
Z á p i s n i c a 

 

zo 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného  

dňa 27.05.2016 o 19:00 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 a doplneným 

programom rokovania súhlasili. Poslanec OZ Pavol Ševčík OZ  

požiadal o doplnenie bodu do program – Informácia o LOM SB, 

s.r.o. Poslanec Ján Cesnek požiadal o doplnenie bodu do programu 

– návrh na zaslanie zápisníc z rokovaní OZ poslancom OZ ihneď po 

ukončení OZ na e-mail. Poslanci OZ s prednesenými a doplnenými 

návrhmi programu rokovania súhlasili. Za overovateľov zápisnice 

boli zvolení: Dušan Ševčík, Ing. Miroslava Dubanová.  

Vedením zápisnice poveril : Helenu Ševčíkovú. 

 

     P r o g r a m 

1/ Otvorenie zasadnutia 
2/ Voľba overovateľov zápisnice 
3/ Stanovisko rodiny Klímovcov k návrhu obce k vyriešeniu 

vchodu na parc.č.1121/1 

4/ Návrh Ing. Minárika na výmenu pozemku /kanalizácia na 
Vyšnom konci/ 

5/ Informácia o Lom SB, s.r.o. 
6/ Návrh za zasielanie zápisníc OZ poslancom OZ ihneď po 

ukončení OZ na e-mail.  

7/ Rôzne 
8/ Záver 

 

 

Ad 3/ Stanovisko rodiny Klímovcov k návrhu Obce k vyriešeniu 

vchodu na parc. Č.1121/1 

 

Starosta obce predniesol návrh Obce k vyriešeniu vchodu na 

parc. Č. 1121/1 a požiadal o stanovisko rodinu Klímovcov, ktorá 

bola na OZ predvolaná na základe ich žiadosti.  

Prítomná rodina Klímovcov: pani Iveta Klímová, pán Walter 

Klímo, pani Anna Ševčíková, Mgr. Alexandra Ondrišková, právny 

zástupca rodiny Klímovcov JUDr. Ľubomír Šablica. 

Pani Klímová sa najskôr vyjadrila k predchádzajúcej 

zápisnici zo dňa 29.04.2016 a žiadala o vysvetlenie zverejnenia 

zápisnice dňa: 12.05.2016 a následne dňa 20.05.2016 stiahnutie 

tejto zápisnice a zverejnenie za zmenenú zápisnicu.  

 

Poslanec Pavol Ševčík sa vyjadril k danej téme že došlo 

k nedorozumeniu a nesprávnemu vysvetleniu jeho vyjadrenia na OZ 

konaného dňa 29.04.2016.  

Zápisnica , ktorá bola zverejnená 12.05.2016 bola neplatná, 

nakoľko nebola overená overovateľmi zápisnice. 
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Tvrdenie pani Klímovej je, že v zápisnici zo dňa 29.04.2016 

bolo uvedené, že Obec  bude žiadať od rodiny Mrázikovej 

dokumenty nadobudnutia sporného majetku. 

Poslanec Ján Cesnek povedal, že poslanec Pavol Ševčík na OZ 

konaného 29.04.2016 povedal že sa budú žiadať od rodiny 

Mrázikovej doklady nadobudnutia majetku.  Poslanec Pavol Ševčík 

na dané reagoval, že určite nič také nepovedal, pretože on na to 

v žiadnom prípade nie je oprávnený. Na to slúžia iné orgány, 

ktoré môžu od občanov tieto doklady požadovať.  

K danej téme sa vyjadril aj právny zástupca rodiny Klímovej 

s tým, že zástupca obce si má chrániť svoj majetok aj za cenu 

súdneho sporu. 

Rodina Klímovcov sa ďalej dotazovala, že prečo na 

stretnutie na Hôrke neboli prizvaní aj oni, ale len rodiny 

Mráziková a Mudríková. Na čo starosta reagoval tým, že názor 

rodiny Klímovcov bol prezentovaný na OZ dňa 29.4.2016 samostatne 

bez účasti ostatných rodín, aj na stretnutí starostu s právnym 

zástupcom rodiny Klímovej v ten istý deň. Starosta a poslanci OZ 

chceli vedieť stanovisko aj ostatných dotknutých strán a nakoľko 

sú medzi susedmi dlhodobo napäté vzťahy odmietli stretnutie za 

účasti rodiny Klímovej.   

Starosta obce opätovne vyzval rodinu Klímovcov, aby sa 

vyjadrila k návrhu obce  zo dňa 16.5.2016,kde im bolo ponúknuté     

odkúpiť pozemok od rodiny Mudríkovcov a tým zabezpečiť vchod na 

parcelu č. KN C 1121/1 z verejnej komunikácie, alebo je obec 

ochotná odkúpiť danú časť pozemku do vlastníctve obce a tak 

zabezpečiť prístup. P.Klimová povedala ,že odkúpia časť pozemku 

č.KN C 3088 od p.Mudríkovej za 1 euro, ale vstup na svoj pozemok 

požaduje z parcely č.KN C 139,ktorej vlastníkom je rodina 

Mráziková. S návrhom obce na vytvorenie  vstupu cez pozemok č. 

KN C 3088 nesúhlasila.  

Starosta obce oboznámil prítomných s tým ,že obec je 

momentálne účastníkom dvoch súdnych konaní z predchádzajúceho 

obdobia a je možný nový súdny spor spojený s revitalizáciou 

námestia, preto nechce obec zaťažovať ďalším súdnym sporom, aj 

s ohľadom na to, že vyriešenie prístupu na parcelu č.KN C 1121/1 

je možné na základe ponukou rodiny Mudríkovej. Starosta má   

zato ,že návrh, ktorí bol zaslaný manželom Klimovcom dňa 

29.4.2016,je časovo aj finančne najmenej náročný a pre obec 

najprijateľnejší . 

Poslanec Ján Cesnek žiadal pomoc pre rodinu Klímovcov.                            

Návrh poslanca Pavla Ševčíka  preveriť dokumenty u právnika a na 

základe toho cca o 2 týždne OZ rozhodne o ďalšom postupe. 
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Ad 4 / Návrh Ing. Minárika na výmenu pozemku /kanalizácia na 

Vyšnom konci/ 

 

Je pripravená Nájomná zmluva. Poslanec Peter Kukučík 

prezentoval možné varianty výmeny pozemkov.   

Dorieši sa na ďalšom OZ. 

 

Ad 5 / Informácia o Lom SB, s.r.o. 

 

T.č. je Lom SB,s.r.o. v likvidácii na Okresnom súde 

v Žiline. Obci bol vyplatený podiel na zisku za r. 2015 vo výške 

9848,64 €. 

 

Ad 6 / Návrh za zasielanie zápisníc OZ poslancom OZ ihneď po 

ukončení OZ na e-mail.  

 

Poslanci OZ rozhodli, že po skončení OZ sa nepodpísaná  

zápisnica rozpošle e-mailom všetkým poslancom, aby si 

skontrolovali či obsahuje všetky prerokúvané náležitosti, tak 

ako boli prezentované, potom zapisovateľ pozve overovateľov 

zápisnice na podpis zápisnice a následne bude zverejnená na   

webstránke obce.   

 

Ad 7/ Rôzne 

 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ o priebehu kontroly 

Inšpekcie Životného prostredia na ČOV Snežnica na podnet Mgr. 

Dušana Jaššu.  

Starosta obce informoval o ďalšom návrhu p. Stanovského zo 

SAGACITY – rovnomerné splátky na 30 mesiacov. Na návrh poslancov 

OZ doriešiť aj nájomnú zmluvu na pozemok – Hrby. 

 

Ad 8/ Záver 

 

Nakoľko bol program 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vyčerpaný, starosta obce poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie OZ ukončil.  

 

d. a. h.. 

 

 

Zapisovateľ:                   MVDr. Milan Hlavatý 

Helena Ševčíková               starosta obce        

 

 

 

 

I. overovateľ: II. overovateľ: 

Bc. Dušan Ševčík                  Ing. Miroslava Dubanová      

 

 

 

 


