
Z á p i s n i c a 
z 8. zasadnutia  obecného zastupiteľstva, 

     ktoré sa konalo dňa 28. 11. 2019 na Obecnom úrade v Kolonici 
 

 

 

Navrhovaný program:  

 

1.   Otvorenie 

2.   Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie  

       október, november 2019       hlavný kontrolór   

3.   Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020   hlavný kontrolór 

4.   Všeobecné záväzné nariadenie obce Kolonica č. 1/2020 

      o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

      a drobné stavebné odpady      starosta obce  

5.   Všeobecné záväzné nariadenie obce Kolonica č. 2/2020 

      o držaní psov na území obce Kolonica       starosta obce 

6.   Sadzobník cien/služieb obce Kolonica     starosta obce 

7.   Žiadosť o dotáciu – TJ TATRAN                 starosta obce 

8  . Žiadosť o dotáciu – ZO SZZP      starosta obce 

9.   Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022    starosta obce  

10. Pohostinstvo Bejvoč       starosta obce 

11. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku –L. Červeňák   starosta obce 

12. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku – Jozef Slávik a manželka 

      Anna Sláviková, rod. Komárová      starosta obce 

13. Predaj pozemku pre M. Vasilenku     starosta obce 

14. Silvester         starosta obce  

15. Aktuálne otázky života v obci      starosta obce 

16. Záver         starosta obce 

 
 
Program bol doplnený o bod :  

 

Navrhovaný program bol schválený jednohlasne 

  

1. Otvorenie 

       Rokovanie zasadnutia otvoril Matúš Leňo a privítal poslancov 

        
2.  Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie október, november 2019 
 
     Hlavná kontrolórka obce predložila správy o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie 

10-11/2019, ktoré boli poslancom naskenované a poslané e-mailom aj s návrhom uznesenia. 

Kontolórka priblížila poslancom výsledky kontrôl, ktoré vykonala. Poslanci nemali žiadne 

otázky. 

 

Písomný návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici berie na vedomie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti 

za obdobie október, novemebr 2019 

 



Hlasovanie o písomnom návrhu: 
za: Mgr. Marián Iliško, Peter Dutka, Mgr. Iveta Karaščáková, Bc. Ľubica Cinkaničová,    

      František Lojka 

proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 

 

3.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám na rokovanie obecného zastupiteľstva návrh plánu 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2020, ktorý bol v zmysle citovaného ustanovenia zákona 

zverejnený na úradnej tabuli obce. Poslanci nemali k návrhu plánu kontrolnej činnosti žiadne 

otázky 

 

Písomný návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici  

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za : Mgr. Marián Iliško, Peter Dutka, Mgr. Iveta Karaščáková, Bc. Ľubica Cinkaničová,    

      František Lojka 

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

4.   Všeobecné záväzné nariadenie obce Kolonica č. 1/2020 o miestnych daniach  

      a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravavuje podmienky ukladania 

miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Kolonica v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o miestnych daniach“). 

V návhrhu VZN č. 1/2020, oproti VZN č. 1/2019, je navrhované zvýšenie poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške cca 1,- € ročne. 

Taktiež je navrhované zvýšenie sadzby pri dani z nehnuteľností u pozemkov z 30 % na 35 %. 

K predloženému návrhu VZN neboli doručené žiadne pripomienky.  

Mgr. Marián iliško sa opýtal na zvýšenie sadzby pri dani z nehnuteľnosti u pozemkov z 30 % 

na 35%. Túto zmenu sme navrhli z dôvodu, že v zákone sa zmenila sadzba za m
2 

pri dani zo 

záhrad, zastavaných plôch a nádvorí, ostatných plôch a to z 1,3277 €/m
2
 na 1,32 €/m

2, 
ďalej 

pri stavebných pozemkoch a to z 13,2776 €/m
2
 na 13,27 €/m

2
. Nakoľko táto zmena by 

znamenala zníženie príjmu z dani z nehnuteľnosti, navrhli sme takého zvýšenie.Zvýšenie 

nebude až také výrazné, aby ho občania pocítili. Poslanci so zvýšením súhlasili.  

 



Písomný návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kolonica č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za: Mgr. Marián Iliško, Peter Dutka, Mgr. Iveta Karaščáková, Bc. Ľubica Cinkaničová,    

      František Lojka 

proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 

 

5.   Všeobecné záväzné nariadenie obce Kolonica č. 2/2020 o držaní psov na území obce    

      Kolonica   
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje sumu úhrady za náhradnú 

známku, podrobnosti o vodení psa, miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný, miesta, kde je 

vstup so psom zakázaný. 

K predloženému návrhu VZN neboli doručené žiadne pripomienky.Poslanci nemali 

k navrhovanému VZN žiadne otázky, ani pripomienky a tak prešli rovno k hlasovaniu 

 

Písomný návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici  

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kolonica č. 2/2020 o držaní psov na území obce 

Kolonica 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za: Mgr. Marián Iliško, Peter Dutka, Mgr. Iveta Karaščáková, Bc. Ľubica Cinkaničová,    

      František Lojka 

proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 

 

6.   Sadzobník cien/služieb obce Kolonica  

Obec Kolonica mala vypracovaný sadzobník cien/služieb, ktoré sú poskytované obcou. 

Vzhľadom nato, že každým rokom sa zvyšujú náklady na údržbu, bolo potrebné tento 

sadzobník upraviť.Poslanci nemali žiadne výhrady voči Sadzobníku a tak prešli k hlasovaniu. 

 

Písomný návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici  

schvaľuje 

Sadzobník cien/ služieb obce Kolonica 



Hlasovanie o písmnom návrhu : 
za : Mgr. Marián Iliško, Peter Dutka, Mgr. Iveta Karaščáková, Bc. Ľubica Cinkaničová,    

      František Lojka 

proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 

 

7.   Žiadosť o dotáciu – TJ TATRAN 

     Dňa 31.10.2019 Telovýchovná Jednota TJ TATRAN podala žiadoť o poskytnutie dotácie 

na športovú činnosť vo výške 4 000 €.  

Pre futbal je potrebných 3 000 € a to na štartovné poplatky, občerstvenie, náklady na dopravu 

a údržbu futbalového ihriska. 

Zvyšných 1 000 € je požadovaných pre stolný tenis, nakoľko vystupuje pod rovnakým IČO 

ako futbal. Hráči stolného tenisu si chcú zakúpiť dresy s logami obce, nakoľko našu obec 

reprezentujú. Ďalšie výdavky sú na štartovné poplatky, náklady na dopravu a športové 

pomôcky.  

         Navrhujem schváliť Telovýchovnej Jednote TJ TATRAN dotáciu vo výške 4 000 € na 

rok 2020. 

Poslanec Mgr. Marián Iliško priblížil financovanie stolného tenisu, nakoľko sám sa ho 

zúčastňuje. Povedal, že nakoľko hrajú v V.lige bolo potrebné zaplatiť registračky a to vo 

výške 35 € za osobu, ktoré si hráči zapltili sami. Ďalej by si chceli zakúpiť dresy s logom 

obce, nakoľko svojou hrou reprezentujú aj obec.Ďalej sú tam zahrnuté výdavky na cestovné 

náklady, nákup sieťok, loptičiek. Myslí si, že je potrebné podporiť hráčov, ak sú ochotní hrať 

a reprezentovať obec, ak zanikne stolný tenis a potom aj futbal, všetko pôjde dolu vodou 

a obec bude upadať.  

Poslanci súhlasili z poskytnutím dotácie pre futbal aj stolný tenis.  

 

Písomný návrh na uznesenie : 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici  

schvaľuje 

dotáciu 4 000 € na športovú činnosť TJ TATRAN, IČO : 17076692 na rok 2020 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za : Mgr. Marián Iliško, Peter Dutka, Mgr. Iveta Karaščáková, Bc. Ľubica Cinkaničová,    

       František Lojka 

proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 

 

 

 

 

 

 

 



8. Žiadosť o dotáciu – ZO SZZP  

Dňa 15.10.2019 Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Kolonica 

podala žiadosť o poskytnutie príspevku na činnosť ZO SZZP Kolonica vo výške 300 € na 

pripravovanú akciu v rámci plánu práce činnosti ZO SZZP – „ Rozlúčka so starým rokom“ – 

kultúrno-spoločenské koncoročné posedenie, ktoré sa uskutoční 28.12.2019.  

     Navrhujem žiadosť organizácie SZZP o dotáciu vo výške 300 € zobrať na vedomie.  

Starosta povedal, že treba porozmýšľať, či na jednu akciu potrebujú 300 €, nakoľko na celý 

budúci rok, v ktorom plánujú 4 akcie, žiadajú 500 €. Poslanci sa zhodli, že strop príspevku na 

túto akciu na konci roka bude 150 €, ktoré sa poskytnú z reprezentačného starostu, podľa 

toho, či bude v rozpočet toľko voľných finančných prostriedkov.  

            Dňa 31.10.2019 Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých 

Kolonica podala žiadosť o finančú podporu vo výške 500 € na činnosť ZO SZZP. Požadované 

finančné prostriedky využije pre svojich členov na organizáciu a priebeh nasledovných akcií : 

1. výročná členská schôdza – mesiac marec 

2. pálenie Jánskych ohňov/posedenie v prírode – mesiac jún 

3. výstavka dopestovaných plodov/ Čo sa urodilo – mesiac september 

4. rozlúčka so starým rokom – mesiac december 

         Navrhujem schváliť organizácii SSZP dotáciu vo výške 500 € na rok 2020.  

K tejto žiadosti poslanci nemali žiadne výhrady ani otázky a tak prešli k hlasovaniu 

 

Písomný návrh na uznesenie : 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici 

berie na vedomie  

žiadosť o poskytnutie dotácie ZO SZZP, IČO: 006981720132 vo výške 300 € na akciu 

„Rozlúčka so starým rokom" – kultúrno-spoločenské koncoročné posedenie 

schvaľuje 

dotáciu pre ZO SZZP, IČO: 006981720132 vo výške 500 € na rok 2020  

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 
za : Mgr. Marián Iliško, Peter Dutka, Mgr. Iveta Karaščáková, Bc. Ľubica Cinkaničová,    

      František Lojka 

proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.   Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022 
     Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli 13.11.2019 a zvesený 28.11.2019 

     Poslancom bol naskenovaný návrh rozočtu + dôvodová správa. 

Poslanec Mgr. Marián Iliško povedal, že na požiarnu zbrojnicu bude málo finančných 

prostriedkov, lebo že chlapci by chceli chodiť na súťaže, takže by bolo potrebné tam pridať 

viac. Ešte mal výhrady voči tenisovému kurtu. Povedal, že naším občanom sa schválilo hratie 

na 2 hodiny zadarmo, takže žiadny príjem za kurt nie je, ale výdavky sú, keďže je potrebná 

údržba tenisového kurtu, treba zakúpiť antuku, sieťku a v rozpočete na to  nie sú naplánované 

finančné prostriedky. Tohto roku sa zaplatila antuka, ale doprava chlapcom, ktorí ju priviezli 

zaplatená nebola. Navrhol teda, aby sa tam naplánovali finančné prostriedky vo výške 300 €.  

Hlavná kontrolórka povedala, že ešte nie je známy štátny rozpočet, predpokladá sa, že by sa 

príjem z podielových daní mohol navýšiť o 2 % a že táto navrhovaná zmena by sa 

zapracovala v 1. zmene rozpočtu na budúci rok.  

 

Písomny návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici 

berie na vedomie 

stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Obce Kolonica na roky 2020 – 

2022 

schvaľuje 

viacročný rozpočet Obce Kolonica na roky 2020 – 2022 

1. ako záväzný na rok 2020 takto: 

BEŽNÝ ROZPOČET  

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

265 265 €  258 165 €     + 7 100 € 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

0 €   20 100 €     - 20 100 € 

FINANČNÉ OPERACIE 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

20 000 €  7 000 €     + 13 000 € 

CELKOVÝ ROZPOČET 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

285 265 €  285 265 €         0 

2. ako orientačný na roky 2021 – 2022. 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za: Mgr. Marián Iliško, Peter Dutka, Mgr. Iveta Karaščáková, Bc. Ľubica Cinkaničová,    

      František Lojka 

proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 



10. Pohostinstvo Bejvoč 

     V § 18 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je uvedené: „Ak je 

hospodárskym výsledkom podnikateľskej činnosti obce a vyššieho územného celku k 

30. septembru rozpočtového roka strata, obec alebo vyšší územný celok sú povinní zabezpečiť, 

aby bola do konca rozpočtového roka vyrovnaná alebo urobiť také opatrenia na ukončenie 

podnikateľskej činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala.“ 

Vzhľadom na to, že k 31.10.2019 je strata vo výške – 3 513,84 €, predpokladáme, že ku 

koncu 31.12.2019 sa túto stratu nepodarí vykryť.   

Vzhľadom na vyššie uvedené ustanovenie zákona navrhujeme : 

 Zriadenie vlastnej s.r.o. obce na prevádzkovanie Pohostinstva alebo zrušenie živnosti 

v decembri s tým, že cez január by sa živnosť vybavila znovu a od februára by sa 

Pohostinstvo znovu otvorilo. 

Na začiatok starosta povedal, že opatrenia, ktoré sa urobili, neboli vôbec prospešné, práve 

naopak, zvýšila sa strata ešte viac.  

Informoval poslancov, že bol za právničkou a informoval sa ohľadom založenia s.r.o. 

Povedal poslancom, že ak by súhlasili so založením, na nasledujúce zastupiteľstvo by dal 

vypracovať zakladateľskú listinu a v januári by sa pustil do vybavovania papierov. 

Samozrejme, v januári by muselo byť Pohostinstvo zatvorené. Vklad by bolo možné 

použiť z RF.  

Mgr. Iveta Karaščáková nesúhlasi so založením s.ro., nakoľko je tam potrebný vklad 

vlastníka 5 000 € a ak bude Pohostinstvo vykazovať stratu naďalej, zase ju bude platiť iba 

obec, podľa nej je dôležitejšie opraviť KD a nie dávať peniaze do Pohostinstva. 

Navrhovala, aby sa Pohostinstvo zatvorilo z technických príčin na 3 mesiace a treba 

porozmýšľať, či ho potrebujeme. 

Peter Dutka navrhol, aby sa zvolala verejná schôdza a aby sa občania vyjadrili, či chcú 

Pohostinstvo alebo nie.  

Mgr. Marián Iliško povedal, že tiež si myslí, že to nebol dobrý nápad zatvoriť 

Pohostinstvo v pondelok, nakoľko ľudia si myslia, že už sa v pondelok ani neotvorí. 

Ďalej povedal, že si myslí, že keď sa jedná o Pohostinstve, mala by tu byť prítomná aj 

vedúca Pohostinstva a vyjadriť sa k tomu aj ona. Povedal aj to, že je dobré, že sa zakúpila 

Orange TV,ale že futbal konči o 22:30 a pracovníčky sú tam od 22:00 zadarmo.  

Starosta potom povedal, aby sa teda nezakladala s.r.o., ale aby sa ku koncu roka zrušila 

živnosť, cez január by sa živnosť vybavila nanovo a vo februári by sa Pohostinstvo 

otvorilo znova, mesiac január by bolo zatvorené. Podľa starostu by bolo dobré 

Pohostinstvo udržať aspoň pokiaľ sa neopraví KD. 

Poslanci súhlasili so zrušením živnosti ku koncu roka a poverili starostu, aby vybavil 

potrebné náležitosti.  

 

Písomný návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici 

schvaľuje 

zrušenie podnikateľskej činnosti  k 31.12.2019 



Hlasovanie o písomnom návrhu: 
za: Mgr. Marián Iliško, Peter Dutka, Mgr. Iveta Karaščáková, Bc. Ľubica Cinkaničová,    

           František Lojka 

proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 

 

11. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku –L. Červeňák 

Dňa 2.10.2019 pán L. Červeňák predložil opätovnú žiadosť o odkúpenie časti pozemku 

parcela CKN č. 934, ktorá sa nachádza na LV 330. K žiadosti bol doložený aj geometrický 

plán.  

Nakoľko sa táto žiadosť riešila aj na predchádzajúcom zastupiteľstve a poslanci vedeli o čo sa 

jedná, prešli rovno k hlasovaniu. 

Písomný návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici  

berie na vedomie  
žiadosť pána L. Červeňáka o odkúpenie časti pozemku, parcela CKN, č. 934, LV 330 

schvaľuje 

zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného 

zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení 

neskorších predpisov.  

Predmetom prevodu je pozemok parc č. CKN 934/2, druh pozemku záhrada, o výmere 51 m
2
, 

vytvorený GP č. 41956869-71/2019, vyhotoveným geodetom Ing. Jaroslavom Vasilečkom 

z parc. CKN 934 o výmere 7359 m2,  zapísaného na LV č. 330, v k.ú Kolonica pre Ladislava 

Červeňáka , trvale bytom Kolonica 1, 067 61 Kolonica.  

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ  je  vlastníkom parc. CKN 

838,  ktorá je priľahlá k prevádzanému pozemku parc. CKN 934/2 a ktorý využíva ako dvor 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za: Mgr. Marián Iliško, Peter Dutka, Bc. Ľubica Cinkaničová, František Lojka 

proti: Mgr. Iveta Karaščáková 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 

 

Obecné zastupietľstvo neprijalo žiadne uznesenie, nakoľko k schváleniu bola potrebná 3/5 

väčšina všetkých poslancov, t.j. 4,2 hlasov. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku – Jozef Slávik a manželka Anna Sláviková, rod.  

       Komárová 

 

Dňa 30.10.2019 predložil Jozef slávik a manž. Anna Sláviková, r. Komárová žiadosť 

o odkúpenie časti pozemku parcela CKN č. 186/2, trvalý trávnatý porast, o výmere 334 m2 , 

ktorá bola vytvorená z parc. CKN 186, trvalý trávnatý porast o výmere 2760 m2, LV 330 

geometrickým plánom vyhotoveným Ing, Jaroslavom Vasilečkom 

Dôvodom odkúpenia je využívanie tejto parcely ako prístupovej cesty k pozemku CKN 185/1, 

nakoľko prístup zo západnej strany k tomuto pozemku je pre výškový rozdiel cesty 

a pozemku obtiažny.  

Poslanci s odpredajom časti pozemku nesúhlasili, hlasovania sa zdržal Mgr. Marián Iliško 

 

Písomný návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici  

berie na vedomie  
žiadosť Jozefa Slávika a manž. Anny Slávikovej, r. Komárovej o odkúpenie časti pozemku, 

parcela CKN, č. 186/2, LV 330 

schvaľuje 

zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného 

zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení 

neskorších predpisov.  

Predmetom prevodu je pozemok parc č. CKN 186/2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, 

o výmere 334 m
2
, vytvorený GP č. 41956869-153/2019, vyhotoveným geodetom Ing. 

Jaroslavom Vasilečkom z parc. CKN 186 o výmere 2760 m2,  zapísaného na LV č. 330, v k.ú 

Kolonica pre Jozefa Slávika a manž. Annu Slávikovú, r. Komárovú , trvale bytom Košická 

1797/2, 060 01 Kežmarok.  

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ  je  vlastníkom parc. CKN 

185/1,  ktorá je priľahlá k prevádzanému pozemku parc. CKN 186/2 a ktorý má slúžiť ako 

prístupová cesta  

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za:  

proti: Peter Dutka, Mgr. Iveta Karaščáková, Bc. Ľubica Cinkaničová, František Lojka 

zdržali sa: Mgr. Marián Iliško 

nehlasovali:  

 

Obecné zastupietľstvo neprijalo žiadne uznesenie, nakoľko k schváleniu bola potrebná 3/5 

väčšina všetkých poslancov, t.j. 4,2 hlasov. 

 

 

 

 

 

 



13. Predaj pozemku pre M. Vasilenku 

Dňa 23.9.2019 pán M. Vasilenka predložil žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcela CKN 

č. 754, ktorá sa nachádza na LV 583. K žiadosti bol doložený aj geometrický plán, prídelová 

listina a ďalšie dokumenty, ktoré preukazujú, že predkovia žiadateľa boli vlastníkmi 

spomínanej parcely a nevie z akého dôvodu bol tento pozemok prevedený na obec Kolonica. 

Poslanci na zasadnutí dňa 26.9.2019 uznesením, č. 62/2019 schválili zámer a spôsob prevodu 

nehnuteľného majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 

8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov.  

Zámer na odpredaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol vyvesený na úradnej 

tabuli dňa 13.11.2019. K zámeru neboli doručené žiadne pripomienky, preto navrhujeme 

schváliť predaj pozemku za sumu 1,- €.  

Poslanci s návrhom súhlasili. 

 

Písomný návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici  

schvaľuje 

a) v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších 

predpisov, prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku, 

v k.ú. Kolonica, vo vlastníctve obce Kolonica, a to pozemku parc č. CKN 754, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 376 m2, vytvorený GP č. 34823123-95/2019, 

vyhotoveným geodetom Petrom Dubjakom z parc. EKN 1461/3 o výmere 376 m
2
,  

zapísaného na LV č. 583, v k.ú Kolonica do vlastníctva Michala Vasilneka, Kolonica 170, 

067 61 Stakčín 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predkovia žiadateľa boli  vlastníkmi 

parc. CKN 754, druh pozemku, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 376 m2. 

b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc č. CKN 754, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, o výmere 376 m
2
, vytvorený GP č. 34823123-95/2019, vyhotoveným geodetom 

Petrom Dubjakom z parc. EKN 1461/3 o výmere 376 m
2
,  zapísaného na LV č. 583, v k.ú 

Kolonica do vlastníctva Michala Vasilneka, Kolonica 170, 067 61 Stakčín, za cenu 1,- € za 

výmeru 376 m
2
, s tým, že kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom do katatsra 

nehnuteľností a všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností. 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za: Mgr. Marián Iliško, Peter Dutka, Mgr. Iveta Karaščáková, Bc. Ľubica Cinkaničová,    

           František Lojka 

proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 

 

 

 

 

 



14. Silvester  

Každoročne na konci roka obec organizuje Silvester v pohostinstve Bejvoč pre občanov obce. 

Tohto roku navrhuje starosta pripraviť kapustnicu a upiecť nejaké mäso po dohode 

s poľovníkmi. Poslanec František Lojka povedal, že dá sponzorské 100 € a že aby sa 

pripravila kapusta, knedlík a bôčik, okrem kapustnice.  

Ohňostroj zabezpečí starosta. 

 

Písomný návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici 

berie na vedomie 

informáciu starostu obce o príprave Silvestra  

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za: Mgr. Marián Iliško, Peter Dutka, Mgr. Iveta Karaščáková, Bc. Ľubica Cinkaničová,    

      František Lojka 

proti: 0 

zdržali sa: 0 

nehlasovali: 0 
 

15. Aktuálne otázky života v obci 

V tomto bode sa poslanci dohodli na dátume poslednej tohtoročnej schôdze, ktorá sa bude 

konať 30.12.2019 

 

12. Záver 

 Starosta obce poďakoval prítomným za účasť  

 

 

 

       

        ________________________ 

          Matúš Leňo, starosta obce 

Overovatelia: 

 

Mgr. Iveta Karaščáková    ___________________________ 

      Bc. Ľubica Cinkaničová    ___________________________ 

           


