Z á p i s n i c a
zo 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného
dňa 30.04.2015 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, s ktorým všetci poslanci OZ súhlasili. Za
overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Miroslava Dubanová,
Martin Bollo
Vedením zápisnice poveril : Ing. Veroniku Smieškovú
P r o g r a m

1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Voľba overovateľov zapisovateľov
3/ Kontrola plnenia uznesení
4/ Informácie o výstavbe v obci
5/ VzN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
6/ Schválenie vstupu do Miestnej akčnej skupiny Dolné
Kysuce
7/ Prerokovanie platu starostu obce na rok 2015
8/ Prejednanie žiadostí – Klímová, Králik
9/ Informácie zo zasadnutia kultúrnej komisie + štatút
kultúrnej komisie
10/ Rôzne
11/ Záver
Ad 3/Kontrola plnenia uznesení
Na základe doporučení hlavného kontrolóra, starosta obce
zrekapituloval schválené uznesenia z predošlého zasadnutia OZ
a následne sa zameral na ich plnenie. Uznesenia OZ boli
naplnené, prípadne prebieha ich plnenie.
Ad 4/ Informácie o výstavbe v obci
Starosta obce zhrnul všetky nové zmeny súvisiace s projektom
Revitalizácia
centrálnej
zóny
obce
Snežnica.
Zameral
sa
predovšetkým na vzniknutú situáciu s prekládkou NN siete.
Priblížil poslancom OZ rozpočet elektrárni a samotný rozpočet
projektu. Problém je možné riešiť dvomi spôsobmi, a to:
1. Situácia: Prekládku nerealizovať - Maximálne 5% máme
možnosť nevyčerpať- vzniknutý stav presahuje spomínaných
5%.
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2. Situácia: prekládka sa bude realizovať z rozpočtu obce,
pričom je tu reálna hrozba, že by si obec musela zobrať
úver.
Starosta obce s pánom Pokrivkom sa snažia ešte o jedno riešenie,
o ktorom majú jednať s elektrikármi. Poslanec OZ Peter Kukučik
by
sa
pokúsil
osloviť
ešte
iných
ľudí
a požiadať
ich
o konzultáciu prekládky NN siete.
Poslanci OZ boli následne informovaný starostom obce o budovaní
chodníka na cintoríne. Dané práce sa blížia k záveru a chodníky
budú smerovať až k ceste na Prúty.
Ad 5/VzN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
Starosta obce predniesol poslancom OZ list ktorý bol
adresovaný prokurátorom na obec a napadol VzN č. 1/2014
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce
Snežnica. Poslanci s úpravou VzN č. 1/2015 súhlasí a záznam
o hlasovaní tvorí prílohu 1, uznesenie č. 36.
Ad 6/ Schválenie vstupu do Miestnej akčnej skupiny Dolných Kysúc
Starosta obce privítal starostku obce Rudina Ing. Mičianovú
a zároveň ju poprosil o objasnenie podmienok fungovania MASKY.
Starosta obce Rudina bližšie charakterizovala nový program
rozvoja vidieka, konkrétne opatrenie LÍDER. Veľký prínos je
videný v spolupráci jednotlivých obcí Dolných Kysúc. Na začiatok
je dôležité, aby sa obce a OZ uznieslo na vstupe do Miestnej
akčnej skupiny Dolných Kysúc. Daná miestna skupina musí splniť
viacero podmienok, ako počet obyvateľov na km2, spojenosť obcí
katastrálnymi
územiami,
vypracovanie
strategického
plánu.
V súčasnosti štát vyčlenil pre obce 15.000 Eur na vypracovanie
strategického plánu, kde nie je nutná žiadna spoluúčasť obcí.
Predstavuje to pre obce veľkú šancu neutratiť žiadne finančné
prostriedky. Po zrealizovaní daného strategického plánu sa dané
združenie pretransformuje na miestnu akčnú skupinu, kde obce
budú mať 49% a súkromná sféra 51% na základe čoho budú zostavené
stanovy danej skupiny. Financovanie MASKY je naplánované vo
výške 3,8 mil. eur + ďalšie finančné prostriedky v závislosti od
rôznych ukazovateľov ako nezamestnanosť atď až do 1,2 mil. eur.
Management, ktorý bude zaisťovať podávanie žiadostí a fungovanie
danej skupiny bude financovaný zo zvlášť vyčleneného balíka,
ktorý opäť zaistí štát. Finančné prostriedky sa budú môcť použiť
na všetky aktivity v obci, ktoré sa bližšie špecifikujú
v samotnom strategickom pláne. Poslanci si vypočuli všetky
informácie o danej skupine a hlasovali o vstupe do MASKY, čo
tvorí prílohu č.1 a uznesenie č. 34.
Ad 7/ Prerokovanie platu starostu obce na rok 2015
Starosta obce udelil slovo pracovníčke obce Helene Bačíkovej,
ktorá poslancom OZ predniesla informácie nutné k prerokovaniu
platu starostku obce. Poslanci OZ berú na vedomie základný plat
starostu určený ako súčin koeficientu 1,65 a priemerného platu
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v národnom hospodárstve platného pre rok 2014 vo výške 858 €
celkovo vo výške 1.415,70 € a uznesením č. 35 schvaľujú zvýšenie
základného platu určeného zákonom o 20% zo základného platu
starostu čo predstavuje celkovú výšku platu v sume 1.699 €.
Hlasovanie k tomuto bodu programu tvorí prílohu č.1 zápisnice.
Ad 8/ Prejednanie žiadostí – Klímová, Králik
Poslanci OZ sa následne zaoberali žiadosťami jednotlivých
občanov, a to: Klimová, Králik. Pani Klimová doručila na obec
žiadosť, v ktorej požaduje od obce odstrániť stĺp VO z jej
pozemku, kade by mohla mať umiestnený vchod k domu. Napriek
možnosti preložiť daný stĺp VO na susedný pozemok pána Mrázika,
rozhodli sa poslanci OZ umiestniť daný stĺp na obecný pozemok.
Hlasovanie k danému bodu programu tvorí prílohu č.1 a uznesenie
č. 37
Na obecný úrad bola doručená žiadosť od pána Králika, kde žiada
o odkúpenie časti pozemku na parcele č. 333/1, ktorá je vo
vlastníctve obce. Žiadateľ má na parc.č. 333/9 postavenú garáž,
ktorá presahuje na parc.č. 333/1, danú časť chce žiadateľ kúpiť
a previesť cez kataster na svoje meno. Geometrický plán a všetky
náklady spojené s prevodom bude niesť žiadateľ. Poslanci OZ
schválili zámer o odpredaji časti pozemku, ktorý bude vyvesený
po dobu 15 dní na úradnej tabuli a môže byť pripomienkovaný. Na
ďalšom obecnom zastupiteľstve sa určí cena pozemku a schváli sa
samotný predaj. Hlasovanie k tomuto bodu programu tvorí prílohu
č. 1. Zápisnice a uznesenie č. 38.Zámer odpredaj pozemku –
schválili.
Ad

9/

Informácie zo zasadnutia
kultúrnej komisie

kultúrnej

komisie

+

štatút

Starosta obce udelil slovo predsedovi komisie – Dušanovi
Ševčíkovi. Predložil plán kultúrnych podujatí a zámerov na celý
rok
i ďalšie
obdobia.
Všetky
podujatia
a zámery
sú
konkretizované v zápisnici z kultúrnej komisie. Štatút obce
nebol schválený, nakoľko bude pracovníčkou obce pripravený
štatút pre všetky komisie.
Ad 10/ Rôzne
- Starosta obce informoval poslancov OZ o projekt cezhraničná
spolupráca,
a o prostriedkoch
ktoré
musí
mať
obec
k dispozícii na zrealizovanie – v prípade spolupráce s ČR
do 20 tis., alebo s PL do 50 tis.
- Poslanec OZ Pavol Ševčík požiadal o preverenie podmienok
pre zorganizovanie referenda, a to v dôsledku sťažnosti na
LOM.
- Poslanec OZ Martin Bollo sa informoval na podanú žiadosť zo
Školskej jedálne, ktorá bola podaná pred 2 rokmi a následne
bola zamietnutá. Žiadosť obsahovala písomné odôvodnenie
žiadosti
a
fotky
kuchynského
zariadenia,
ktoré
je
v katastrofálnom stave. Nakoľko žiadosť nebola nájdená
navrhli poslanci o jej opätovné predloženie a následne sa
budú ňou zaoberať.
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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:
Ing. Miroslava Dubanová

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce

II. overovateľ:
Martin Bollo
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U z n e s e n i a
zo

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, zo dňa
30.04.2015

Uznesenie č. 34 – vstup obce Snežnica do Miestnej akčnej skupiny
Dolných Kysúc
OZ schvaľuje:

vstup obce Snežnica do občianskeho združenia
Miestna akčná skupina Dolných Kysúc, so
sídlom
Rudina
442,
023
31
Rudina,
a zaradenie obce Snežnica do územia tohto
verejno-súkromného partnerstva

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. 35– k schváleniu platu starostu
OZ schvaľuje:

zvýšenie základného platu starostu obce Snežnica
o 20% základného platu

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. 36– VzN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a
o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce
Snežnica
OZ schvaľuje:

VzN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a
o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce
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
Uznesenie č. 37– k preloženiu VO z parcely č. 1121/1 na obecný
pozemok
OZ schvaľuje:

preloženie VO z parc.č. 1121/1 na obecný
pozemok, na základe žiadosti rod. Klimocov

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. 38– k zámeru obce Snežnica predať nehnuteľný
majetok vo vlastníctve obce z dôvodou hodných
osobitného zreteľa
OZ schvaľuje:

zámer obce Snežnica k odpredaju časti pozemku
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

Uznesenie č. 39 – 3. Úprava rozpočtu obce Snežnica
OZ berie na vedomie:
3. zmenu rozpočtu na rok 2015 rozpočtovým
opatrením č. 3/2015 takto:
rozpočet bežných príjmov
schválený
vo
výške
639.421
EUR
zostal
nezmenený
rozpočet bežných výdavkov
schválený vo výške 239.457 EUR zostal
nezmenený
rozpočet kapitálových príjmov
schválený vo výške 393.294 zostal nezmenený
rozpočet kapitálových výdavkov schválený po
vo výške 777.451 EUR zostal nezmenený
Rozpočet príjmových finančných operácií
schválený
vo
výške
364.734
EUR
zostal
nezmenený
Rozpočet výdavkových finančných operácií
schválený
vo
výške
6.480
EUR
zostal
nezmenený
rozpočet bežných príjmov ZŠ s MŠ schválený
vo výške 8.134 EUR zostal nezmenený
rozpočet bežných výdavkov ZŠ s MŠ schválený
vo výške 387.727 EUR zostal nezemenený.
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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

