Z á p i s n i c a
zo 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného
dňa 21.09.2015 o 18:00 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: Ján
Cesnek a Ján Belanec
Vedením zápisnice poveril : Ing. Veroniku Smieškovú
P r o g r a m

1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Voľba overovateľov zapisovateľov
3/ Dodatok k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom
4/ Prenájom lesných ciest PS účastinárov urbariátu
5/ 6. Úprava rozpočtu obce Snežnica + ZŠ s MŠ
6/ Žiadosti občanov
7/ Rôzne
8/ Záver
Ad 3/ Dodatok
obce Snežnica

k Zásadám

hospodárenia

a nakladania

s majetkom

Starosta obce oboznámil poslancov OZ so žiadosťou PS
urbariátu prenajať lesné cesty pre potreby podania žiadosti
o nenávratný
finančný
príspevok.
Zásady
hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Snežnica v piatej hlave ods. 6 je
určené že doba prenájmu nemôže presiahnuť 10 rokov. V prípade
nutnosti prenajatia lesných ciest na viac ako 10 rokov je nutné
schváliť Dodatok, ktorým by bola doba prenájmu stanovená na dobu
neurčitú a ostatné podmienky by boli ustanovené v zmluve
o prenájme.
Poslanci
OZ
považujú
daný
bod
programu
za
neopodstatnený nakoľko PS urbariátu neuviedlo dobu na ktorú chcú
lesné cesty prenajať. Na zasadnutie obecného zastupiteľstva boli
následne prizvaní aj členovia PS urbariátu aby objasnili všetky
požiadavky.
Ad 4/ Prenájom lesných ciest PS účastinárov urbariátu

Starosta obce privítal na OZ prizvaných členov PS urbariátu
aby priblížili podmienky pre zapojenie sa do projektu. Poslanec
Pavol Ševčík a aj ostatní poslanci OZ požiadali štatutára PS
urbariátu aby bližšie špecifikoval dobu na ktorú chcú dané lesné
cesty prenajať. Štatutár PS urbariátu nepovažuje dĺžku prenájmu
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za dôležitú a dĺžku prenájme prenechajú na rozhodnutí poslancov
OZ.
Poslanci
OZ
sa
preto
rozhodli
Zásady
hospodárenia
a nakladania s majetkom obce nemeniť a zachovať Hlavu 5, ods. 6
v pôvodnom znení. Poslanci OZ ďalej požiadali pán Pokrivku, aby
presne opísal podmienky podania projektu, priblížil výhody
získania fin. prostriedkov na predmet žiadosti. Prvotne bolo
definované o aké cesty sa v žiadosti o nenávratný finančný
príspevok jedná – cesta na Medzivretnie a cesta Za pasienky.
Samotný výber práve daných ciest nemal žiadny osobitný význam.
V danej časti by chceli následne vybudovať krížovú cestu
a zaistiť protipožiarne opatrenia. Poslanec OZ Martin Bollo sa
zaujímal o možnosť dobudovania lesných ciest v častiach, ktoré
sú v horšom stave bez možnosti prístupu. Zvolené cesty pre
projekt považuje za prístupné aj pre požiarnu techniku a osobné
autá. PS urbariátu podľa názoru poslanca OZ Martina Bollu
v danej časti nevykonáva žiadnu činnosť v oblasti ťažby.
Štatutár PS urbariátu požiadal poslancov OZ aby nehľadali za
výberom práve daných lesných ciest skrytý význam. Cesta má
slúžiť len pre prístup lesnej a požiarnej techniky, nakoľko
spĺňa ďalšie kritéria pre potreby ich budovania. Opravu ďalších
ciest v častiach zle prístupných považujú obaja členova PS
urbariátu za dobrý nápad, len z dôvodu časovej tiesne nestíhajú
projekt prerobiť. Preto existuje možnosť zapojiť sa opätovne do
daného
projektu
v nasledujúcich
rokoch.
Poslanci
OZ
konštatovali,
že
predložená
požiadavka
bola
predložená
v nedostatočnom časovom predstihu.
Nakoľko pán Pokrivka a pán Minárik nedisponovali dostatočnými
informáciami k projektu poslanci OZ sa s prizvanými hosťami
rozlúčili a pokračovali v diskusii o danom bode programu.
Starosta obce daný podnet zo strany PS urbariátu privítal
a považuje nápad o rekonštrukcii lesných ciest za prínosný pre
obec. Poslanec OZ Peter Kukučík navrhoval, aby projekt rozdelili
a do žiadosti o NFP zaradili iba cestu – Za pasienky.
Poslanec OZ Pavol Ševčík predniesol poslancom návrh, aby
prenajali lesné cesty parc. č. 3583, 3850, k.ú. Snežnica vo
vlastníctve obce Snežnica na dobu 10 rokov na základe nájomnej
zmluvy, v ktorej bude zakotvené možnosť odstúpenia od zmluvy
v prípade nezískania nenávratného finančného príspevku na
rekonštrukciu lesných ciest. Starosta obce dal o danom bode
programu hlasovať čo tvorí prílohu zápisnice a uznesenie č. 56.
Poslanci OZ svojim hlasovaním zamietli daný návrh.
Ad 5/ 6. Úprava rozpočtu obce Snežnica, ZŠ s MŠ
Starosta obce odovzdal slovo účtovníčke obce, aby predniesla
navrhované
úpravu
rozpočtu
obce
Snežnica.
Poslanci
OZ
s navrhovanou úpravou rozpočtu súhlasia a prijali uznesenie č.
57. Záznam o hlasovaní tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Ad 6/Žiadosti občanov
Na obecný úrad bola doručená žiadosť pána Jána Fulku, ktorý
požaduje odkúpenie pozemku okolo nocovne vodičov. Žiadateľ
predložil geometrický plán spolu s presným definovaním zámeru.
Poslanci OZ si preštudovali predložené doklady a usúdili, že
pred schválením zámeru odpredaja časti pozemku zrealizuje
stavebná komisia obhliadku na mieste. Daná žiadosť bude opätovne
prejednaná na nasledujúcom zasadnutí OZ.
Ad 6/ Rôzne
- Starosta obce a aj poslanci OZ otvorili problematiku
obecného vodovodu. V súčasnosti boli zistené a odstránené
na obecnom vodovode 3 závady. Poslanec OZ Peter Kukučík
predložil návrhy pre zlepšenie situácie s vodou. Navrhol
zriadiť dva ventile. Poslanec OZ Ján Cesnek doplnil daný
návrh o zriadenie ventilu pri dome Pavla Ševčíka a pri dome
Petra Kukučika. Zároveň prízvukoval že situácia na Vyšnom
konci sa môže rapídne zhoršovať nakoľko pribúdajú nové
rodinné domy, ktoré majú záujem napojenia sa na obecný
vodovod. Ján Cesnek požaduje zaviesť do systému napájania
sa na obecný vodovod systém, ktorý by dokázal kontrolovať
samotné napojenie, vyberanie poplatku za vodovodnú prípojku
a vydávanie povolenia na pripojenie sa. Dôležite je aby
ľudia pochopili že napájanie bez upovedomenia obce nebude
možné a budú pokutovaní. Starosta obce predložil návrh že
ľuďom ktorý požiadajú o napojenie na obecný vodovod a bude
im vyhovené, budú musieť prvotne zaplatiť poplatok za
pripojenie. Následne dostanú kontakt na poslanca OZ Jána
Cesneka s možnosťou využitia jeho služby, v prípade že
nebudú chcieť jeho služby využiť bude musieť byť prítomný
pri samotnom napájaní, aby nedošlo k chybnej manipulácii.
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:
Ing. Veronika Smiešková

I. overovateľ:
Ján Cesnek

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce

II. overovateľ:
Ján Belanec
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U z n e s e n i a
zo

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, zo dňa
21.09.2015

Uznesenie č. 56 – prenájom lesných ciest parc. č. 3853 a 3850
v k. ú. Snežnica vo vlastníctve Obce Snežnica
Pozemkovému
spoločenstvu
účastinárov
urbariátu na základe nájomnej zmluvy na dobu
10 rokov
Zdôvodnenie:

Spôsob prenajatia pozemkov na základe osobitného
zreteľa nebol zvolený z dôvodu časovej tiesne,
nakoľko by neboli splnené zákonom stanovené lehoty
pre zverejnenie zámeru prenajatia pozemkov. Nájomná
zmluva mala slúžiť ako doklad potrebný k vydaniu
stavebného povolenia, ktoré sa prikladá ako príloha
k žiadosti
o nenávratný
finančný
príspevok
na
rekonštrukciu lesných ciest.

OZ zamieta:

prenájom lesných ciest parc. č. 3853 a 3850 v k.ú.
Snežnica vo vlastníctve Obce Snežnica žiadateľovi
PS účastinárov urbariátu na základe nájomnej
zmluvy na dobu 10 rokov

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

8
8
4
2
2

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce

Uznesenie č. 57 – k
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6. Úprave rozpočtu obce Snežnica

OZ berie na vedomie:
6.
zmenu
rozpočtu
na
rok
2015
rozpočtovým opatrením č. 6/2015 takto:
rozpočet bežných príjmov
schválený vo výške 688.392 EUR zvýšený
o 13.290 EUR = 701.682 EUR
rozpočet bežných výdavkov
schválený vo výške 275.875 EUR zvýšený
o 15.566 EUR = 291.441 EUR
rozpočet kapitálových príjmov
schválený vo výške 386.274 zostal zvýšený
o 176 EUR = 386450 EUR
rozpočet kapitálových výdavkov schválený po
vo výške 777.457 EUR znížený o 2.100 EUR =
775.357 EUR
Rozpočet príjmových finančných operácií
schválený
vo
výške
364.734
EUR
zostal
nezmenený
Rozpočet výdavkových finančných operácií
schválený
vo
výške
7.650
EUR
zostal
nezmenený
rozpočet bežných príjmov ZŠ s MŠ schválený
vo výške 9.508 EUR zvýšený o 186 EUR = 9.694
EUR.
rozpočet bežných výdavkov ZŠ s MŠ schválený
vo výške 387.926 EUR zvýšený o 186 EUR =
388.112 EUR.
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

