
Z á p i s n i c a 

 

z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného  

dňa 15.12.2017 o 17:00 h. 

________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

R o k o v a n i e 

 

 

 

  Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol 

starosta obce. Privítal všetkých prítomných a oboznámil ich 

s programom rokovania 

P r o g r a m 

 

 

 

 

1. Otvorenie zastupiteľstva 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
3. VZN o dani z nehnuteľnosti 2018 
4. VZN o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady 2018 
5. VZN o financovaní školy a školských zariadení na rok 2018 
6. Úprava rozpočtu obce Snežnica a ZŠ s MŠ 
7. Použitie rezervného fondu 
8. Správa HK o vykonaných kontrolách 
9. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 
10. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu 2018-2020 

11. Rozpočet 2018-2020 

12. Odmeny poslancov za II. polrok 2017 

13. Odmena hlavného kontrolóra za rok 2017 

14. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Ján Cesnek 

15. Výmena pozemkov – Marián  Sedliak 

16. Správa audítora ku KUZ a VS za rok 2016 – berie sa na 

vedomie 

17. Žiadosti a podnety 

18. Rôzne 

19. Záver. 

 

 

Ad 2/ Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Mgr.  Pavol 

Mičian a Pavol Ševčík s čím všetci prítomní poslanci súhlasili. 

Vedením zápisnice určil starosta obce pracovníčku OcÚ Helenu 

Ševčíkovú. 

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  päť 

a OZ je uznášania schopné. 

Zástupkyňa starostu obce Ing. Dubanová požiadala o doplnenie 

bodu do programu – odmena starostovi obce za rok 2017. Starosta 

dal o bodoch programu hlasovať.  
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Hlasovanie:                   

      

za:                           5                                                                

proti :                       0                        

zdržal sa:                    0                                                    

nehlasovali:                  0                                                        

neprítomní pri hlasovaní:     0                     

 

Obecné zastupiteľstvo Obce  Snežnica schvaľuje program rokovania 

s navrhnutými zmenami a doplnkami.  

 

 

P r o g r a m 

 

 

  1.   Otvorenie zastupiteľstva 

  2.   Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. VZN o dani z nehnuteľnosti 2018 
4. VZN o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady 2018 
5. VZN o financovaní školy a školských zariadení na rok 2018 
6. Úprava rozpočtu obce Snežnica a ZŠ s MŠ 
7. Použitie rezervného fondu 
8. Správa HK o vykonaných kontrolách 
9. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 
10. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu 2018-2020 
11. Rozpočet 2018-2020 
12. Odmena starostu obce za rok 2017 
13. Odmeny poslancov za II. polrok 2017 
14. Odmena hlavného kontrolóra za rok 2017 
15. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Ján Cesnek 
16. Výmena pozemkov – Marián  Sedliak 
17. Správa audítora ku KUZ a VS za rok 2016 – berie sa na 

vedomie 

18. Žiadosti a podnety 
19. Rôzne 
20. Záver. 

 

 

Ad  3/ VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2018 

  

Pracovníčka OcÚ Mgr. Helena Bačíková predniesla poslancom OZ 

predložený návrh na zmenu v dani z nehnuteľnosti. Poslanci 

o predloženom návrhu rokovali, predložený návrh VZN o dani 

z nehnuteľnosti nebol schválený.  

Hlasovanie k tomuto bodu zápisnice je uznesenie č. 147. 

Hlasovanie k tomuto bodu zápisnice tvorí hlasovacia tabuľka 

príloha č. 1.  

 

Hlasovanie:                      

za:                       0                                              

proti :                   5                                                 

zdržal sa:                0                                              

nehlasovali:              0                                             

neprítomní pri hlasovaní: 0     
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Ad  4/ VZN o financovaní školy a školských zariadení na rok 2018 

 

Starosta otvoril bod programu financovania školy a školských 

zariadení na rok 2018. Následne udelil slovo pracovníčke OcÚ 

Ing. Veronike Sabelovej ktorá bližšie oboznámila poslancov OZ 

o jednotlivých položkách financovania. Ďalej sa o slovo 

prihlásila zastupujúca riaditeľka  ZŠ s MŠ Snežnica, ktorá 

informovala o financovaní ZŠ s MŠ a školských zariadení 

z originálnych kompetencií na rok 2018. Starosta ubezpečil, že 

ak schválené financovanie na originálne kompetencie nebude 

postačujúce bude sa riešiť  dofinancovanie.  

Obecné zastupiteľstvo predložený Návrh VZN o financovaní 

školy a školských zariadení na rok 2018 schválilo. Hlasovanie 

k tomuto bodu zápisnice je uznesenie č. 148 a hlasovacia tabuľka 

č. 1 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Hlasovanie:             

za:                       4                                                

proti :                   0                                                

zdržal sa:                1                                            

nehlasovali:              0                                               

neprítomní pri hlasovaní: 0          

 

 

Ad 5/ VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné   

stavebné odpady na rok 2018 

  

Starosta obce otvoril bod programu o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady , následne udelil 

slovo  prac. OcÚ Helene Ševčíkovej, ktorá podrobne objasnila 

Návrh VZN o miestnom poplatku za KO a drobný stavebný odpad. 

Prítomní poslanci o návrhu rokovali.  

Predložený návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad 

a drobné stavebné odpady nebol schválený.  

Hlasovanie k tomuto bodu zápisnice je uznesenie č. 149. 

Hlasovanie k tomuto bodu zápisnice tvorí hlasovacia tabuľka  

príloha č. 1. 

 

Hlasovanie:                      

za:                          0                                                  

proti :                      5                                                 

zdržal sa:                   0                                               

nehlasovali:                 0                                             

neprítomní pri hlasovaní:    0         

 

 

Ad 6/ Úprava rozpočtu obce Snežnica a ZŠ s MŠ 

  

 

Starosta obce požiadal účtovníčku obce, aby objasnila zmeny 

v rozpočte. Účtovníčka obce oboznámila poslancov OZ o zmenách 

v rozpočte obce. Poslanci o úprave rozpočtu rokovali a 

s predložený návrh úpravy rozpočtu schválili.  
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Hlasovanie k tomuto bodu zápisnice je uznesenie č. 150 

a hlasovacia tabuľka č. 1 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie:                      

za:                           5                                                  

proti :                       0                                                  

zdržal sa:                    0                                              

nehlasovali:                  0                                            

neprítomní pri hlasovaní:     0         

 

 

 

Ad  7/  Použitie rezervného fondu 

 

Ing. Veronika Sabelová predniesla prítomným poslancom OZ žiadosť 

o čerpanie rezervného fondu na základe úprav rozpočtu. 

Jednotlivo vysvetlila položky úprav rozpočtu. Celková výška 

čerpania RF je 6.071,83 EUR. OZ o použití RF rokovalo a v tejto 

výške na kapitálové výdavky schválilo. 

Hlasovanie k tomuto bodu zápisnice je uznesenie č. 151 

a hlasovacia tabuľka č. 1 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie:                      

za:                         5                                                  

proti :                     0                                              

zdržal sa:                  0                                              

nehlasovali:                0                                              

neprítomní pri hlasovaní:   0         

 

 

 Ad 8/Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách 

 

Starosta obce otvoril bod programu a zároveň udelil slovo hl. 

kontrolórke obce Bc. Kataríne Adámkovej, ktorá predniesla správu 

o vykonaných kontrolách. Č. 4/2017 a č. 5/2017. 

Poslanci OZ zobrali správu hlavného kontrolóra na vedomie. 

Správy HK tvoria prílohu zápisnice 

Hlasovanie k tomuto bodu zápisnice je uznesenie č. 152. 

Hlasovanie k tomuto bodu zápisnice tvorí hlasovacia tabuľka  

príloha č. 1. 

 

Hlasovanie:                      

za:                           5                                                  

proti :                       0                                                  

zdržal sa:                    0                                               

nehlasovali:                  0                                              

neprítomní pri hlasovaní:     0         
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Ad 9/Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 

 

Hl. kontrolórka Bc. Katarína Adámková predniesla prítomným 

poslancom OZ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre 

Obec Snežnica na 1. polrok 2018 v zmysle zákona NR SR č. 

369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších zmien. 

Obecné zastupiteľstvo plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018  

schválilo. 

Hlasovanie k tomuto bodu zápisnice je uznesenie č. 153 

a hlasovacia tabuľka č. 1 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie:                      

za:                         5                                                  

proti :                     0                                                 

zdržal sa:                  0                                              

nehlasovali:                0                                               

neprítomní pri hlasovaní:   0         

 

 

Ad 10/Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu 2018 - 2020 

 

Hlavný kontrolór obce Bc. Katarína Adámková predniesla odborné 

stanovisko, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci OZ 

berú stanovisko HK k rozpočtu obce Snežnica na roky 2018-20120 

na vedomie.  

Hlasovanie k tomuto bodu zápisnice je uznesenie č. 154  

a hlasovacia tabuľka č. 1 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

Hlasovanie:                      

za:                         5                                                  

proti :                     0                                                  

zdržal sa:                  0                                               

nehlasovali:                0                                               

neprítomní pri hlasovaní:   0         

 

 

Ad 11/ Rozpočet na roky 2018 - 2020 

 

Starosta obce požiadal účtovníčku obce, aby predniesla návrh 

rozpočtu na roky 2018 – 2020.  

Obecné zastupiteľstvo po úprave návrhu rozpočtu na roky 2018-

2020 rozpočet na roky 2018 - 2020 schválilo. 

Hlasovanie k tomuto bodu zápisnice je uznesenie č. 154 

a hlasovacia tabuľka č. 1 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie:                      

za:                        5                                                  

proti :                    0                                                  

zdržal sa:                 0                                             

nehlasovali:               0                                              

neprítomní pri hlasovaní:  0         
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Ad 12/Jednorazové zvýšenie platu starostu 

 

Obecné zastupiteľstvo  starostovi obce schválilo jednorazovo za  

mesiac december 2017 zvýšenie základného platu z 20 na 70 %. 

Hlasovanie k tomuto bodu zápisnice je uznesenie č. 155 

a hlasovacia tabuľka č. 1 tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 

Hlasovanie:                      

za:                         4                                                  

proti :                     0                                                  

zdržal sa:                  1                                               

nehlasovali:                0                                               

neprítomní pri hlasovaní:   0         

 

 

Ad 13/Odmeny poslancov za II. polrok 2017 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s výškou zostávajúcej sumy v 

rozpočte na ich odmeny za II. polrok 2017. V rozpočte z roku 

2017 ostalo na odmeny 1300 €, ktoré budú rozdelené medzi 

poslancov za účasť na zasadnutiach OZ, za účasť v komisiách, za  

účasť na rôznych obecných podujatiach a pomoc pri obecných 

akciách. 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh schválilo. 

Hlasovanie k tomuto bodu zápisnice je uznesenie č. 156 

a hlasovacia tabuľka č. 1 tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 

Hlasovanie:                      

za:                         5                                                 

proti :                     0                                                  

zdržal sa:                  0                                               

nehlasovali:                0                                               

neprítomní pri hlasovaní:   0         

 

 

Ad 14/Odmena hlavného kontrolóra za rok 2017 

 

Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh na odmenu hlavného 

kontrolóra obce za rok 2017 vo výške 150 €. 

Obecné zastupiteľstvo prednesený návrh schválilo. 

Hlasovanie k tomuto bodu zápisnice je uznesenie č. 157 

a hlasovacia tabuľka č. 1 tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 

Hlasovanie:                      

za:                         5                                                  

proti :                     0                                               

zdržal sa:                  0                                               

nehlasovali:                0                                              

neprítomní pri hlasovaní:   0         
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Ad 15/ Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Ján Cesnek 

 

     

Dňa 29.09.2017 na 26.zasadnutí OZ poslanec OZ Ján Cesnek   

predniesol žiadosť v ktorej žiada obec o kúpu časti obecného 

pozemku v časti obce Hrby.   

Obecné zastupiteľstvo po predchádzajúcej obhliadke  zámer na 

odpredaj obecného pozemku neschválilo.    

Hlasovanie k tomuto bodu zápisnice je uznesenie č. 158 

a hlasovacia tabuľka č. 1 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie:                      

za:                         1                                                  

proti :                     4                                                  

zdržal sa:                  0                                               

nehlasovali:                0                                          

neprítomní pri hlasovaní:   0      

 

 

Ad 16/Zámer na výmenu pozemku – Marián Sedliak  

          

Dňa 29.09.2017 na 26.zasadnutí OZ starosta obce informoval 

poslancov OZ o potrebe  výmeny časti pozemku parc. č. KN C 3853 

za časť pozemku parc. č. KN C 3653/1 s p. Sedliakom.      

Prítomní poslanci OZ o výmene pozemkov rokovali a zámer na 

výmenu časti pozemku parc. č. KN C 3853 za parc. č. KN C 3653/1     

schválili. 

Hlasovanie k tomuto bodu zápisnice je uznesenie č. 159 

a hlasovacia tabuľka č. 1 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie:                      

za:                         5                                                  

proti :                     0                                                

zdržal sa:                  0                                             

nehlasovali:                0                                          

neprítomní pri hlasovaní:   0        

 

 

Ad 17/ Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierky 

a výročná správa za rok 2016 – berie sa na vedomie 

 

 Pracovníčka obce Ing. Sabelová oboznámila poslancov OZ 

s výsledkami vykonaného auditu konsolidovanej účtovnej závierky 

a výročnej správy za rok 2016.  

Poslanci OZ zobrali správu audítora KUZ a VS za rok 2016 na 

vedomie. 

Hlasovanie k tomuto bodu zápisnice je uznesenie č. 160. 

Hlasovanie k tomuto bodu zápisnice tvorí hlasovacia tabuľka  

príloha č. 1. 
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Hlasovanie:                      

za:                         5       

proti :                     0                                           

zdržal sa:                  0                                            

nehlasovali:                0                                         

neprítomní pri hlasovaní:   0         

 

 

Ad 18/ Žiadosti a podnety 

 

1. Starosta obce na podnet p. farára Adamčíka predniesol 

oznámenie, ktoré súvisí s dohodou o uložení elektrického vedenia 

pre budovu Farského úradu v Snežnici, v ktorej sa uvádza, že 

elektrická prípojka pre Farský úrad v Snežnica, ktorá vedie cez 

súkromný pozemok je dohodou na dobu 4 roky a končí 28.07.2018.    

Pán farár M Adamčík žiada obec o pomoc pri riešení tohto 

problému. Poslanci OZ prerokovali žiadosť a pomoc prisĺúbili. 

 

2.-3. Starosta obce prečítal žiadosti o zabezpečenie 

prístupových ciest a skládok drevnej hmoty z porastov od 

Pozemkového spoloč. účastinárov urbariátu obce Snežnica č. 48.a 

Pozemkového spoloč. súkr. lesov a pasienkov Snežnica č. 246. 

Poslanci žiadosti prerokovali. Prístupové cesty boli vytýčené 

v rámci pozemkových úprav a nové vytyčovanie by bolo finančne 

náročné a preto poslanci s tým nesúhlasili. Obec  bude pri 

riešení so spoločenstvami spolupracovať. 

 

4. Starosta obce prečítal žiadosť Martiny Škorvánkovej Snežnica 

č. 120 o finančný príspevok vo výške 200 €  na pomôcky, na 

posilňovanie a cvičenie. 

Poslanci OZ prerokovali žiadosť a schválili finančný príspevok 

vo výške 200 € na pomôcky na posilňovanie a cvičenie. 

 

5. Starosta obce prečítal ďalšiu žiadosť od občana Štefana Jaššu   

o vyriešenie parkovania v časti obce Horejarčie, kde autá 

parkujú na miestnej komunikácií a tým zabraňujú voľnému prechodu 

a prístupu k rodinným domom. 

Poslanci OZ prerokovali žiadosť a rozhodli, že majiteľom aut 

bude zaslané z obce upozornenie a ak to nepomôže bude sa to 

riešiť značkou Zákaz státia a kontaktovaní polície. 

 

6. Na obec od nájomníkov bytovky Snežnica č. 370 od rodiny 

Kohútovej a Kuriakovej bola doručená Žiadosť v ktorej žiadajú  

zatepliť strop a bočné steny pivnice, nakoľko majú v byte 

chladno.  

Poslanci OZ prerokovali žiadosť a rozhodli, že obec v priebehu 

roka pivničné priestory zateplí. 
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Ad 18/ Rôzne 

 

1.  Poslanec OZ Pavol Ševčík sa informoval v akom štádiu je 

Územný plán  Obce Snežnica. Starosta obce informoval poslancov 

OZ že ÚPN Obce Snežnica je na schválení na Okresnom úrade 

v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky odd. územného 

plánovania. 

 

2.  Poslanec Pavol Ševčík upozornil na vypúšťanie žúmp v časti 

obce Hrby. 

Starosta obce oznámil , že bude zaslané upozornenie  zákaz 

vypúšťania žúmp občanom v danej lokalite. Pri pretrvávaní tohto 

problému sa to bude riešiť cestou životného prostredia. 

 

3.  Poslanec Pavol Ševčík navrhol  informovať občanov v obecných 

novinách o účasti poslancov OZ na zastupiteľstvách - zúčastnení, 

ospravedlnení v prípade nemoci a neospravedlnení. 

Prítomní poslanci OZ z návrhom súhlasili. 

 

4. Poslanec Pavol Ševčík navrhol zvolať schôdzu občanov a 

informovať ich o dôvode zavedenia poplatku za rozvoj obce a na 

aký účel môžu byť tieto financie použité.   

 

 

 

Ad 19/ Záver 

 

Nakoľko bol program 27.zasadnutia OZ vyčerpaný, starosta obce 

poďakoval prítomným za účasť a 27.zasadnutie OZ ukončil.  

 

d. a. h.. 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ:                   MVDr. Milan Hlavatý 

Helena Ševčíková       starosta obce   

      

podpísané                               podpísané  

 

I. overovateľ: II. overovateľ: 

Mgr. Pavol Mičian                         Pavol Ševčík  

 

zatiaľ nepodpísané           podpísané 
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U z n e s e n i a 

 

z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici,           

zo dňa 15.12.2017 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Uznesenie č. 147 

 

ku schváleniu Návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti 

 

 

 

OZ prerokovalo Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti. 

OZ neschválilo Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti. 

 

 

Počet prítomných poslancov:     5 

Počet hlasujúcich poslancov:     5 

Počet poslancov za:      0 

Počet poslancov proti:      5   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

MVDr. Milan Hlavatý 

             starosta obce                            

(podpísané) 

 

 

Uznesenie č. 148 

 

ku schváleniu VZN č.2/2017 o financovaní školy a školských 

zariadení na rok 2018 

 

OZ schvaľuje: VZN č. 2/2017 o financovaní školy školských 

zariadení na rok 2018 

     

 

Počet prítomných poslancov:     5 

Počet hlasujúcich poslancov:     5 

Počet poslancov za:      4 

Počet poslancov proti:      0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 1 

 

 

MVDr. Milan Hlavatý 

             starosta obce   

(podpísané) 
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Uznesenie č. 149 

 

k schváleniu Návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

 

 

OZ prerokovalo Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 

 

OZ neschválilo Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 

     

 

Počet prítomných poslancov:     5 

Počet hlasujúcich poslancov:     5 

Počet poslancov za:      0 

Počet poslancov proti:      5   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

MVDr. Milan Hlavatý 

             starosta obce                            

(podpísané) 

 

Uznesenie č. 150 

 

 

k Úprave rozpočtu obce Snežnica ZŠ s MŠ  

 

 OZ schvaľuje: 7. zmenu rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým 

opatrením č. 7/2017 takto: 

 rozpočet bežných príjmov schválený vo výške 

719.687 EUR   zvýšený o 14.945 EUR =734.632 EUR                               

rozpočet bežných výdavkov schválený vo výške 

281.147 EUR znížený o 15.807 EUR = 265.340 EUR 

rozpočet kapitálových príjmov schválený vo 

výške 69.090 EUR zostal nezmenený. 

 rozpočet kapitálových výdavkov schválený vo 

výške 89.125 EUR znížený o 694 EUR = 88.431 EUR 

                 Rozpočet príjmových finančných operácií   

                 schválený vo výške 19.874 EUR zvýšený o 7.133 € 

= 27.007 € 

                 Rozpočet výdavkových finančných operácie 

schválený vo výške 16.740 EUR zvýšený o 1.057 

EUR 

                 Rozpočet bežných príjmov ZŠ s MŠ schválený vo 

výške 5.892 EUR zvýšený o 9.160 € = 15.052 € 
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                 Rozpočet bežných výdavkov ZŠ s MŠ schválený vo 

výške 427.531 EUR zvýšený o 15.636 EUR = 

443.167 EUR  

 

 

         

Počet prítomných poslancov:     5 

Počet hlasujúcich poslancov:     5 

Počet poslancov za:      5 

Počet poslancov proti:      0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

             starosta obce 

(podpísané) 

 

 

Uznesenie č. 151 

 

k Použitie rezervného fondu  

 

 OZ schvaľuje: použitie rezervného fondu na pokrytie: 

- Pokrytie kapitálových výdavkov –na financovanie projektu 

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Vyšný koniec – 

Hrby – stavebný dozor vo výške 300,00 € 

- Pokrytie kapitálových výdavkov na na financovanie projektu 
Rekonštrukcia budovy ihriska a detské ihrisko – projektové 

dokumentácie vo výške 2.280 € 

- Pokrytie kapitálových výdavkov na financovanie spoluúčasti 

na projekte Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu 

vo výške 923,83 € 

- Pokrytie kapitálových výdavkov na financovanie projektu 

Križová cesta na Medzivretnie vo výške 504,00 € 

- Pokrytie kapitálových výdavkov na na financovanie projektu 
Obnova budovy KD a OcÚ – projektové dokumentácie vo výške 

2.064 € 

 

         

Počet prítomných poslancov:     5 

Počet hlasujúcich poslancov:     5 

Počet poslancov za:      5 

Počet poslancov proti:      0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

             starosta obce 

(podpísané) 
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Uznesenie č. 152 

 

k Správe hlavného kontrolóra  

 

 

OZ prerokovalo správy č. 4/2017 a 5/2017 hlavného kontrolóra 

OZ zobralo správy č. 4/2017 a č. 5/2017 hlavného kontrolóra na 

vedomie 

 

 

         

Počet prítomných poslancov:     5 

Počet hlasujúcich poslancov:     5 

Počet poslancov za:      5 

Počet poslancov proti:      0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

             starosta obce 

(podpísané) 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 153 

 

k Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018  

  

 

 OZ schvaľuje: Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 

         

 

Počet prítomných poslancov:     5 

Počet hlasujúcich poslancov:     5 

Počet poslancov za:      5 

Počet poslancov proti:      0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

             starosta obce 

 

 

(podpísané) 
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Uznesenie č. 154 

 

k Rozpočtu obce Snežnica a ZŠ s MŠ Snežnica na roky 2018 – 2020    

a stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky    

2018 - 2020  

 

OZ schvaľuje: rozpočet obce Snežnica na rok 2018 

 

OZ berie na vedomie: návrh rozpočtu obce na roky 2019 a 2020 

 

OZ berie na vedomie: stanovisko hlavného kontrolóra obce 

Snežnica k rozpočtu obce Snežnica na roky 

2018-2020 

 

 

Počet prítomných poslancov:     5 

Počet hlasujúcich poslancov:     5 

Počet poslancov za:      5 

Počet poslancov proti:      0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

             starosta obce 

 

(podpísané) 

 

 

Uznesenie č. 155 

 

k Zvýšenie základného platu starostu obce za na mesiac december 

2017 

 

 

 OZ schvaľuje:     jednorazovo za  mesiac december 2017 zvýšenie 

základného platu z 20 na 70 %. 

 

Počet prítomných poslancov:     5 

Počet hlasujúcich poslancov:     5 

Počet poslancov za:      4 

Počet poslancov proti:      0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 1 

 

 

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

             starosta obce 

 

 

(podpísané) 
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Uznesenie č. 156 

 

k Odmene poslancov za II. Polrok 2017 

  

 

 OZ schvaľuje: odmeny poslancov OZ za II. Polrok 2017, a to vo 

výške 1300 €. 

 OZ splnomocňuje: starostu obce k prerozdeleniu fin. prostriedkov 

na odmeny poslancov OZ stanovených v rozpočte 

obce Snežnica  

 

         

Počet prítomných poslancov:     5 

Počet hlasujúcich poslancov:     5 

Počet poslancov za:      5 

Počet poslancov proti:      0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

             starosta obce 

 

(podpísané) 

 

 

 

Uznesenie č. 157 

 

k Odmene hl. kontrolóra za rok 2017 

  

 

 OZ schvaľuje: odmenu hl. kontrolóra obce vo výške 150 € za rok 

2017 

         

Počet prítomných poslancov:     5 

Počet hlasujúcich poslancov:     5 

Počet poslancov za:      5 

Počet poslancov proti:      0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

             starosta obce 

 

(podpísané) 
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Uznesenie č. 158 

 

k Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku  - Ján Cesnek 

  

 

 OZ neschválilo: Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Ján 

Cesnek 

         

Počet prítomných poslancov:     5 

Počet hlasujúcich poslancov:     5 

Počet poslancov za:      1 

Počet poslancov proti:      4   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

             starosta obce 

 

(podpísané) 

 

 

Uznesenie č. 159 

 

K zámeru výmeny pozemku – Marián Sedliak 

 

 

 OZ schvaľuje:   zámer na výmenu časti pozemku parc. č. KN C 3853 

za parc. č. KN C 3653/1. 

 

 

Počet prítomných poslancov:     5 

Počet hlasujúcich poslancov:     5 

Počet poslancov za:      5 

Počet poslancov proti:      0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

             starosta obce 

 

(podpísané) 
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Uznesenie č. 160 

 

k Správe audítora ku konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej 

správy za rok 2016  

 

 

 

OZ prerokovalo správu audítora 

OZ zobralo správu audítora na vedomie 

  

 

  

Počet prítomných poslancov:     5 

Počet hlasujúcich poslancov:     5 

Počet poslancov za:      5 

Počet poslancov proti:      0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

             starosta obce 

 

(podpísané) 

 

 

Uznesenie č. 161 

 

k členstvu v ZORVC Martin, v Združení miest a obci Slovenska  

 

 

 

OZ prerokovalo členstvo v ZORVC Martin, ZMOS a ZMOS – IS DCOM 

OZ schválilo členstvo v ZORVC Martin, ZMOS a ZMOS – IS DCOM na 

rok 2018 

 

  

Počet prítomných poslancov:     5 

Počet hlasujúcich poslancov:     5 

Počet poslancov za:      5 

Počet poslancov proti:      0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

             starosta obce 

(podpísané) 

 


