Z á p i s n i c a
zo 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného
dňa 16.10.2015 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:
Ing. Miroslava Dubanová, Zdeno Kopas.
Vedením zápisnice poveril : Helenu Ševčíkovú
P r o g r a m

1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Voľba overovateľov zapisovateľov
3/ Výstavba v obci
4/ Projekt
na
predchádzanie
vzniku
biologicky
rozložiteľného odpadu
5/ Prejednanie žiadostí občanov
6/ Zásady odmeňovania poslancov OZ na II. polrok
7/ Rôzne
8/ Záver
Ad 3/ Výstavba v obci
Starosta
zrekapituloval
niektoré
uskutočnené
projekty
v obci.
V mesiaci septembri sa vymenili okná v niekoľkých miestnostiach
OcÚ.
Rozpracovaný projekt – Kamerový systém v obci Snežnica.
Finančné prostriedky boli zaslané na účet obce. V súčasnosti sa
rieši umiestnenie 8 ks kamier tak, aby to bolo pre obec čo
najvýhodnejšie: v priestoroch ČOV, KD, ZŠ a zvonice. Uvažuje sa
vypustiť ZŠ a v ďalšej etape spracovať osobitný projekt pre
základnú školu, ktorý by zachytil celý jej areál.
Následne
starosta
obce
oboznámil
poslancov
OZ
o projektoch:
Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Hrby.
Projekt pozemkových úprav - Poľné cesty A1,a3,a4.
Výstavby bytovky.
Ad 4/ Projekt na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného

odpadu
Starosta obce predložil poslancom OZ informačné materiály
a oboznámil ich o povinnosti obce zabezpečiť kompostovacie
zásobníky a o financovaní projektu.
Poslanci jednohlasne chválili zapojiť sa do tohto projektu.
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Ad 5/ Prejednanie žiadostí občanov
Starosta obce predniesol poslancom OZ žiadosť pána Jána
Fulku trvale bytom Hliník nad Váhom č. 245 o odkúpenie časti
obecného pozemku V Snežnici, parc.č. 333/1 okolo stavby pod
súpisným číslom 310, nakoľko menovaný plánuje stavbu opraviť
a využiť na bývanie
Poslanci OZ jednohlasne schválili zámer odpredať časť pozemoku
parc.č. 333/1
okolo stavby súp. čísl. 310.
Ad6/ Zásady odmeňovania poslancov OZ na II. Polrok
Poslanci OZ schválili zásady odmeňovania na II. Polrok na
základe ktorých im bude vyplatená odmena. Výsledkom hlasovania
je uznesenie č. 60 a výsledky hlasovania sú v hlasovacej
tabuľke.
Ad 7/ Rôzne
Na OZ bol pozvaný p. Miroslav Holtán bytom Oškerda, ktorý
na základe ústnej dohody s bývalým starostom p. Jánom Pokrivkom
užíval a ešte stále užíva naše fekálne vozidlo a bol vyzvaný,
aby vysvetlil okolnosti dohody užívania fekálneho vozidla,
ktorého vlastníkom je Obec Snežnica. Možnosti: – odpredať,
odkúpiť, ponechať ako je v súčasnosti.
Poslanci OZ prehodnotia situáciu a vyjadria sa na nasledujúcom
OZ.
-Poslanec OZ p. Zdeno Kopas upozornil na potrebnú opravu
vodovodnej šachty pri č.d. 119 a 122.
- Poslanec OZ P. Ján Cesnek poukazoval na nesprávne parkovanie
áut v obci časť – Prúty, pán Martin Bollo rovnako upozornil na
parkovanie v časti Dúbravka.
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:
Helena Ševčíková

I. overovateľ:
Ing. Miroslava Dubanová

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce

II. overovateľ:
Zdeno Kopas
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U z n e s e n i a
zo

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, zo dňa
16.10.2015

Uznesenie č. 58 – k účasti obce Snežnica v projekte zameranom na
predchádzanie
vzniku
biologicky
rozložiteľných
odpadov
formou
domáceho
kompostovania
OZ

schvaľuje:

účasť obce Snežnica v projekte zameranom na
predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných
odpadov
formou
domáceho
kompostovania
a súhlasí so spoluúčasťou vo výške 5 %
z oprávnených nákladov t.j. 3.418,74 Eur.

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

9
9
9
0
0

MVDr. Milan Hlavatý
Starosta obce

Uznesenie

č.

OZ schvaľuje:

59

– k zámeru obce Snežnica predať nehnuteľný
majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných
osobitného zreteľa
zámer obce Snežnica k odpredajú časti pozemku
vo vlastníctve obce na parc. č. 333/1

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

9
9
9
0
0

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce
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Uznesenie č. 60 – k zásadám odmeňovania poslancov OZ na
II. polrok
OZ schvaľuje:

zásady odmeňovania poslancov na II. polrok

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

9
9
9
0
0

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce

