
Z á p i s n i c a 
z 32. zasadnutia Obecného zastupite ľstva v Snežnici, konaného d ňa 

22.06.2018 o 17:00 h. 
  

 

Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny 

 

Navrhovaný program: 

1.  Otvorenie 
2.  Určenie overovate ľov zápisnice 
3.  Rodinný dom č. 36 
4.  Stanovisko hlavného kontrolóra k závere čnému ú čtu 2017 
5.  Schválenie závere čného ú čtu obce Snežnica za rok 2017 
6.  Úprava rozpo čtu obce Snežnica a ZŠ s MŠ Snežnica 
7.  Správa z kontroly pokladne ZŠ s MŠ Snežnica za rok 2017 
8.  Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018 
9.  Schválenie návrhu VZN o poplatkoch za zne čis ťovanie ovzdušia 
10.  Žiados ť o prenájom obecných pozemkov KN C 3683, 3684, 3486  – 

Lukáš Borák 
11.  Žiados ť o odkúpenie časti obecného pozemku KN C 3476 – 

Vladimír Voštenák 
12.  Žiados ť o vznik vlastníckeho práva k pozemku vydržaním KN E 

3017 – Emília Gumuláková 
13.  Rôzne 
14.  Záver 

 

R o k o v a n i e 

 

Ad 1/ Otvorenie 

Zasadnutie Obecného zastupite ľstva otvoril a viedol starosta 
obce. Privítal všetkých prítomných.  
Ospravedlnení poslanci: 2 
Starosta konštatoval, že  po čet prítomných poslancov je 7 a OZ je 
uznášania schopné.  
 
Ad 2/ Ur čenie overovate ľov zápisnice a zapisovate ľky 
 
Overovatelia: Dušan Šev čík, Miroslav Javorík 
Zapisovate ľka: Ing. Gabriela Bollová 
 
Hlasovanie: za: 7  
 proti: 0  
 zdržal sa: 0 
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 0 
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Starosta obce navrhol doplni ť program o tieto body – schválenie 

odmien poslancov za 1.polrok 2018, použitie rezervn ého fondu obce. 
Starosta obce dal hlasova ť o doplnenom programe. Obecné 
zastupite ľstvo schválilo program s navrhnutými zmenami a dopl nkami. 
 
Hlasovanie: za: 7 
 proti: 0 
 zdržal sa: 0 
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 0 
 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA 
 

1/  Otvorenie 
2/  Určenie overovate ľov zápisnice 
3/  Rodinný dom č. 36 
4/  Stanovisko hlavného kontrolóra k závere čnému ú čtu 2017 
5/  Schválenie závere čného ú čtu obce Snežnica za rok 2017 
6/  Použitie rezervného fondu obce 
7/  Úprava rozpo čtu obce Snežnica a ZŠ s MŠ Snežnica 
8/  Správa z kontroly pokladne ZŠ s MŠ Snežnica za rok 2017 
9/  Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018 
10/  Schválenie návrhu VZN o poplatkoch za zne čis ťovanie ovzdušia 
11/  Žiados ť o vznik vlastníckeho práva k pozemku vydržaním KN E 

3017 – Emília Gumuláková 
12/  Žiados ť o prenájom obecných pozemkov KN C 3683, 3684, 3486  – 

Lukáš Borák 
13/  Žiados ť o odkúpenie časti obecného pozemku KN C 3476 – 

Vladimír Voštenák 
14/  Schválenie odmien poslancov za 1. polrok 2018 
15/  Schválenie Komunitného plánu obce Snežnica 2018 - 2 023 
16/  Rôzne 
17/  Záver 

 

Ad 3/ Rodinný dom č. 36 
 
Tento bod starosta obce zaradil do programu na zákl ade podnetu 
poslancov na minulom zasadnutí zastupite ľstva, kedy bolo v rámci 
voľnej diskusie spomenuté, že dom č. 36 je na predaj a či by nebolo 
pre obec výhodné ho odkúpi ť. Starosta oboznámil poslancov s tým, že 
on už predtým dom č. 36 odkúpil spolu s manželkou na hypotéku, 
nako ľko mu ho majite ľ domu ponúkol kúpi ť ako vlastníkovi susednej 
nehnute ľnosti. Starosta nemal pred kúpou vedomos ť o tom,že by obec 
mala záujem kúpi ť túto nehnute ľnosť, ke ďže nikdy sa o tomto dome zo 
strany poslancov nehovorilo po čas celého jeho funk čného obdobia. 
Avšak v prípade záujmu obce je ochotný túto nehnute ľnos ť prenecha ť 
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obci a odstúpi ť hypotéku ak poslanci uznajú, že je pre obec kúpa 
tohto domu strategická. Ak nie, starosta je ochotný  vypusti ť 
z pozemku pri tomto dome pre ú čely rozšírenia cesty. Starosta vyzval 
poslancov k diskusii k tomuto bodu programu a možno sti klás ť otázky. 
Poslanec Kuku čík poznamenal iba, že  bývalý starosta dal kedysi d o 
pozornosti bývalým poslancom, aby uvedenú nehnute ľnos ť niekedy 
kúpili, ak by bola na predaj pretože, by to bolo pr ospešné pre obec 
kvôli rozšíreniu cesty alebo vytvorenia nového prej azdu. Následne 
vznikla medzi poslancami diskusia o možnosti a spôs obe rozšírenie 
spomínaného úseku cesty od 6-bytovky po zvonicu.  
 
 
Ad 4/ Stanovisko hlavného kontrolóra k závere čnému ú čtu 2017 
 

Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so sta noviskom 
k závere čnému ú čtu obce Snežnica za rok 2017. Stanovisko 
k závere čnému ú čtu 2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Ad 5/ Schválenie závere čného ú čtu obce Snežnica za rok 2017 
 
Účtovní čka obce Ing. Veronika Sabelová oboznámila poslancov  so 

znením závere čného ú čtu obce Snežnica za rok 2017 a vyzvala 
poslancov, aby sa v prípade nejakých nejasností v t omto dokumente 
kládli otázky. Nako ľko zo stany poslancov neboli žiadne otázky 
pristúpilo sa k hlasovaniu a poslanci prijali uznes enie č. 181, 
ktorým obecné zastupite ľstvo berie na vedomie  stanovisko hlavného 
kontrolóra k závere čnému ú čtu obce Snežnica za rok 2017 a schva ľuje   

- celoro čné hospodárenie obce Snežnica bez výhrad 
- tvorbu pe ňažných fondov obce – rezervný fond vo výške 

11 443,94 € 
 
Hlasovanie: za: 7  
 proti: 0 
 zdržal sa: 0 
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 0 
 
Ad 6/ Použitie rezervného fondu obce 
 

Účtovní čka obce oboznámila poslancov s výškou rezervného fo ndu 
obce Snežnica a ponúkla možnosti na aké výdavky je v sú časnosti možné 
použi ť rezervný fond. Obecné zastupite ľstvo schválilo uznesením č. 
182 použitie rezervného fondu na: 

-  výstavbu zastávok v obci v sume 4 207,25 € 
-  spoluú časť na rozšírení vodovodu a kanalizácie v časti obce 

Hrby vo výške 1 578,95 € 
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-  dobudovanie časti vodovodu a kanalizácie v časti obce  Pod 
Snožkom vo výške 3 248,60 € 

 
Hlasovanie: za: 6  
 proti: 0 
 zdržal sa: 1 
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

Ad 7/ Úprava rozpo čtu obce Snežnica a ZŠ s MŠ Snežnica 

Účtovní čka obce oboznámila poslancov s významnými položkami  zmeny 
rozpo čtu obce a ZŠ s MŠ Snežnica. Pri tomto bode programu  sa bola 
spomenutá prekládka odvod ňovacej rúry na pozemku Ondreja Mikurdu, 
ktorá si taktiež vyžiadala navýšenie výdavkov rozpo čtu obce. 
Poslanci boli vyzvaní k otázkam k zmene rozpo čtu. Následne poslanci 
uznesením č. 183 schválili zmenu rozpo čtu obce a ZŠ s MŠ Snežnica. 

 
Hlasovanie: za: 7  
 proti: 0 
 zdržal sa: 0 
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 0 
 
 
Ad 8/ Správa z kontroly pokladne v ZŠ s MŠ Snežnica  
 
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so spr ávou z vykonanej 
kontroly pokladne v ZŠ s MŠ Snežnica za rok 2017. S práva z kontroly 
tvorí prílohu zápisnice. Poslanci uznesením č. 184 správu z kontroly 
zobrali na vedomie. 
 
Hlasovanie: za: 7  
 proti: 0 
 zdržal sa: 0 
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 0 
 
 
 
Ad 9/ Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018 
 
Hlavná kontrolórka predniesla poslancom plán kontro lnej činnosti na 
2. polrok 2018 a vyzvala poslancov k prípadnej zmen e alebo doplneniu 
plánu, ak by mali nejaký iný návrh na vykonanie kon troly v rámci 
obce. Nako ľko žiaden iný návrh nebol podaný, poslanci uznesení m č. 
185 schválili plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018. Plán 
kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018 tvorí prílohu zápisnice. 
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Hlasovanie: za: 7  
 proti: 0 
 zdržal sa: 0 
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 0 
 
Ad 10/ Návrh VZN o poplatkoch za zne čis ťovanie ovzdušia 
 
 

Hlavná kontrolórka obce podrobnejšie oboznámila pos lancov OZ so 
znením VZN a vyzvala poslancov k otázkam k danému V ZN. Znenie VZN 
bolo poslancom jasné a pristúpilo sa k hlasovaniu o  jeho návrhu. 
Obecné zastupite ľstvo sa uznieslo na VZN č. 3/2018 o poplatok za 
zne čis ťovanie ovzdušia. 

 
Hlasovanie: za: 7  
 proti: 0 
 zdržal sa: 0 
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 0 
 
Ad 11/ Žiados ť o vznik vlastníckeho práva k pozemku vydržaním KN E 
3017 – Emília Gumuláková 
 
Starosta obce oboznámil poslancov so situáciou oh ľadne záhrady pani 
Emílie Gumulákovej, ktorá zistila, že pozemok pod z áhradou, ktorý 
ich rodina dlhý čas užíva s vedomím, že ide o ich majetok, nie je 
vysporiadaný na liste vlastníctva. Vlastníkom časti tohto pozemku 
(107 m 2) aj obec Snežnica, preto pani Gumuláková žiada obe c o súhlas 
s vydržaním tohto pozemku. Veronika Sabelová obozná mila poslancov 
o dvoch možnostiach prevodu majetku obce. Z právneh o h ľadiska je 
možnosť, že OZ schváli súhlas s vydržaním alebo sa pozemok  odpredá 
z dôvodu hodného osobitného zrete ľa, nako ľko pani Gumuláková 
dlhodobo pozemok užíva, užívali ho ešte jej rodi čia a platí za ň aj 
daň z nehnute ľnosti. Následne poslanci hlasovali o spôsobe prevod u 
pozemku vydržaním 
 
Hlasovanie: za: 7  
 proti: 0 
 zdržal sa: 0 
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 0 
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Nakoľko poslanci uznesením č. 186 schválili súhlas s prevodom časti 
pozemku KN E 3017 vydržaním o možnosti odpredaja po zemku z dôvodu 
hodného osobitného zrete ľa sa už nehlasovalo. 
 
Ad 12/ Žiados ť o prenájom pozemkov KN C 3683, 3684, 3486 -Lukáš B orák 
 
Starosta obce oboznámil poslancov so žiados ťami pána Lukáša Boráka 
o prenájom obecných pozemkov KN C 3683, 3684 a 3486 . Pán Borák 
plánuje tieto pozemky vy čisti ť od náletových drevín a na pozemku KN 
C 3486 vybuduje senník. Starosta obce dal hlasova ť o zámere prenájmu 
pozemku KN C 3683 vo vlastníctve obce na 3 roky 
 
Hlasovanie: za: 6  
 proti: 0 
 zdržal sa: 0 
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 1 
 
Starosta obce dal hlasova ť o zámere prenájmu pozemku KN C 3684 vo 
vlastníctve obce na 3 roky 
 
Hlasovanie: za: 6  
 proti: 0 
 zdržal sa: 0 
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 1 
 
Starosta obce dal hlasova ť o zámere prenájmu pozemku KN C 3486 vo 
vlastníctve obce na 3 roky za podmienok len ľahšieho oplotenia 
a nenarušenia života ostatných obyvate ľov v susedstve zápachom či 
stálym hlukom  
 
Hlasovanie: za: 6 
 proti: 0 
 zdržal sa: 0 
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 1 
 
 
 
 
Ad 13/ Žiados ť o odkúpenie časti pozemku KN 3476 Vladimír Voštenák 
 
Starosta obce predložil poslancom k nahliadnutiu ži ados ť pána 
Vladimíra Voštenáka o odkúpenie časti pozemku KN C 3476 o výmere 48 
m2. Starosta obce dal hlasova ť o zámere odpredaja neupotrebite ľnej 
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časti pozemku a poslanci uznesením č. 190 schválili zámer odpredaja 
časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zrete ľa. 
 
Hlasovanie: za: 6  
 proti: 0 
 zdržal sa: 1 
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 0 
 
 
Ad 14/ Schválenie odmien poslancov za 1. polrok 201 8 
 

Obecné zastupite ľstvo uznesením č.191 schválilo odmeny 
poslancov vo výške 1300 € a splnomoc ňuje starostu obce k rozdeleniu 
prostriedkov na odmeny pod ľa schválených zásad odme ňovania 
poslancov. Poslanec Pavol Šev čík sa vopred vzdáva svojej odmeny za 
1. polrok 2018 a odmenu ur čuje použi ť na ú čel úhrady časti výdavkov 
na projektovú dokumentáciu - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie 
v časti obce Hrby. Poslanci túto skuto čnos ť zobrali na vedomie. 

 
Hlasovanie: za: 6  
 proti: 0 
 zdržal sa: 1 
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 0 
 
Ad 15/ Schválenie Komunitného plánu obce Snežnica 2 018 - 2023 
 

Obecné zastupite ľstvo uznesením č.193 schválilo Komunitný plán 
obce Snežnice na roky 2018 – 2023. 

 
Hlasovanie: za: 7  
 proti: 0 
 zdržal sa: 0 
 nehlasovali: 0 
 neprítomní pri hlasovaní: 0 
 
 

Ad 16/ Rôzne 
 
a)  Poslanec Kuku čík sa informoval, či by bola možnos ť kúpi ť za 

obecný traktor mul čova č. Starosta nad touto možnos ťou už 
uvažoval a má spracované nejaké cenové ponuky na mu l čova če. 

b)  Projektová dokumentácia na Rozšírenie vodovodu a ka nalizácie 
v časti obce Hrby – starosta predložil poslancom 
k nahliadnutiu projektovú dokumentáciu.  
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c)  Žiados ť ZŠ s MŠ Snežnica o stanovisko k oploteniu školskéh o 
areálu – oddelenie školského dvora od bytovky. Nový m oplotením 
by sa však zamedzil prístup ku garážam niektorých v lastníkov 
bytov v bytovke. Poslanci dali za úlohu zisti ť situáciu 
ohľadom garáži v školskom areáli – vlastníctvo/prenájo m, 
napojenie a platenie za elektrickú energiu. Následn e pôjde na 
obhliadku stavebná komisia.  

d)  Žiados ť o uskuto čnenie pivných slávností na námestí obce pri 
zvonici – obci bola doru čená žiados ť o povolenie uskuto čnenia 
pivných slávností d ňa 5.8.2018 na námestí obce. Poslanci 
nemali výhrady. 

e)  Zakaľovanie vody v obecnom vodovode po daž ďoch – starosta obce 
oslovil spolo čnos ť, ktorá podobný problém riešila v obci 
Rudinská, o riešenie zakalenia vody vo vodovode v n ašej obci. 
Po obhliadke rezerváru navrhli zabudovanie filtra, ktorý by 
toto zakalenie vo ve ľkej miere odstránil, taktiež by bolo 
zabudované zariadenie na chlórovanie vody, ktoré ch lóruje 
podľa prietoku vody a nie na základe časova ča ako je to 
v sú časnosti. Cena za toto opatrenie by bola 4010 €. Sta rosta 
ponúkol realizáciu tohto riešenia poslancom na zváž enie. 
Následne poslanci za čali diskutova ť, či by dané opatrenie bolo 
účinné, ke ďže obec má 2 vodojemy a napr. aj voda z Bukoviny 
nejde do vodojemu, ale priamo do systému. 

f)  Bratia Zeman číkovci ponúkajú nato čenie dokumentu o obci 
Snežnica. Poslanci mali možnos ť pozrie ť si už zrealizovaný 
dokumentárny film o obci Malinová či Cífer. Tvorcovia budú 
pozvaní na budúce zasadnutie OZ, aby svoju ponuku b ližšie 
odprezentovali. 

g)  Poslanec Dušan Šev čík sa informoval oh ľadom situácie 
zateplenia pivni čných priestorov 14-bytovky. Zateplenie sa 
uskuto ční v jesenných mesiacoch. 

h)  Dušan Šev čík a starosta obce vyslovili pochvalu a v ďaku 
knihovní čke obce Lenke Palarcovej za to, že bola úspešná so 
žiados ťou o dotáciu na knihy do knižnice a taktiež za to, že 
sa podujala vykonaniu inventarizácie kníh v knižnic i a ich 
elektronickú evidenciu. 

i)  Určenie vchodu na pozemok parc. č. 1121/1 – starosta obce 
oboznámil poslancov, že bolo uskuto čnené stretnutie na 
Okresnom úrade KNM za ú časti prednostu úradu p. Kozinu, 
vedúceho katastrálneho odboru Ing. Ľorkom a pani Klimovou. P. 
Ľorko oboznámil na stretnutí prítomných so zis ťovaním, ktoré 
vykonal. Zistil, že v roku 1985 došlo ku chybe pri mapovaní. 
Nebol zameraný a zakreslený jeden bod pozemku parc.  č. KN C 
1121/1, čo znamená, že špic pozemku KN C 3088 patrí ešte 
k pozemku KN C 1121/1. Na základe týchto zistení pr ebehne 
katastrálne konanie, kde sa bude Okresný úrad snaži ť o 
nápravu. Následne bude pozemok KN C 1121/1 priamo s usedi ť 






























