
Z á p i s n i c a 

 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného  

dňa 19.07.2017 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. Poslanec Ján Cesnek požiadal o doplnenie 

bodu do programu – riešenie parkovania v obci. Starosta dal 

o bodoch programu hlasovať. Všetci prítomní poslanci OZ 

s programom rokovania súhlasili.  

 

 

      

P r o g r a m 

 

 

1/ Otvorenie zasadnutia 
2/ Voľba overovateľov zápisnice 
3/ VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na VP obce  
4/ Nájomná zmluva na pozemok parc. č. KN C 388  
5/ Riešenie parkovania v obci 
6/ Rôzne  
7/ Záver 

 

 

Ad 2/ Voľba overovateľov zápisnice 

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Bc. Dušan 

Ševčík a Miroslav Javorík s čím všetci prítomní poslanci 

súhlasili. Vedením zápisnice poveril starosta obce Helenu 

Bačíkovú. 

 

 

Ad  3/ VZN č.1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na VP obce 

Starosta obce oboznámil poslancov o návrhu VZN 

k umiestňovaniu volebných plagátov na verejných priestranstvách 

a k zverejňovaniu volebnej propagácie prostredníctvom iných 

médií v čase volebnej kampane na území Obce Snežnica. Vysvetlil 

prítomným poslancom, že podľa usmernenia OÚ - odbor všeobecnej 

vnútornej správy, musí mať obec schválené VZN na spomínaný 

účel.            

 Starosta obce dal o uvedenom návrhu VZN hlasovať. 

Hlasovacia tabuľka a návrh VZN tvoria prílohu zápisnice. 

Výsledkom hlasovania je uznesenie č.144.  
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Ad  4/ Nájomná zmluva na pozemok parc. č. KN E 388 

 

Na základe žiadosti firmy Stepo, s.r.o. v zastúpení 

konateľom Tomášom Kohútom  sa rozhodovalo o prenájme časti 

pozemku KN C 388 na vybudovanie terasy pred pohostinstvom. 

Poslanci sa zhodli na tom, že prenájom je aj v záujme obce a  

navrhli výšku nájmu v sume 0.60 Eur/m2 mesačne, na dobu troch 

rokov od podpisu zmluvy.  

Následne dal starosta obce o žiadosti a výške nájomného 

hlasovať. Výsledkom hlasovania je prijaté uznesenie č. 145. 

 

 

Ad  5/  Riešenie parkovania v obci 

 

Poslanec Ján Cesnek vzniesol požiadavku na riešenie 

parkovania v obci, hlavne pred kostolom a na verejnom 

priestranstve pri zvonici. Navrhol riešiť situáciu zákazom 

parkovania a vyberaním pokút za porušenie zákazu. Kolaps 

v doprave nastáva pri prejazde autobusu najmä v nedeľu – v čase 

konania bohoslužieb, kedy je problematický prejazd autobusu pre 

množstvo parkujúcich áut po oboch stranách vozovky.   

 Poslanec Pavol Ševčík podotkol, že túto situáciu je 

potrebné riešiť aj z dôvodu prejazdnosti hasičskej techniky 

a rýchlej záchrannej služby. Poslanci sa zhodli na tom, že 

s parkovaním v obci sú problémy z dôvodu nedostatku parkovacích 

miest. Starosta obce osloví  SSC Čadca s požiadavkou umiestniť 

dopravnú značku „Zákaz státia“ ku kostolu, aby sa zabezpečilo 

parkovanie len na jednej strane vozovky. Starosta tiež požiada 

pána farára o vyhlásenie zmeny parkovania v okolí kostola.  

 

 

Ad  6/  Rôzne 

 
 

Rekonštrukcia šatní na ihrisku a vybudovanie detského ihriska  

 

Starosta obce predložil návrh na vypracovanie projektov na 

rekonštrukciu šatní a vybudovanie detského ihriska nakoľko je 

možnosť zapojiť sa do aktuálnej  výzvy. Na rekonštrukciu šatní 

bolo potrebné budovu dostať na list vlastníctva, čo sa už 

podarilo a budovu pred zaradením do majetku musí oceniť 

inventarizačná komisia, ktorá stanovila hodnotu budovy na 

26 228,30 Eur. 

Poslanci sa vyjadrovali k umiestneniu detského ihriska.  

Spoločne sa zhodli, že najvhodnejším miestom sa javí pozemok na 

vyšnom konci v časti Hrby, kde sa rozbehla výstavba a v blízkej 

budúcnosti tam bude mnoho mladých rodín s malými deťmi. Toto 

ihrisko bude využívané aj inými deťmi z obce, nakoľko je táto 

lokalita obce vyhľadávaným miestom na prechádzky – podotkol 

poslanec Ján Belanec.  
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Prítomní poslanci súhlasili s umiestnením detského ihriska 

v tejto časti obce a vyjadrili svoj súhlas aj s vypracovaním 

projektov. 

 

 

Vysporiadanie pozemku – rodina Ďurišová 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o vysporiadaní 

pozemku, ktorý darovala obci pre vybudovanie cesty rodina 

Ďurišová. Všetky náklady s vysporiadaním pozemku znášala rodina 

Ďurišová. Stanislav Ďuriš plánuje budúci rok stavať rodinný dom 

k čomu potrebuje stanovisko k pripojeniu na obecnú kanalizáciu, 

čo by predstavovalo zabezpečiť zo strany obce vybudovanie     

cca 100 m kanalizačnej prípojky cez asfaltovú cestu. Prítomní 

poslanci s tým súhlasili. 

 

 

Rekonštrukcia a rozšírenie obecného rozhlasu 

 

Starosta obce tiež informoval poslancov OZ o dotácií 

z Ministerstva financií, ktorú obec dostala na rekonštrukciu a 

rozšírenie miestneho rozhlasu vo výške 9 000,00 Eur. Spoluúčasť 

obce je 999,00 Eur. Do plánu je zahrnutý vyšný koniec obce 

v časti Hrby, ihrisko, rekonštrukcia rozhlasovej centrály 

a výmena nefunkčných rozhlasov v obci.   

 

 

Požiadavka pani Ďugelovej 

 

Ďalej starosta informoval poslancov o požiadavke pani 

Ďugelovej na p. Hrnku, preplatiť pozemok, ktorý odstúpila na 

vybudovanie prístupovej cesty. Starosta v blízkom čase osloví  

p. Hrnku a zistí, či by bola z jeho strany ochota finančne sa 

s p. Ďugelovou vyrovnať. 

 

 

Rozbitá miestna komunikácia 

 

 Poslanci prerokovali možnosti opravy rozbitej cesty na 

vyšnom konci pri Jánovi Ukropovi - budú hľadať riešenia. 

 

 

Krížová cesta 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o začatí prípravných 

prác pre vybudovanie krížovej cesty. 
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Ad 7/ Záver 

 

Keďže bol program 25. zasadnutia OZ vyčerpaný, starosta 

obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie zasadnutia OZ 

ukončil.  

 

 

 

 

 

 

d. a. h. 

 

 

 

  Helena Bačíková                      MVDr. Milan Hlavatý 

   zapisovateľka             starosta obce   

      

 

 

      

Bc. Dušan Ševčík        Miroslav Javorík           

I. overovateľ         II. overovateľ  
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U z n e s e n i a 

 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici,           

zo dňa 19.07.2017 

________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 144 

 

ku schváleniu VZN č.1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na 

VP obce 

 

 

OZ schvaľuje: VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na 

    VP obce 

 

Počet prítomných poslancov:     7 

Počet hlasujúcich poslancov:     7 

Počet poslancov za:      7 

Počet poslancov proti:      0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

MVDr. Milan Hlavatý 

                 starosta obce                            
 

 

Uznesenie č. 145 

 

k Nájomnej zmluve na pozemok parc. č. KN E 3002 

  

 

 OZ schvaľuje:  

 prenájom pozemku vo vlastníctve Obce Snežnica, 

zapísanej na LV č. 405 ako parc. č. KN E 388 

o výmere 4200 m2  

 nájomcu – STEPO, s.r.o., zastúpená Tomášom 

Kohútom, so sídlom Snežnica 292, IČO 47412992, 

DIČ 2023854415 

 predmet nájomnej zmluvy: výmera 20 m2 vyššie 

uvedeného pozemku, nájomné: 0,60 Eur/m2 

mesačne, doba nájmu: tri roky od podpísania 

zmluvy  

         

Počet prítomných poslancov:     7 

Počet hlasujúcich poslancov:     7 

Počet poslancov za:      7 

Počet poslancov proti:      0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

             starosta obce                            


