Z á p i s n i c a
zo 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného
dňa 13.08.2015 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:
Martin Bollo, Zdeno Kopas – Pavol Ševčík sa zdržal hlasovania.
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/ Odsúhlasenie žiadosti o odklad splátok ŠFRB
5/ 5. Úprava rozpočtu obce Snežnica
6/ Prejednanie žiadostí
7/ Rôzne
8/ Záver
Ad 3/ Výstavba v obci
Starosta obce na úvod zrekapituloval a priblížil všetky
zrealizovane, rozbehnuté a plánované projekty. V súčasnosti je
ukončený projekt – Revitalizácia centrálnej zóny obce Snežnica –
kde bola zrealizovaná kontrola z VÚC a bol na OcÚ zaslaný zoznam
nedostatkov, ktoré má dodávateľ odstrániť. Po odstránení
nedostatkov bude prípadne upravená faktúra o položky ktoré
neboli vydokladované.
Starosta
obce
opätovne
oboznámil
poslancov
so
získanými
finančnými prostriedkami na modernizáciu a rekonštrukciu KD.
Obec sa rozhodla vymeniť okná na KD, ktoré zaistia vyššiu
šetrnosť energii. V súčasnosti je spustený prieskum trhu a po
jeho ukončení môže dôjsť k samotnej realizácii.
Ďalším rozbehnutým projektom je kamerový systém v obci Snežnica.
V súčasnosti bol prepracovaný rozpočet a bola podpísaná zmluva.
V následnosti je nutné dokončiť ešte VO.
Posledný projekt ktorý je rozbehnutý a predstavuje veľkú šancu
získania finančných prostriedkov – Rekonštrukcia poľných ciest.
V súčasnosti je rozbehnutý proces VO, a to na poľné cesty
prostredníctvom EVO. Obec zvolila pre realizáciu variantu do
200 000 Eur a budú zrealizované cesty A1, A3 a A4.
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Starosta obce oboznámil poslancov OZ s dokončovanými prácami na
fare. V súčasnosti začal Ján Pokrivka z vlastnej iniciatívy
organizovať práce na kostole. Bude natiahnutá sieťka a nová
farba. Obec poskytla na danú činnosť zamestnancov obce.
Ad 4/ Odsúhlasenie žiadosti o odklad splátok ŠFRB

Starosta obce odovzdal slovo pánovi Ing. Ľubomírovi
Faktorovi, ktorý oboznámil poslancov OZ s pripravovanými krokmi
vo výstavbe bytového domu. V súčasnosti chce obec Snežnica
zaistiť, aby splátky do ŠFRB boli splácané až zo samotných
vkladov občanov, preto chce požiadať o odklad mesačných splátok
1161,21 € o 1 kalendárny rok. Žiadosť o odklad už bola podaná na
ŠFRB, a to z dôvodu promptného vybavenia a aby nemusela obec
platiť splátky ešte ďalší mesiac. K tomu aby bola naša žiadosť
chválená je nutné doložiť viacero podkladov, pričom jedným
z nich je súhlas s podaním žiadosti a odkladom splátky samotných
poslancov OZ. Poslanci OZ sa zaujímali o samotnú výstavbu
bytovky a zahájenie prác. V súčasnosti je už len na zvážení
starostu obce a poslancov OZ či bude v danom roku dorobená len
platňa a dotiahnuté inžinierske siete, alebo už budú aj ťahané
mury do výšky. Samotný dodávateľ odporúčal aby bola položená len
platňa a v samotnej výstavbe sa pokračovalo v ďalšom roku,
nakoľko je stavba zo stavebného materiálu, ktorý saje vlhkosť.
Preto na danej problematike sa ešte všetci vzájomne dohodnúť
a vyberú najlepšiu variantu. Poslanec OZ
Ján Belanec sa
zaujímal o termín prvého výkopu. Pán Faktor predpokladá že do
mesiaca by sa mohlo začať s prvými prácami na novej bytovke.
Starosta obce dal o danom bode programu následne hlasovať, čo
tvorí prílohu danej zápisnice a uznesenie č. 53.
Ad 5/5. Úprava rozpočtu obce Snežnica
Starosta
obce
odovzdal
slovo
účtovníčke
obce,
aby
predniesla navrhované úpravu rozpočtu obce Snežnica. Poslanci OZ
s navrhovanou úpravou rozpočtu súhlasia a prijali uznesenie č.
54. Záznam o hlasovaní tvorí prílohu tejto zápisnice.
Ad 6/ Prejednanie žiadosti občanov
Na zasadnutí OZ boli prejednané žiadosti občanov, pričom
k obidvom žiadostiam bola prizvaná aj stavebná komisia, ktorá
predložila zápisnicu z daného stretnutia.
1. Žiadosť – Hostinec pri zvonici
Majiteľ
žiadal
obec
o nájomnú
zmluvu
na
časť
pozemku
nachádzajúceho
sa
pred
pohostinstvom,
nakoľko
je
v jej
vlastníctve. Zámerom majiteľa je vybudovanie letnej terasy
a jej zastrešenie. Stavebná komisia bola prizvaná na miesto,
ktorého sa žiadosť týkala. Majiteľ pohostinstva predložil
zbežný náčrt plánovanej terasy. Stavebná komisia mu udelila
predbežný súhlas, ktorý je podmienený získaním potrebných
dokladov
preukazujúcich
neobmedzenie
bezpečnosti
cestnej
premávky a taktiež požadujú aby sa daná problematika riešila na
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stavebnom úrade. Pozemok nebude prenajatý v prípade, že by
nebolo umiestnenie prístrešku vhodné a obmedzovala sa tak
doprava a hlavne bezpečnosť dopravy. Starosta obce bude riešiť
daný
problém
s pracovníčkou
na
stavebnom
úrade
a bude
informovať poslancov OZ o ďalšom postupe.
2. Žiadosť – Ladislav Majtán
Ladislav Majtán predložil poslancom OZ žiadosť o výmenu pozemku
nachádzajúceho sa pod ČOV obce Snežnica za pozemok vo
vlastníctve obce. Stavebná komisia sa osobne stretla s pánom
Majtánom a prediskutovali spolu návrh výmeny. Nakoľko pán
Majtán požadoval aby predmetom výmeny bol pozemok nachádzajúci
sa nad Družstvom, nepristúpilo sa k dohode nakoľko pozemok nie
je vo vlastníctve obce. S predneseným návrhom na ponúkané
pozemky nesúhlasil a o danej žiadosti sa ešte bude jednať.
3. Žiadosť – Ján Cesnek
Poslancom OZ bola predložená na zasadnutí žiadosť o výpožičku
pozemku KN C 2909 vo vlastníctve obce Snežnica. Žiadateľom je
poslanec OZ Ján Cesnek a svoju žiadosť odôvodnil tým, že na
danom mieste chce ohradiť a mať malý rybník, kde bude chovať
ryby iba pre vlastnú potrebu. Ohradiť chce dané miesto len
z dôvodu bezpečnosti. Poslanci OZ boli žiadateľom uistený tým,
že sa nejedná o zámer podnikania. Zmluva o výpožičke by bola
uzatvorená na 3 roky, ako určujú Zásady hospodárenia s majetkom
obce Snežnica. Starosta obce požiadal poslancov OZ, aby o danej
žiadosti o výpožičku pozemku KN C 2909 na dobu 3 rokov a o jeho
samotnom ohradení hlasovali, čo tvorí prílohu danej zápisnice
a uznesenie 55.
Ad 7/ Rôzne
- Poslanec OZ Pavol Ševčík požiadal účtovníčku obce aby do
najbližšieho zastupiteľstva pripravila informácie k nájomným
bytom už existujúcej bytovky = výška nájomného, vkladov,
výška fondu opráv....
- Poslanec OZ Pavol Ševčík požiadal starostu obce, aby bola
preverená zmluva so spoločnosťou Sagacity, ktorá mala
realizovať výstavbu druhej bytovky na Vyšnom konci.
- Poslanec OZ Ján Cesnek upozornil všetkých prítomných na
problematiku s prípojkami na vodovod a kanalizáciu. Občania
sa pripájajú bez upovedomenia OcÚ a rovnako bez zaplatenia
poplatku za prípojku. Na základe toho pri samotnom procese
kopania
a ani
pripojenia
nie
sú
prítomní
na
mieste
zamestnanci obce a často dochádza k poškodeniu existujúceho
vodovodu prípadne chybného zapojenia. Preto je nutné zaistiť
aby občania tak nekonali a splnili si podmienky a následne sa
pripojili
- Starosta obce informoval poslancov OZ s momentálnou poruchou
na vodovode. Zo Sevaku nás viackrát upozornili na výrazný
odber vody a preto je neustále hľadaná chyba na vodovode.
Bude privolaná firma ktorá by poruchu mohla objaviť
a následne by sa situácia vyriešila.
- Starosta obce
predniesol poslancom OZ návrhy ohľadom
pripravovaných Hodov obce Snežnica
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14.9.2015 vystúpi v KD Kysucký prameň, vo večerných hodinách
na námestí obce vystúpi Miroslav Javorík
15.9.2015 vystúpi skupina, ktorá bude vystupovať od 13:00 do
17:00 hod.
Na námestí budú umiestnené kolotoče a stánky.
Poslanec OZ Ján Belanec upozornil na nutnosť predprípravy
umiestnenia stánkov, nakoľko sa zmenila situácia na námestí
a pribudli nové objekty.
- V závere starosta obce poďakoval členom DHZ, ktorý sa aktívne
zapojili do opravy školskej jedálne. Momentálne sa odstránila
omietka zo stien a bude dorobené odvetrávanie z kuchyne.
Následne budú vymenené špirály v trúbach.
Ad 8/ Záver
Nakoľko bol program prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vyčerpaný, starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie OZ ukončil.
d. a. h.

Zapisovateľ:
Ing. Veronika Smiešková

I. overovateľ:
Martin Bollo

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce

II. overovateľ:
Zdeno Kopas

5
U z n e s e n i a
zo

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, zo dňa
13.08.2015

Uznesenie č. 53 – k žiadosti o odklad splátok k úverovej zmluve
č.
500/568/2015
pri
splátke
1106,21
€
a k navýšeniu splátky

OZ schvaľuje: podanie žiadosti o odklad splátok k úverovej zmluve
č. 500/568/2015 pri splátke 1.106,21 €
OZ schvaľuje: navýšenie splátky k úverovej zmluvy č.500/568/2015
z 1.106,21 € na 1.155 € čo predstavuje navýšenie
o 48,79 € na základe e-mailu zo dňa 11.08.2015
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
Počet poslancov
za:
proti:
Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania:

8
8
8
0
0

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce

Uznesenie č. 54 – k

5. Úprave rozpočtu obce Snežnica

OZ berie na vedomie:
5.
zmenu
rozpočtu
na
rok
2015
rozpočtovým opatrením č. 5/2015 takto:
rozpočet bežných príjmov
schválený vo výške 685.360 EUR zvýšený o 400
EUR = 685.760 EUR
rozpočet bežných výdavkov
schválený vo výške 279.945 EUR znížený
o 4.556 EUR = 275.389 EUR
rozpočet kapitálových príjmov
schválený vo výške 385.974 zostal zvýšený
o 176 EUR = 386.150 EUR
rozpočet kapitálových výdavkov schválený po
vo výške 771.225 EUR zvýšený o 4.132 EUR =
775.357 EUR
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Rozpočet príjmových finančných operácií
schválený
vo
výške
364.734
EUR
zostal
nezmenený
Rozpočet výdavkových finančných operácií
schválený vo výške 6.480 EUR zvýšený 1.000
EUR = 7.480 EUR.
rozpočet bežných príjmov ZŠ s MŠ schválený
vo výške 9.508 EUR zostal nezmenený.
rozpočet bežných výdavkov ZŠ s MŠ schválený
vo výške 387.926 EUR zostal nezmenený.
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
Počet poslancov
za:
proti:
Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania:

8
8
8
0
0

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce
Uznesenie č.

OZ schvaľuje:

55

– výpožičke pozemku parc. č. KN C 2909 vo
vlastníctve obce Snežnica Jánovi Cesnekovi na
dobu 3 rokov
výpožičku pozemku parc. č. KN C 2909 vo
vlastníctve obce Snežnica Jánovi Cesnekovi na
dobu 3 rokov

Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
Počet poslancov
za:
proti:
Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania:

8
8
8
0
0

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce

