenie 

poslancov k návrhu, že by obec do sporu s Mrázikovcami 

nevstupovala. Poslanci OZ s daným návrhom súhlasili a záznam 

o hlasovaní tvorí prílohu tejto zápisnice a uznesenie č. 27. 

Starosta obce požiadal poslancov OZ, aby mu bola z ich strany 

udelená právomoc k výberu a zaobstaraniu právnika/právničky. 

Poslanci s objednaním právneho poradenstva súhlasí, čoho 

výsledkom je uznesenie č. 28 a záznam o hlasovaní tvorí prílohu 

č. 1.  

 

Ad 6/ Spor so spoločnosťou VESTAM 

    Starosta obce informoval poslancov OZ o výsledkoch súdneho 

sporu ktorý prebehol v mesiaci február. Bližšie špecifikoval 

celý vývoj súdneho sporu a žalôb. Pán Vlček otvoril súdny spor, 

kde sa odvoláva na rozsudok z Krajského súdu a žiada 

o zaplatenie faktúry za vybudovanie ciest smerom na Horejarčie 

nakoľko boli vybudované na základe ústnej dohody, a to širšie 

ako bola dohodnutá v projekte.  

  

Ad 7/ Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2014  

     Starosta obce vyzval HK obce aby predniesla správu HK 

o kontrolnej činnosti za rok 2014. HK obce predniesla správu 

o kontrolnej činnosti za rok 2014 a záznam o kontrole 4/2014, 

kde došlo k preskúmaniu dokladov pokladnice, inventarizácie ZŠ 

s MŠ a do najbližšieho zasadnutia chce ukončiť otvorené kontroly 

o ktorých rovnako predloží správu.  

Poslanci OZ zobrali Správu HK na vedomie. Samotná správa tvorí 

prílohu tejto zápisnice.  
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Ad 8/ 2. Úprava rozpočtu r. 2015 – ZŠ s MŠ, Obec Snežnica 

 

      Účtovníčka obce bola vyzvaná, aby priblížila poslancom OZ 

ďalšiu úpravu rozpočtu obce Snežnica. Poslanci s úpravou 

rozpočtu súhlasia a o danom bode programu hlasovali čo tvorí 

prílohu č. 1 a výsledkom je uznesenie č. 30. 

 

Ad 9/ Návrh na vyradenie majetku obce Snežnica 

 

     Účtovníčka obce predložila poslancom OZ návrh na vyradenie 

majetku Obce Snežnica spolu s majetkom, ktorý prešiel na Obec 

dňa 01.01.2015 z Obce Snežnica – Služby. S návrhom na vyradenie 

majetku Poslanci OZ súhlasia. Záznam o hlasovaní tvorí prílohu 

č. 1. Výsledkom hlasovania je uznesenie č. 31. Poslanci OZ 

zároveň predniesli návrh na vykonanie opätovnej inventúry, 

nakoľko sa im zdá, že na kartách je evidovaný majetok, ktorý už 

dávno obec nemá. Preto sa rozhodli zriadiť inventúrnu 

a inventarizačnú komisiu, kde predsedom je Martin Bollo a ďalší 

jej členovia sú Zdeno Kopas a Ján Belanec. V najbližšej dobe 

inventarizačná komisia predloží opätovne návrh na vyradenie 

ostatného majetku. So zriadením inventarizačnej a inventúrnej 

komisie poslanci OZ súhlasia. Záznam o hlasovaní k danému návrhu 

tvorí prílohu č.1 a uznesenie č. 33. 

     

Ad 10/ Rôzne 

- Žiadosť o finančný príspevok farského speváckeho zboru – pri 

príležitosti 20. výročia vysviacky kostola Sedembolestnej 

Panny Márie, by chceli požiadať o finančný príspevok na CD. 

Starosta obce dal návrh 555 eur, za čo všetci jednohlasne 

súhlasili a záznam o hlasovaní tvorí prílohu č.1 a uznesenie 

č.26. 

- Poslanec OZ Ján Cesnek sa poďakoval starostovi obce za 

riešenie situácie s opravou cesty na Vyšnom konci. Zároveň 

požiadal o posielanie zápisníc mailom a zverejňovanie na webe.  

- Starosta obce priblížil princíp fungovania nového združenia 

MAS Dolných Kysúc. Predniesol stanovy daného združenia 

a vysvetlil princíp fungovania združenia.  

- Poslankyňa M. Dubanová sa bližšie informovala na rozbehnuté 

projekty, ako: kamery, bytovka... Projekt kamery je už v úzkom 

výbere a výsledky o výstavbe novej bytovky budú až júl – 

august. 

- Poslanci OZ sa chceli bližšie informovať či má reálne nejaké 

možnosti zakázať prejazd nákladných aut po našich cestách. Ide 

predovšetkým o prípad zvážania dreva z Teplickej hory. 

Výsledkom sú veľmi znečistené cesty. Starosta obce má vedomosť 

o tom, že by obec mohla dať podnet na políciu, aby dané autá 

boli vážené, či nevezú viac dreva ako im je povolené. Zákaz na 

užívanie MK obec nemôže udeliť. 

- Poslanci sa opätovne spýtali na sťažnosť s neprijímaním detí 

do MŠ. Starosta obce viedol rozhovor so zástupkyňou MŠ, ktorá 

ho uistila, že deti prijímajú a sťažnosť bola neoprávnená.  

- Poslanci OZ a zároveň členovia DHZ sa sťažovali že do dnešného 

dňa im nebola uvoľnená garáž v areály školy, pričom predošlý 
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poslanci im jej užívanie dovolili. Starosta obce sa informoval 

na daný problém. Zástupkyňa MŠ kľúče odovzdala predsedovi DHZ. 

- Poslanec Martin Bollo požiadal starostu obce, či by nemohli 

pracovníci OcÚ vymaľovať jedáleň počas sanitárnych dní, 

nakoľko bola samotnému poslancovi prednesená sťažnosť na 

havarijný stav. Poslanec OZ bol skontrolovať situáciu priamo 

v ŠJ a je rovnakého názoru, že situácia je žalostná. 

V prípade, že by starosta nemal dostatok pracovníkov poslanci 

OZ by boli ochotní zrealizovať nápravu v ŠJ. Starosta obce sa 

zaručil, že pracovníkov obce pošle do ŠJ v danom období, aby 

urobili nápravu.  

Ad/11 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                             Ján Belanec 
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U z n e s e n i a 

 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, zo dňa 

10.03.2015 

 

Uznesenie č. 26 – k poskytnutiu finančného príspevku na vydanie 

CD pre farský zbor Snežnica 

 

 OZ schvaľuje: poskytnutie finančného príspevku na vydanie 

CD, farskému zboru Snežnica vo výške 555 Eur  

 

 

 

Počet prítomných poslancov:     9 

Počet hlasujúcich poslancov:     9 

Počet poslancov za:     9 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

                                   MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 27– k súhlasu nevstupovať do súdneho sporu Obec 

Snežnica vs. rodina Mráziková 

 

Poslanci OZ:    súhlasne schvaľujú nevstupovať do súdneho sporu 

Obec Snežnica vs. rodina Mráziková 

 
 

Počet prítomných poslancov:     9 

Počet hlasujúcich poslancov:     9 

Počet poslancov za:     9 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 
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Uznesenie č. 28– k vyčleneniu finančných prostriedkov na právne 

poradenstvo vo výške 500 eur 

 

OZ schvaľuje:   vyčlenenie finančných prostriedkov na právne 

poradenstvo vo výške 500 eur 

 

Počet prítomných poslancov:     9 

Počet hlasujúcich poslancov:     9 

Počet poslancov za:     9 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 29– k výtvarnému dielu na námestie obce – 

Revitalizácia centrálnej zóny obce Snežnica   

 

OZ schvaľuje:    výber sochy s názvom – “salaš 02”, ktorá bude 

umiestnená na námestí obce Snežnica 

 

Počet prítomných poslancov:     9 

Počet hlasujúcich poslancov:     9 

Počet poslancov za:     9 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 30– 2. Úprava rozpočtu obce Snežnica, ZŠ s MŠ   

 

OZ schvaľuje: 2. zmenu rozpočtu na rok 2015 rozpočtovým 

opatrením č. 2/2015 takto: 

 rozpočet bežných príjmov 

 schválený vo výške 640.264 EUR, znížený 

o 843 EUR = 639.421 EUR 

                    rozpočet bežných výdavkov 

                    schválený vo výške 238.856 EUR, zvýšený 

o 601 EUR = 239.457 EUR 
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rozpočet kapitálových príjmov 

 schválený vo výške 393.294 zostal nezmenený 
 rozpočet kapitálových výdavkov schválený po 

vo výške 776.201 EUR, zvýšený o 1.250 EUR = 
777.451 EUR 

                    Rozpočet príjmových finančných operácií   

                    schválený vo výške 352.940 EUR zvýšený              

                    o 11.794 EUR = 364.734 EUR 

                    Rozpočet výdavkových finančných operácií  

                    schválený vo výške 6.130 EUR zvýšený o 350 

EUR = 6.480 EUR 

                    rozpočet bežných príjmov ZŠ s MŠ schválený 

vo výške 8.000 EUR, zvýšený o 134 EUR = 

8.134 EUR 

 rozpočet bežných výdavkov ZŠ s MŠ schválený 

vo výške 373.311, zvýšený o 14.416 EUR = 

387.727 EUR. 

 

Počet prítomných poslancov:     9 

Počet hlasujúcich poslancov:     9 

Počet poslancov za:     9 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

 

                                      MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 31– k vyradeniu majetku obce Snežnica na základe 

návrhu na vyradenie majetku 

 

 

OZ schvaľuje:    vyradenie majetku obce Snežnica podľa návrh u 

na vyradenie 

 

 

Počet prítomných poslancov:     9 

Počet hlasujúcich poslancov:     9 

Počet poslancov za:     9 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

 

                                      MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 



 

 8 
 

Uznesenie č. 32 – k správe HK o kontrolnej činnosti za rok 2014  

 

OZ schvaľuje:  berie na vedomie správu HK o kontrolnej činnosti 

za rok 2014  

 

Počet prítomných poslancov:     9 

Počet hlasujúcich poslancov:     9 

Počet poslancov za:     9 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

 

                                      MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 33– k zriadeniu inventarizačnej a inventúrnej 

komisie  

 

OZ zriadzuje:  inventúrnu a inventarizačnú komisiu 

OZ volí : predsedu inventúrnej a inventarizačnej komisie – 

Martin Bollo a členov komisie: Zdeno Kopas, Ján 

Belanec 

 

Počet prítomných poslancov:     9 

Počet hlasujúcich poslancov:     9 

Počet poslancov za:     9 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

 

 

                                      MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 

 


