
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šrobárovej 

konaného dňa 02.03.2018 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 24.11.2017 

4. Vyhodnotenie hospodárenia a schválenie záverečného účtu za rok 2017 

5. Rôzne: 

Informácia z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra 

Žiadosť o prenájom miestnosti - Jana Gažová 

Žiadosť o prenájom miestnosti – Kristián Cabada 

Informácia o emaily p. Ing. Branislava Kaplíka 

Informácia o emaily p. Petra Hanuliaka   

Žiadosť p. Ľuboša Cabadu o prenájom obecného pozemku 

Zriadenie vecného bremena pri vysporiadaní cudzieho plynárenského zariadenia 

Zmena funkčného využitia pozemku – Zberný dvor Šrobárová 

6. Diskusia 

7. Návrh na uznesenie 

8. Záver 

Zapisovateľka: Alžbeta Naňová 

Overovatelia:  Mgr. Ján Šušoliak 

                        Ján Gere 

 

Prejednávané body programu: 

 

1. Otvorenie a program zasadnutia 

 

Rokovanie zasadnutia otvorila pani starostka Anna Šušoliaková, privítala  prítomných 

a  predniesla program rokovania. Program rokovania bol prijatý bez zmien. 

 

Za: 4 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

     Za zapisovateľku zápisnice p. starostka určila pani Alžbetu Naňovú. Overovatelia zápisnice 

boli Mgr. Ján Šušoliak a Ján Gere. 



 

Za:  4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 24.11.2017 

 

     Pani starostka previedla kontrolu plnenia uznesení zo dňa 24.11.2017 a konštatuje, že 

uznesenia sú splnené. 

 

Za: 4 

Proti:0 

Zdržal sa:0     

 

4. Vyhodnotenie hospodárenia a schválenie záverečného účtu za rok 2017 

 

     Vyhodnotenie hospodárenia a záverečný účet za rok 2017 previedla p. Alžbeta Naňová 

účtovníčka obce. Správa o hospodárení a záverečný účet obce za rok 2017 je  prílohou tejto 

zápisnice.  

     Poslanci OZ poskytnuté informácie vzali na vedomie a schválili hospodárenie obce  

a záverečný účet obce za 2017 bez pripomienok. 

     

Za: 4 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

 

5. Rôzne 

 

Informácia z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra 

 

 Hlavný kontrolór obce Šrobárová JUDr. Imrich Koči oboznámil poslancov OZ 

s vykonanou kontrolou dňa 06.02.2018. V zázname z  konštatoval, že pri kontrole v účtovníctve 

a v hospodárení obce neboli zistené a nájdené žiadne nedostatky.  

 Záznam z kontroly tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci OZ uvedené informácie vzali 

na vedomie. 

 

Za: 4 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

 

 



 

Žiadosť o prenájom miestnosti - Jana Gažová 

 

Pani starostka oboznámila poslancov OZ o žiadosti, ktorú podala p. Jana Gažová za 

účelom prenájmu miestnosti v budove obecného úradu, na zriadenie kaderníckeho salónu 

s termínom od 01.04.2018.  

Poslanci OZ danú žiadosť schválili s tým, že nájomné činí 5 eur/m²  na rok. 

Žiadosť tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Žiadosť o prenájom miestnosti – Kristián Cabada 

 

Pani starostka oboznámila poslancov OZ o žiadosti, ktorú podal p. Kristián Cabada, 

ktorý žiadal o prenájom miestnosti na zriadenie dielne na výrobu dekoratívnych predmetov 

s termínom od 01.03.2018.  

Poslanci OZ danú žiadosť schválili s tým, že nájomné činí 5 eur/m²  na rok. 

Žiadosť tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Žiadosť p. Ľuboša Cabadu o prenájom obecného pozemku 

 

 Poslanci OZ sa opätovne vrátili k žiadosti p. Ľuboša Cabadu zo dňa 20.11.2017 

o prenájom časti obecného pozemku parc. č. 2 za základnou  školou. Žiadosť tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 Poslanci OZ danú žiadosť zamietli s tým, že na prenájom určili iné obecné pozemky. 

 

Za:  

Proti:  

Zdržal sa: 0 

 

Informácia o emaily p. Ing. Branislava Kaplíka 

 

 Pani starostka informovala poslancov OZ o emaily, ktorý bol doručený do jej emailovej 

schránky dňa 18.02.2018 od p. Ing. Branislav Kaplíka.  

 Poslanci po diskusii s obecným kontrolórom JUDr. Imrichom Kočim, ktorý ich 

oboznámil so zákonom, ktorý sa týka životného prostredia dospeli k záveru, že išlo o opilovanie 

drevín, čo zákon nedefinuje ako trestný čin. 

Poslanci OZ vzali danú informáciu na vedomie a email je prílohou tejto zápisnice. 

 



Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Informácia o emaily p. Petra Hanuliaka   

 

Pani starostka informovala poslancov OZ o emaily, ktorý jej zaslal dňa 16.01.2018 p. 

Peter Hanuliak, v ktorom žiada o vydanie potvrdenia o neexistujúcej stavbe, ktorá sa nachádza 

na parc. č. 339/13, v bývalom areáli PD Šrobárová 

Poslanci OZ zamietli vydanie daného potvrdenia. Žiadosť je prílohou tejto zápisnice. 

 

Za: 0  

Proti: 4 

Zdržal sa: 0 

 

Zriadenie vecného bremena pri vysporiadaní cudzieho plynárenského zariadenia 

 

 Pani starostka informovala poslancov OZ so žiadosťou p. Kristiána Cabadu 

o vyhotovenie zmluvy o vecnom bremene za účelom predaja plynárenského zariadenia, ktorého 

vlastníkom je p. Kristián Cabada firme SPP-distribúcia  a.s., nakoľko plynárenské zariadenie je 

uložené na pozemku obce, na parc. č. 1375. 

 Poslanci OZ schválili žiadosť a uložili kontrolórovi obce JUDr. Imrichovi Kočimu 

vyhotovenie predmetnej zmluvy. 

 

Za: 4  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Zmena funkčného využitia pozemku – Zberný dvor Šrobárová 

 

Pani starostka informovala poslancov o potrebe zmeny funkčného využitia pozemku za 

účelom vybudovania zberného dvora.  

Poslanci OZ schválili zmenu funkčného využitia pozemku pre vybudovanie Zberného 

dvora Šrobárová. 

 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Diskusia  

Diskusia prebiehala počas jednotlivých bodov programu. 



 

 

6. Návrh na uznesenie 

     

Zapisovateľka  prečítala návrh na uznesenia zo zasadnutia OZ, ktoré poslanci 

jednohlasne schválili.  

Hlasovanie: 

 

Za: 4 

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

Pani starostka sa poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie OZ. 

 

V Šrobárovej, dňa 05.03.2018    

 

        

 .......................................     ............................................. 

     Anna Šušoliaková                 Mgr. Ján Šušoliak 

        starostka obce            zástupca starostky 

 

Zapisovateľka:      

Alžbeta Naňová             …...................................................... 

 

Overovatelia: 

Mgr. Ján Šušoliak          ...........................................................  

Ján Gere                ........................................................... 

 

 


