Z á p i s n i c a
zo 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného
dňa 17.07.2015 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, kde poslanec Peter Kukučík
požiadal
o zaradenie 2 bodov do programu. Po doplnení bodov programu
a jeho
úprave
s programom
rokovania
všetci
poslanci
OZ
súhlasili. Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ján Belanec,
Ing. Miroslava Dubanová s čím nesúhlasili Ján Cesnek, Peter
Kukučík.
Vedením zápisnice poveril : Ing. Veroniku Smieškovú
P r o g r a m

1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Voľba overovateľov zapisovateľov
3/ Informácie z pracovného stretnutia organizovaného MŽP
SR a Banským úradom Prievidza – problematika LOMU
4/ Návrh na zaradenie rozhodovania o otázkach týkajúcich
sa činnostiach ťažby a spracovanie kameňa v lome
Snežnica do výlučnej právomoci OZ
5/ Návrh na zaujatie stanoviska k ťažbe a spracovaniu
kameňa v lome Snežnica a k trhacím prácam v lome
Snežnica
6/ Výstavba v obci
7/ Zásady hospodárenia s majetkom obce Snežnica
8/ Zásady odmeňovania poslancov
9/ Prejednanie žiadostí
10/ Rôzne
11/ Záver
Ad 3/ Informácie z pracovného stretnutia organizovaného MŽP SR
a Banským úradom Prievidza – problematika LOMU
Starosta obce privítal všetkých zúčastnených poslancov OZ,
prizvaného Ing. Ľubomíra Jašša a rovnako aj všetkých občanov
obce Snežnica. Nakoľko starosta obce MVDr. Milan Hlavatý sa
stretnutia s dotknutými orgánmi nezúčastnil, odovzdal slovo Ing.
Ľubomírovi Jaššovi. Na začiatok Ing. Jaššo opätovne privítal
všetkých zúčastnených. Pre bližšie priblíženie problematiky
a odôvodnenie spísania petície pripravil prezentáciu, kde hneď
na úvod predložil fotodokumentáciu postupného zväčšovania sa
súčasného lomu a zároveň poukázal na jeho veľkosť v prípade
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otvorenia nového lomu v k.ú. Brodno. Ak by došlo k danej
situácii, lomy by zaberali pol km, siahali by do výšky 130 m ,
došlo by k prepojeniu dvoch katastrov a vznikli by tak dva lomy
vedľa seba. Samotné vybavovanie otvorenia nového lomu v k.ú.
Brodno považuje Ing. Jaššo za opradené tajomstvom, nakoľko
neboli prístupné informácie a taktiež bolo obtiažné vyhľadať
informácie k danému zámeru. Názov potencionálneho lomu je BRDN,
s.r.o. a nie lom Brodno, čo značne znemožní dostať sa
k informáciám o danom zámere. Majiteľom spoločnosti BRDN, s.r.o.
je pán Urbánek z Čadce, ktorý na základe zistení podnikal
doteraz len v oblasti hazardných hier. Ďalším predloženým
dokumentom bola diplomová práca s názvom „Základná mapa lomu
v k.ú. Snežnica“, ktorej autorkou je Bc. Mária Mihaldová.
V diplomovej
práci
sa
pojednáva
o rozšírení
lomu
v k.ú.
Snežnica. Celý zámer rozšírenia vypracoval Doc. Stančík, ktorý
rovnako spolupracoval pri otváraní lomu v Snežnici. Z tohto
dôvodu inicioval Ing. Jaššo spolu s Mgr. Jánom Ukropom spísanie
petície, nakoľko by územné konanie prešlo bez pripomienkovania
a situácia by bola ťažko riešiteľná. Ing. Ľubomír Jaššo
pokračoval v prezentácii a citoval úryvok zo pôvodne uzatvorenej
zmluvy, ktorá bola uzatvorená medzi Pozemkovým spoločenstvom
účastinárov urbariátu obce Snežnica a spoločnosťou R+S Company,
s.r.o. následne premenovanej na Kameňolomy, s.r.o., ktorá
pojednáva o ťažbe bez odstrelov kameňa a spracovaní kameňa mimo
obce Snežnica. Petícia nebola spísaná skôr, nakoľko povolenie na
ťažbu kameňa od Banského úradu Prievidza je dané len do
27.08.2015 a poslanci OZ boli bývalým starostom uistení, že
týmto dátumom skončí aj ťažba a odstrely kameňa v obci Snežnica.
Uznesenie schválené poslancami OZ, ktoré hovorilo o povolení
odstrelov na určitú dobu, bolo podmienené žiadosťou bývalého
starostu, a to pre potreby rozšírenia prístupovej cesty k vyšším
podlažiam pre možnosť dobývania kameňa. Ing. Jaššo vydanie
daného súhlasu na dočasné odstrely považuje za zneužité pre
potreby vybavenia trhacích prác a odstrelov na Banskom úrade
v Prievidzi. Všetky spomínané zistenia prispeli k spísaniu
petície skladajúcej sa z dvoch častí. Prvá časť pojednávala
o zrušení ťažby a odstrelov v obci Snežnica a druhá časť
o posúdení vplyvov na ŽP v obci Snežnica. Petícia bola úspešná,
kde petičný výbor získal 582 podpisov, z toho: 442 podpisov
občania Snežnice, 108 podpisov občania Oškerda – mestská časť
KNM, 26 podpisov občania Brodno – mestská časť Žilina, 6
podpisov občanov žijúcich v Snežnici bez TP. Petícia bola
zaslaná na 22 inštitúcii, pričom príslušnosť na vybavenie bola
určená pre Banský úrad v Prievidzi a Ministerstvo ŽP SR. Dňa
09.07.2015 bolo zorganizované stretnutie na Obecnom úrade
v Snežnici všetkých dotknutých úradov. Celé zasadnutie viedol
Banský úrad Prievidza a Ministerstvo ŽP. Banský úrad Prievidza
považuje petíciu za neopodstatnenú, nakoľko nebola podaná
žiadosť o predĺženie lomu v Snežnici. Otvorenie nového lomu
v k.ú.
Brodno
na
stretnutí
nechceli
rozoberať,
nakoľko
nepovažovali danú problematiku za predmet stretnutia. Svoje
rozhodnutie deklaroval Banský úrad tým, že ťažbu môže iba
povoliť nie rušiť. Predseda petičného výboru na stretnutí
vyzdvihol všetky nepriaznivé vplyvy na majetok a zdravie
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občanov, ako prašnosť, otrasy domov a praskliny na stavbách. Po
osobnej obhliadke miesta konania sa zúčastnení dohodli na meraní
seizmicity, a to konkrétne u pani Ziny Labudovej. Následne bola
vyzvaná, aby odprezentovala zistenia z meraní. Pri meraní neboli
namerané vysoké hodnoty, ktoré by potvrdzovali, že odstrely
spôsobujú praskliny na dome. Pani Labudová podotkla, že odstrel
v deň merania bol slabý a nedosahoval takú úroveň akú pociťuje
pri bežných odstreloch. Dané tvrdenie potvrdili aj ostatní
zúčastnení občania, žijúci v dolnej časti obce.
Ing. Ľubomír Jaššo vyzdvihol jediný podporný dopis, ktorý
obdŕžal od Ing. Jána Hartela – primátora KNM. V dopise podporil
zámer zastaviť ťažbu a hovorí o zlých vplyvoch na ŽP pre občanov
žijúcich v blízkosti lomu. Svoj podporným dopis doplnil podaním
podnetu na okresnej prokuratúre ohľadom plánovaného lomu v časti
Brodno. V danej chvíli vstúpil do prezentácie Ing. Ľubomíra
Jašša starosta obce Snežnica MVDr. Milan Hlavatý, ktorý ozrejmil
pár faktov. Obec Snežnica podala podnet na prešetrenie na
okresnú prokuratúru ešte dva týždne pred primátorom KNM
a následne bol vyzvaný k rovnakému podaniu zo strany Obce
Snežnica. Starosta obce Snežnica podnikol ďalšie kroky a snažil
sa zistiť informácii o pláne otvoriť nový lom na OkÚ odbor
životného prostredia. OkÚ odbor ŽP deklarovalo svoje stanovisko
tým, že zakladatelia lomu BRDN, s.r.o. zmenili podmienky pre
možnosti
otvorenia
a tak
nepodliehali
podmienkam,
ktoré
stanovuje EIA. Preto zisťoval ako v danej veci môže obec
Snežnica postupovať ďalej a obrátil sa na OkÚ ZA, pozemkový
odbor, pán Pažický. V danej situácii by Mesto Žilina musela
rozšíriť svoj územný plán a zmeniť danú časť z rekreačnej na
oblasť vhodnú pre ťažbu. Daná skutočnosť by musela byť
prejednaná na zasadnutí Mesta Žilina, čo nebolo. Starosta obce
ďalej objasnil svoje vyjadrenie k zaslanej petícii. Pre určenie
pôsobnosti na vybavenie sa obec Snežnica obrátila na Úrad vlády
SR, ktorý rozhodol, že príslušný úrad na vybavenie petície je
MŽP SR a Banský úrad v Prievidzi. Následne sa obec Snežnica
vyjadrila k podanej petícii a vo vyjadrení sa opierala o list
zaslaný Úradom vlády SR. V závere upozornila, že vlastníkom
nehnuteľnosti je naďalej Urbár a Obec Snežnica nepredlžuje
zmluvu s EUROMAXXOM, s.r.o.. Obec Snežnica má právomoc učiniť
vyjadrenie v prípade začatia konania o povolení ťažby a trhacích
prác a konania o posúdení vplyvov na ŽP.
Následne v prezentácii pokračoval Ing. Jaššo a vyzdvihol fakt,
že ak bude predĺžená zmluva Euromaxxu v Snežnici, Brodno bude
mať dostatok času a priestoru na vybavenie všetkých potrebných
povolení k zahájeniu činnosti.
V závere Ing. Jaššo požiadal
starostu obce a poslancov OZ, aby pri rozhodnutiach mysleli na
zdravie a majetok občanov ale aj detí, aby prijali negatívne
stanovisko k predĺženiu ťažby a trhacích prác v lome Snežnica,
aby nepovolili otvorenie nového zamýšľaného lomu Brodno, aby
zastavili
činnosť
daného
druhu.
Ing.
Jaššo
predložil
fotodokumentáciu pre priblíženie viditeľných vplyvov na životy
občanov, ktoré tvora prílohu zápisnice.
Starosta obce MVDr. Milan Hlavatý poďakoval Ing. Jaššovi za
pripravenú prezentáciu a požiadal občanov, aby predložili svoje
otázky. Pán Zemančík (občan) skonštatoval, že zákon hovorí
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o normách pre možnosti otvorenia lomu, a následne ho zaujímalo
prečo nie sú v rámci daných noriem prešetrené súvislé dva lomy,
ktoré by porušili zákonom stanovené normy. Ing. Jaššo súhlasil
s názorom, no Banský úrad v Prievidzi riešil lom obce Snežnica
samostatne a nie ako súlad. Pani Jaššová (občianka) sa spýtala
na prospech lomu pre obec Snežnica, teda čo konkrétne z toho
obec mala. Starosta obce Snežnica odpovedal na otázku, že Obec
Snežnica mala každoročne podiel na zisku z danej činnosti, a to
vo výške: rok 2011: 5677,97 € rok 2012: 15 693,95 € rok 2013:
14104,60 € rok 2014: 6666,32 rok 2015: 16658,11 €.
Následne bol vyzvaný poslanec OZ Pavol Ševčík, ktorý bol
poverený zastupovaním starostu obce Snežnica na stretnutí
09.07.2015. Pavol Ševčík informoval o stretnutí a podotkol, že
zákony sú dôležité ale nie všetky sú aj správne. Banský úrad
skonštatoval, že nakoľko zmluva s Euromaxxom končí a nebola
predĺžená nová zmluva nevidí podstatu v podanej petícii. MŽP SR
počká
na
stanovisko
obce
Snežnica.
Rovnako
oboznámil
zúčastnených s vyjadrením pána Kondeka- Euromaxx, ktorý nebude
vytvárať problémy a v prípade negatívneho stanoviska zo strany
obce Snežnica nebude vyvíjať aktivity pre predlžovanie ťažby.
Následne bol daný bod programu ukončený a pristúpilo sa k bodom
programu 4 a 5.
Ad 4/ Návrh na zaradenie rozhodovania o otázkach týkajúcich sa

činnostiach ťažby a spracovanie kameňa v lome Snežnica do
výlučnej právomoci OZ
Starosta obce požiadal opätovne o prečítanie bodu programu 4,
ktorý poslanec Peter Kukučík požadoval zaradiť do programu
zasadnutia. Poslanec OZ P. Kukučík požiadal poslancov OZ aby
prijali uznesenie, ktorým by si obec Snežnica vyhradzovala
výlučné právo na rozhodovanie o otázkach spojených s činnosťami
týkajúcich sa ťažby a spracovania kameňa v lome Snežnica
a v plánovanom lome Brodno. Následne starosta obce Snežnica dal
o danom bode programu hlasovať čo tvorí prílohu zápisnice č. 1.
Výsledkom hlasovania je uznesenie č. 49.
Ad 5/Návrh na zaujatie stanoviska k ťažbe a spracovaniu kameňa
v lome Snežnica a k trhacím prácam v lome Snežnica
Starosta obce vyzval poslanca P. Kukučíka o prečítanie bodu
programu 5, ktorý požadoval zaradiť do programu zasadnutia.
V danom bode programu žiada poslancov OZ aby prijali uznesenie,
v ktorom by prejavili nesúhlas s výkonom činnosti týkajúcej sa
ťažby a spracovania kameňa v lome Snežnica a zároveň nesúhlas
s výkonom trhacích prác v lome Snežnica. Následne starosta obce
Snežnica dal o danom bode programu hlasovať čo tvorí prílohu
zápisnice č. 1. Výsledkom hlasovania je uznesenie č. 50.
Ad 6/Výstavba v obci
Starosta obce pristúpil k ďalšiemu bodu programu, a to
k výstavbe v obci. Oboznámil poslancov OZ s ukončenými prácami
na námestí – Revitalizácia centrálnej zóny obce Snežnica. Stavba
bola skolaudovaná 24.06.2015 a plánovaná kontrola z VÚC je na
06.08.2015.
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Následne boli poslanci informovaný o výstavbe bytovky, kde boli
podpísané zmluvy s MDVRR SR a ŠFRB. Celý proces spomalilo
vybavovanie bankovej záruky, no v danej chvíli sa čaká už len na
peniaze zo ŠFRB.
Obec Snežnica sa zapojila do projektu kamerový systém, kde obec
získala na jeho realizáciu 8.000 Eur. V danej chvíli je nutné
uskutočniť verejné obstarávanie a dotiahnuť zmluvu do konca.
Dňa 16.07.2015 nám bol doručený dopis z MF SR, v ktorom nám
oznamujú, že obec Snežnica získala 7.000 EUR na modernizáciu
a opravu KD. Starosta obce zvažuje ako prostriedky využije,
nakoľko výmena okien je omnoho nákladnejšia.
Poslanci OZ boli následne oboznámený s projektmi na ktorých
intenzívne pracuje starosta obce ale aj poslanec Pavol Ševčík,
ktorému bolo udelené slovo pre ozrejmenie celého projektu.
V súčasnosti bola vypísaná výzva na dobudovanie ciest. Nakoľko
nám neboli priznané sľúbene prostriedky, ktoré mali kompenzovať
straty
spôsobené
spadnutou
nádržou
a z ktorých
mali
byť
dobudované cesty v časti Prúty, budeme musieť získať prostriedky
cez danú výzvu. Výzvu vyhlásila Poľnohospodárska platobná
agentúra a zamerala sa na dobudovanie hlavných poľných ciest.
Naša obec spĺňa 1. so základných podmienok, a to dokončená
komasácia. Termín odovzdania projektov je do 24.09.2015. Veľkou
výhodou je, že máme k dispozícii vypracované projekty a v tejto
fáze žiadame MŽP SR o ich poskytnutie, nakoľko PD je v ich
vlastníctve.
Momentálne dochádza k dorábaniu projektov na cesty A3,A4,A5.
Hotové projekty sú na cesty na Vyšnom konci – Hrby A1,A2 kde sa
len prerába rozpočet. Za veľkú výhodu sa považuje fakt, že 100%
prepláca ministerstvo a obec má náklady len na projekty, zároveň
je k dispozícii celkový balík 60mil. eur. V súčasnosti je
prihlásených 15 obcí a naše šance na získanie finančných
prostriedkov tak narastajú. Bola nám doporučená agentúru, ktorú
zastupoval pán Námorník. Pán Námorník odporučil, aby bol
obmedzený rozpočet do výšky 200.000 Eur, a to z dôvodu časovej
náročnosti. Daná agentúra vie odporučiť firmu na zrealizovanie
výberového konania. Následne sme oslovili druhú agentúru, ktorá
vniesla do celého projektu viac svetla a presnejších informácie.
Zástupca agentúry pán Nimsh (CNS) objasnil celú výzvu, kde
prvotný náklad pre obec by bol 1000 EUR. Provízia sa vyplatí až
po získaní financií na realizáciu projektu a predstavuje 1% zo
získanej sumy (približne 7000 eur). Obec bude musieť počítať
s výdavkom na zrealizovanie VO, a to v sume od 2500-4000 eur.
Geodetické zameranie bude obec stáť 1500 eur, oprava projektu
3000 eur, pričom môžeme žiadať o spätné preplatenie za opravu
projektu. Firma musí obci zaplatiť záruku, ktorú vráti obec po
dokončení projektu vráti. Obce často využívajú danú záruku na
preklenutie druhej polovice projektu, kedy obec musí najskôr
zaplatiť a potom požiadať o spätné preplatenie. Poslanec OZ D.
Ševčík považuje
danú možnosť za veľmi dobrú pre počet
zapojených obcí. Poslanec P. Ševčík odporúča reagovať na výzvu,
no nepredkladať projekty na všetky cesty, nakoľko by išlo
o obrovskú investíciu, ktorá by značne zaťažila rozpočet. Výzva
bude vyhlásená aj v nasledujúcich rokoch takže bude možné žiadať
o prostriedky na dobudovanie ciest opätovne.
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Medzi ďalšie projekty, na ktorých sa pracuje je Dobudovanie
vodovodu a kanalizácie v časti obce Vyšný koniec – Hrby.
V minulom mesiaci bolo prostredníctvom UVO zrušené VO so
spoločnosťou EUROVIA, ktorá vyhrala verejnú súťaž, no z dôvodu
nezískania finančných prostriedkov nebola podpísaná zmluva.
Preto bola oslovená firma Veriton s.r.o., ktorá nám pomôže pri
vybavovaní žiadosti a zastrešia VO. V súčasnosti kontrolujú
projekty a čaká sa na oficiálnu výzvu. Existujú dva spôsoby ako
sa bude môcť obec zapojiť do projektu, a to buď cez Envirofond
alebo cez Regionálny operačný program, ktorý je spomínanou
firmou preferovaný viac, nakoľko obec získa finančné prostriedky
na realizáciu projektu naraz a nie po častiach.
Ad 7/ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Snežnica
Poslanci OZ sa na poslednom zasadnutí OZ dohodli, že sa budú
zaoberať Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Snežnica. S upraveným návrhom súhlasili a o danom bode programu
hlasovali, čo tvorí prílohu č. 1 a uznesenie č. 51.
Ad 8/ Zásady odmeňovania poslancov obce Snežnica
Na poslednom zasadnutí OZ poslanci požiadali účtovníčku
obce Ing. Smieškovú o vypracovanie návrhu zásad odmeňovania
poslancov obce Snežnica. Poslanci OZ požiadali aby sa so
schválením zásad odmeňovania počkalo do najbližšieho zasadnutia,
nakoľko by chceli predniesť pár návrhov na ich doplnenie.
Ad 9/Prejednanie žiadostí
- V. Králik žiadal obec Snežnica o odpredaj časti pozemku, ktorý
sa nachádza medzi jeho garážou a bývalou nocovňou vodičov.
V danom prípade nastal problém, kde Ján Fulka doručil na Obec
Snežnica sťažnosť, v ktorej sa sťažuje na pána Králika a na to
že na ich nehnuteľnosť je prilepená čierna stavba. Obec
iniciovala zmierenie oboch strán a požiadala V. Králika, aby
sa pokúsil o zmier s rod. Fulková. Obe strany sa dohodli, no
problém bude prešetrený aj stavebným úradom. Rodina Fulková
žiada len o geometrický plán, aby obec nepredala časť pozemku
aj pod ich nehnuteľnosťou. V. Králik doručil geometrický plán
na obecný úrad v Snežnici. Následne pracovníčka obce Ing.
Smiešková
uskutočnila
prieskum
trhu
a získala
písomné
stanoviská od 3 oslovených realitných agentúr, za akú cenu sú
v danej lokalite predávané pozemky. Odpredaj pozemku bol
schválený v sume 16 eur/1m2. Prílohou zápisnice je hlasovacia
tabuľka a výsledkom je uznesenie č. 52.
- Slovak Peter žiadal obec Snežnica o preloženie odvodňovacieho
kanála, ktorý sa nachádza v blízkosti jeho stavby a nakoľko
si plánuje pozemok ohradiť znemožnil by tak prejazd majiteľom
k ich pozemkom. Poslanec OZ P. Ševčík navrhuje počkať
s úpravou odvodňovacieho kanála nakoľko bude podaná výzva na
cesty, ktorá sa bude týkať aj danej lokality. V prípade
nezískania fin. prostriedkov budeme musieť vyriešiť obec
situáciu z vlastných zdrojov.
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- Ladislav Majtán dal na obecný úrad žiadosť o zámenu pozemku
pod čističkou za obecný pozemok. Stavebná komisia bude
realizovať obhliadku priamo na mieste a na dané stretnutie
prizve aj pána L. Majána. Poslanci OZ požadujú, aby na liste
vlastníctva figuroval žiadateľ ako jediný vlastník.
- STEPO podala na miestny úrad žiadosť o nájomnú zmluvu pozemku
pred Hostincom pri zvonici, nakoľko pre vydanie stavebného
povolenia je nutná nájomná zmluva čo stanovuje aj stavebný
zákon. Stavebná komisia a aj poslanci OZ požadujú predložiť
situačný nákres na základe čoho sa zaujme stanovisko.
V spojení s danou žiadosťou stavebná komisia urobí obhliadku
na mieste.
Ad 10/ Rôzne
- Poslanec Dušan Ševčík požaduje prípravu VzN, ktoré by
upravovalo situáciu s chovom dobytka v obci Snežnica.
V súčasnosti sú na pozemkoch občanov pasú hospodárske
zvieratá a môže dôjsť k presiaknutiu močovky do súkromných
studní občanov.
- Starosta obec Snežnica osobne poďakoval J. Cesnekovi za
pomoc pri oprave ventilov a za promptné riešenie situácie
s únikom vody z vodovodu napojeného na Zástranie.
- Poslanci OZ sa informovali, kedy je možné zrealizovať
plánované úpravy v škôlke, nakoľko sa blíži plánované
zatvorenie MŠ a jedálne. Starosta obce upozornil na nutnosť
doriešenia odsávania, nakoľko maľovanie daných priestorov
by bolo neefektívne.
- Poslanec
P.
Mičian
požiadal
o odstránenie
drevín
v blízkosti
hrobového
miesta
Jána
Boráka,
pretože
znemožňujú
prístup
k ostatným
hrobom.
Starosta
obce
prešetrí danú žiadosť a zváži
či je nutné dreviny
odstrániť.
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:
Ing. Veronika Smiešková

I. overovateľ:
Ján Belanec

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce

II. overovateľ:
Ing. Miroslava Dubanová
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U z n e s e n i a
zo

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, zo dňa
17.07.2015

Uznesenie č. 49 – k návrhu na zaradenie rozhodovania o otázkach
týkajúcich sa činností ťažby a spracovania
kameňa v lome Snežnica a v plánovanom lome do
výlučnej právomoci obecného zastupiteľstva
OZ schvaľuje:

výlučné právo na rozhodovanie o otázkach
spojených
s činnosťami
týkajúcimi
a ťažby
a spracovania
kameňa
v lome
Snežnica
a v plánovanom lome Brodno

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:

50

– k návrhu na zaujatie stanoviska k ťažbe
a spracovaniu
kameňa
v lome
Snežnica
a k trhacím prácam v lome Snežnica
nesúhlas s výkonom činnosti týkajúcej sa
ťažby a spracovania kameňa v lome Snežnica.
Obec Snežnica nesúhlasí s výkonom trhacích
prác v lome Snežnica

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. 51 – k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Snežnica a s majetkom štátu, ktorý obec
užíva
OZ schvaľuje:

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Snežnica a s majetkom štátu, ktorý obec
užíva

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. 52 – k odpredaju obecného pozemku na novovytvorenej
parcele č. 333/10 Vladimírovi Králikovi
OZ schvaľuje:

Odpredaj pozemku vo vlastníctve obce Snežnica
na novovytvorenej parc. č. KN C 333/10, ktorá
vznikne vyčlenením z pozemku parc. č. KN C
333/1 v k.ú. Obce Snežnica podľa LV č. 405,
vo výmere 11 m2 pánovi Vladimírovi Králikovi,
nar. 07.08.1961, trvale bytom Snežnica 227
v sume 16 eur/1m2

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

