Zápisnica
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 26. 06. 2019 na Obecnom úrade v Kolonici

Navrhovaný program:
1. Otvorenie
2. Prehodnotenie uznesenia č. 48/2019, zo dňa 15.5.2019

3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie
máj, jún 2019
4. Všeobecné záväzné nariadenie obce Kolonica č. 2/2019
o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce Kolonica
5. Všeobecné záväzné nariadenie obce Kolonica č. 3/2019
o určení výšky mesačného príspevku v MŠ a ZŠ
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
7. Záverčný účet obce Kolonica za rok 2018
8. Žiadosť L. Červeňáka o odkúpenie časti pozemku
9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
10. Informatívna správa o Letných slávnostiach
11. Rôzne
12. Záver

starosta obce
hlavný kontrolór
hlavný kontrolór
hlavný kontrolór
hlavný kontrolór
starosta obce
starosta obce
starosta obce
starosta obce

Navrhovaný program bol schválený jednohlasne
1. Otvorenie
Rokovanie zasadnutia otvoril Matúš Leňo a privítal poslancov a hosťa pána L.
Červeňaka.
2. Prehodnotenie uznesenia č. 48/2019, zo dňa 15.5.2019
Na obecnom zasadnutí dňa 15.05.2019 bolo prijaté uznesenie č. 48/2019 v znení: Obecné
zastupiteľstvo v Kolonici berie na vedomie informatívnu správu o revíziách na detských
ihriskách vo vlastníctve obce Kolonica a schvaľuje odstránenie zistených nedostatkov na
detskom ihrisku pri MŠ, multifunkčnom ihrisku a detskom ihrisku „ Hrad
na Bejvoči“
Starosta obce si myslí, ţe oprava je zbytočná, nakoľko je moţné za finančné prostriedky,
ktoré by boli potrebné na opravu, uskutočniť výstavbu nového ihriska s certifikátom.
Zisťoval si nejaké stránky a firmy, ktoré tieto ihriská predávajú. Ceny sa pohybujú od 2 000 –
3 000 €, podľa toho, aké veľké to ihrisko je a koľko má komponentov, no dodanie jedného
trvá pribliţne 6 týţdňov, preto by bolo potrebné podľa neho sa rozhodnúť, či by sa kúpilo
teraz, alebo aţ budúci rok na jar. Terajšie ihrisko by odstránil a nechal tam prázdne miesto
a rozhodlo by sa neskôr, či sa tam vystaví nové. Poslanci však s odsránením ihriska
nesúhlasili, navrhujú, aby sa opravilo.
Starosta povedal, ţe treba zohnať firmu, ktorá by to opravila. Pýtal sa, koľko finančných
prostriedkov môţe na opravu pouţiť. Ak bude oprava stáť do 2 000 €, nepotrebuje súhlas
zastupiteľstva, nakoľko má starosta schválenú úpravu rozpočtu do 2 000 €. Ak by stála oprava
viac ako 2 000 €, má zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva a bude sa to prerokovavať.

Písomný návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici schvaľuje odstránenie detského ihriska „ Hrad na Bejvoči"
a súhlasí s nákupom nového ihriska.
Hlasovanie o písomnom návrhu :
za: Mgr. Iveta Karaščáková – 1 poslankyňa
proti : Ľubica Cinkaničová, Ing. Mária Cúrová, Peter Dutka, Mgr. Marián Iliško, Ján Leňo,
František Lojka – 6 poslancov
zdržali sa :
nehlasovali:
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie máj, jún 2019

Hlavná kontrolórka obce predloţila správy o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie
máj a jún 2019, ktoré boli poslancom naskenované a poslané e-mailom aj s návrhom
uznesenia.
Písomný návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici berie na vedomie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti
za obdobie máj, jún 2019
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Ľubica Cinkaničová, Ing. Mária Cúrová, Peter Dutka, Mgr. Marián Iliško, Mgr. Iveta
Karaščíková, Ján Leňo, František Lojka – 7 poslancov
proti:
zdržali sa:
nehlasovali:
4. Všeobecné záväzné nariadenie obce Kolonica č. 2/2019 o podmienkach poskytovania
dotácie z rozpočtu obce Kolonica

Potreba vypracovania predkladaného všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“)
vyplynula zo zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý v § 7 ods. 4
uvádza, ţe obec môţe poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným
nariadením obce. Doposiaľ obec takého VZN nemala vypracované.
K predloţenému návrhu VZN neboli doručené ţiadne pripomienky.
Pani M. Cúrová mala výhrady voči §4, bod 1. Chcela aby sa vypustila 2 veta : „Ak obecné
zastupiteľstvo posúdi v priebehu roka ţiadosť ako mimoriadne dôleţitú, môţe byť ţiadosť
predloţená aj v inom termíne a obecné zastupiteľstvo môţe dotáciu schváliť pri zmene
rozpočtu v beţnom roku.". Podľa nej by sa dotácie v pribehu roka nemali poskytovať, lebo
počas roka budú chodiť občania ţiadať dotáciu na všetko moţné – kotly, strechy..Tu ju
prerušila pani I Karaščáková a povedala jej, ţe v navrhovanom VZN sa v § 3 píše, kto môţe
o dotáciu poţiadať a nikde tam nie je uvedená fyzická osoba. Hl.kontrolórka povedala, ţe
fyzickým osobám poskytovať dotácie ani nemôţu.
Ďalšia výhrada od pani M. Cúrovej bola § 4 bod 5, kde sa píše : Schválené dotácie
poskytuje obec prevodom na účet ţiadateľa alebo v hotovosti z pokladne vo viacerých
splátkach podľa potrieb ţiadateľa v súlade s finančnými moţnosťami obce. Pred kaţdým
poskytnutím splátky je ţiadateľ povinný zúčtovať predchadzajúcu splátku. Podľa nej by sa
mala dotácia poskytnúť naraz na začiatku roka, nie vo viacerých splátkach. Na to hl.

kontrolórka povedala, ţe podľa nej je lepšie, ak sa bude poskytovať vo viacerých splátkach,
lebo pred kaţdou splátkou je potrebne vyúčtovanie tej predchádzajúcej, inak ďalšiu časť
splátky nedostane. Ak by sa pustila dotácia naraz,na konci roka by ju ţiadateľ nemusel
vyúčtovať, ale finančné prostriedky by pouţil.
Ostatní poslanci nemali k navrhovanému VZN ţiadne výhrady.
Písomný návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kolonica č.
2/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Kolonica
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za : Ľubica Cinkaničová, Peter Dutka, Mgr. Marián Iliško, Mgr. Iveta Karaščíková, Ján Leňo,
František Lojka – 7 poslancov
proti:
zdržali sa: Ing. Mária Cúrová
nehlasovali:
5. Všeobecné záväzné nariadenie obce Kolonica č. 3/2019 o určení výšky mesačného
príspevku v MŠ a ZŠ

Potreba vypracovania predkladaného všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“)
vyplynula zo zmeny finančných pásiem pre školské stravovanie, ktoré budú platné od
01.09.2019. Vzhľadom na rastúcu cenu potravín navrhujeme finančné pásmo 2. Hodnota
stravy v MŠ sa zvýši z 1,05 € na 1,45 €, v ZŠ sa hodnota stravy zvýši z 0,88 € na 1,20 €,
avšak uvedené finančné prostriedky v ZŠ budú dotované štátom. Hodnota stravy pre
dospelých stravníkov sa zvýši z 1,60 € na 2,95 €.
K predloţenému návrhu VZN neboli doručené ţiadne pripomienky
Poslanec P. Dutka sa opýtal, či nemôţeme prejsť do 1.finančného pásma, aby boli obedy
lacnejšie. Hl.kontrolórka mu povedala, ţe moţné to je, ale ţe sa to odrazí na kvalite tých
obedov, nakoľko kuchárka bude mať málo peňazí, aby navarila lepšie. Pýtal sa na rozdiel
medzi 1. a 2. finančýcm pásmom. Rozdiel je 0,10 €.
Písomný návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o určení
výšky mesačného príspevku na čiastočnu úhradu nákladov v materskej škole, v školskom
klube detí a školskej jedálni
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za : Ľubica Cinkaničová, Ing. Mária Cúrová, Peter Dutka, Mgr. Marián Iliško, Mgr. Iveta
Karaščíková, Ján Leňo, František Lojka – 7 poslancov
proti:
zdržali sa:
nehlasovali:

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
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 II. polrok 2019, ktorý bol v zmysle citovaného ustanovenia zákona
zverejnený na úradnej tabuli obce.
Písomný návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici schvaľuje plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Ľubica Cinkaničová, Ing. Mária Cúrová, Peter Dutka, Mgr. Marián Iliško, Mgr. Iveta
Karaščíková, Ján Leňo, František Lojka – 7 poslancov
proti:
zdržali sa:
nehlasovali:
7. Záverčný účet obce Kolonica za rok 2018
V zmysle zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je
predloţený na schválenie záverečný účet obce Kolonica za rok 2018, ktorý je potrebné
schváliť do 30.06.2019. K záverečnému účtu bolo vypracované stanovisko hlavného
kontrolóra a taktieţ aj správa audítora, ktoré boli poslancom poslaneé na preštudovanie, spolu
so záverečným účtom.
K záverečnému účtu nemali poslanci ţiadne otázky.
Písomný návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra a správu
auditora a schvaľuje
a) záverečný účet obce Kolonica za rok 2018
b) celoročné hospodárenie bez výhrad
c) zdroje na úhradu schodku kapitálového rozpočtu v súlade so schváleným rozpočtom na rok
2018 a jeho zmenami z prebytku beţného rozpočtu
d) zdroje na úhradu straty z podnikateľskej činnosti za rok 2018 z prebytku rozpočtu
e) prerozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 a zostatku finančných
prostriedkov k 31.12.2018 takto:
- nevyčerpané prostriedky z Okresného úradu Prešov na dopravné vo výške 22,32 €, pouţiť
v roku 2019
- zostávajúcu čiastku v sume 2 194,95 € pouţiť na tvorbu rezervného fondu.
Hlasovanie o písmnom návrhu :
za : Ľubica Cinkaničová, Ing. Mária Cúrová, Peter Dutka, Mgr. Marián Iliško, Mgr. Iveta
Karaščíková, Ján Leňo, František Lojka – 7 poslancov
proti:
zdržali sa
nehlasovali:
8. Žiadosť L. Červeňáka o odkúpenie časti pozemku
Dňa 6.6.2019 bola obci Kolonica doručená ţiadosť pána L. Červeňáka o odkúpenie časti
pozemku, parcela CKN č. 934, ktorá sa nachádza na LV 330. K ţiadosti bol doloţený aj

geometrický plán. Nakoľko sa jedná o miestnu komunikáciu, navrhujem, aby obecné
zastupiteľstvo uvedenú parcelu nepredalo.
Poslanci sa boli na pozemku pozrieť a pán L. Červeňák im vysvetlil, prečo chce odkúpiť
pozemok. Chcel by mať dôstojný výstup na cestu. Pred jeho bránami je rozbahnené, lebo sa
tam otáčajú autá aj traktory, ak by mu predali časť pozemku, mohol by si postaviť bránu pri
ceste a tým pádom by mal lepší výstup na cestu.
I. Karaščáková s odpredajom podľa vyznačenia v GP nesúhlasila,ukázala v GP s čím by bola
ochotná súhlasiť. No pán L. Červeňák povedal, ţe tým by sa nič nevyriešilo. Ani Ľ.
Cinkaničová nesúhlasila s odpredajom, nakoľko tvrdí, ţe v obci je viac takých pozemkov, kde
sa obracajú autá a tieţ ich nitko neţidala o odkúpenie. Autá sa niekde obracať musia.
Po prerokovaní poslanci zakreslili do GP, akú časť pozemku by boli ochotní odpredať.
Pán L. Červeňák má dať urobiť nový GP s tým, ţe ak príde geodet na vymeriavanie, prizve
tam aj starostu obce aby ukázal, akú časť pzemku má zakresliť. Pán L. Červeňák súhlasil
a povedal, ţe dá urobiť nový GP.
O pozemku sa bude rozhodovať v nasledujúcich zasadnutiach OZ, po predloţení nového GP.
Písomný návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici berie na vedomie ţiadosť pána L. Červeňáka o odkúpenie
časti pozemku, parcela CKN č. 934, LV 330 a nesúhlasí s odpredajom časti pozemku, na
pracele CKN č. 934, ktorá sa nachádza na LV 330
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za : Ľubica Cinkaničová, Mgr. Iveta Karaščáková – 2 poslanci
proti: Ing. Mária Cúrová, Peter Dutka, Mgr. Marián Iliško, Ján Leňo, František Lojka –
5 poslanocv
zdržali sa:
nehlasovali:
Obecné zastupietľstvo neprijalo žiadne uznesenie
9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
Vzhľadom na skutočnosti, ktoré nastali v I. polroku 2019 predkladáme na rokovanie
obecného zastupiteľstva návrh zmeny rozpočtu za rok 2019.
BEŢNÉ PRÍJMY sa rozpočtovým opatrením, zvýšia o 24 691 € - zmena je spôsobená
navýšením podielových daní, príjmom dotácie na Hasičov, príjmom dotácií na voľby
prezidenta a voľby do EP a dobropisom.
BEŢNÉ VÝDAVKY sa rozpočtovým opatrením zvýšia o 14 475 € - zmena je spôsobená
prijatím zamestnanca na projekt Cesta na trh práce 2, revíziami ihrísk, objektov, voľbami do
EP a voľbami prezidenta, členskými príspevkami, opravami objektov vo vlastníctve obce,
opravami miestnych komunikácií.
KAPITÁLOVÉ PRÍJMYsa rozpočtovým opatrením zvýšia o 20 000 €, čo predstavuje dotácia
na rekonštrukciu VO
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY sa rozpočtovým opatrením, zvýšia o 22 000 €, čo predstavuje
rekonštrukciu VO a výstavbu hradu na Bejvoči.

FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE sa rozpočtovým opatrením zvýšia o 22 €, čo
predstavuje zostatok finančných prostriedkov školy z roku 2018 – dotácia na dopravné
Poslanci nemali k rozpočtovému opatreniu ţiadne otázky. Nakoľko poslanci nechválili
výstavbu nového detského ihriska na Bejvoči, kapitálové výdavky sa zníţia a beţné výdavky
sa zvýšia o sumu 2 000 €.
Písomný návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým
opatrením č. 2 takto :
BEŢNÝ ROZPOČET :
-

zvýšenie beţných príjmov o : 24 691 €

-

zvýšenie beţných výdavkov o : 16 475 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET :
-

zvýšenie kapitálových príjmov o : 20 000 €

-

zvýšenie kapitálových výdavkov o : 20 000 €

FINANČNÉ OPERÁCIE :
-

zvýšenie príjmových finančných operácií o :22 €

ROZPOČET po zmene bude :
BEŢNÝ ROZPOČET
Príjmy

Výdavky

Prebytok/schodok

324 361

307 438

+16 923

Príjmy

Výdavky

Prebytok/schodok

20 000

22 000

- 2000

Príjmy

Výdavky

Prebytok/schodok

22

7000

-6978

Príjmy

Výdavky

Prebytok/schodok

344 383

336 438

+7 945

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

FINANČNÉ OPERÁCIE

ROZPOČET CELKOM

Hlasovanie o písomnom návrhu :
za: Ľubica Cinkaničová, Ing. Mária Cúrová, Peter Dutka, Mgr. Marián Iliško, Mgr. Iveta
Karaščíková, Ján Leňo, František Lojka – 7 poslancov
proti:
zdržali sa:
nehlasovali:

10. Informatívna správa o Letných slávnostiach
Obec Kolonica podpísala zmluvu s VÚC Prešov na financovanie festivalu vo výške 1000
€, z toho 700 € na úhradu vystúpenia pre učinkujúcich a 300 € na dopravu. Doposiaľ sú
prisľúbené vystúpenia týchto skupín:
-

FS Viničiar (hodinové vystúpenie),
spevácka skupina Kyčara (polhodinové vystúpenie),
zábavná skupina Bravo (hodinové vystúpenie)
súbor z Ukrajiny
spevácka skupina z Dargova

Poslanci sa dohodli, ţe oficiálny začiatok programu bude o 15:00 hodine. Pred oficiálnou
časťou sa odohrá futbalový zápas.
Starosta infomorval poslancov, ţe je moţnosť prenajať nafukovacie hrady pre deti – ako
atrakciu. Stálo by to 250 € s tým, ţe vlastník týchto hradov by si ich dozeral sám. Opýtal sa
ich, či by s tým súhlasili. Poslanci prenájom nafukovacích hradov schválili.
Ďalej sa starosta pýtal, aké občerstvenie sa bude pripravovať.
I. Karaščáková a P. Dutka navrhli, aby sa našim ľuďom dávali klobásy za lístky, ktoré by sa
im mali rozniesť domov. Ostatní poslanci a strarosta obce s týmto návrhom nesúhlasili.
Starosta navrhol, aby sa uvaril guláš a aby sa napiekli pirohy a šišky. Poslanci mu povedali, ţe
kto bude variť guláš , ţe má pozháňať nejakého kuchára. Starosta povedal, ţe kuchára
pozháňa.
Starosta ďalej navrhol, aby sa poslanci podelili a jedny šli pomôcť variť guláš a druhí piecť
pirohy a šišky.Nikto z poslancov sa k tomu nevyjadril. Starosta preto diskusiu ukončil s tým,
ţe pred Letnými slávnosťami ešte všetkých poslancov obvolá a dohodnú sa telefonicky.
11. Rôzne
M. Cúrová – sťaţovali sa jej deti, ţe platili za tenisový kurt. Pýtala sa, či je hore
zverejnený sadzobník za tenisový kurt a či vedia zamestnanci Pohostinstva o sadzbách za
tenisový kurt. Starosta jej povedal, ţe asi nie a ţe to dáme do poriadku a ţe hneď zajtra tam
bude sadzobník vyvesený. Povedala, ţe deťom od ktorých vzali peniaze, tak im ich majú
vrátiť. Starosta jej povedal, ţe deťom sa peniaze vrátia.
J. Leňo – pýtal sa na kosenie pozemkov pri jeho dome, o ktoré sa vlastníci týchto pozemkov
vôbec nestarajú. Doteraz ich kosil, ale uţ ich ďalej kosiť nebude, nech to starosta dá do
poriadku a nech osloví tých vlastníkov, nech si ich prídu pokosiť.
V obci je viac takých pozemkov, o ktoré sa vlastníci nestarajú. Moţno by bolo dobré
vypracovať VZN a vlastníkov, ktorí sa o svoje pozemky nestarajú, pokutovať.
12. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť
________________________
Matúš Leňo, starosta obce
Overovatelia:
Mgr. Iveta Karaščáková
Bc. Ľubica Cinkaničová

___________________________
___________________________

