Zápisnica
z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 14. 12. 2018 na Obecnom úrade v Kolonici

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh rozpočtu na roky 2019-2021
4. Príprava Silvestra
5. Rôzne
6. Návrh uznesenia
7. Záver

Program bol doplnený o bod : Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu, traktor
a služby a vytvorenie inventarizačnej komisie

1. Otvorenie
Rokovanie zasadnutia otvoril Matúš Leňo a privítal poslancov a kontrolóra
2. Kontrola plnenia uznesení
Prijaté uznesenia sú splnené, resp. sa plnia priebežne
Starosta mal zistiť, ako je to s kuka nádobami na iných obciach. Informoval poslancov, že
každá obec to má určené inak, niekde sa platí za nádobu, ak si o ňu príde občan požiadať – 10
€. Na ďalšej obci zase lepia nálepky a spoločnosť, ktorá zabezpečuje vývoz TKO vezme iba
tú nádobu, na ktorej je nalepená nálepka. Nakoniec sa poslanci rozhodli, že všetko ostane tak,
ako to bolo doteraz – ak si požiada občan o novú nádobu, dostane ju zadarmo – nemôže
požiadať skôr ako uplynie doba 2 roky.
3. Návrh rozpočtu na roky 2019-2021
Návrh dostali poslanci domov na preštudovanie. Pani Cúrova sa pýtala na príjmy ohľadom
podielových daní – školy. Ďalej mali niektorí poslanci – Cúrová , Karaščáková mali výhrady
voči príplatkom a odmenám. Starosta povedal, že príplatky sú za podnikateľskú činnosť a že
sa rozhodne v pribehu roka či nám tie príplatky bude vyplácať.Ďalej mali výhrady voči
prenájmu tlačiarne.
Nakoniec bol návrh rozpočtu jednohlasne schválený.
4. Príprava Silvestra
Starosta navrhol aby sa uvarila kapustnica pre obyvatľov obce.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
Stanovisko predložil a prečítal hlavný kontrolór obce Ing. Ján Čornanič.
Poslanci stanovisko zobrali na vedomie

6. Traktor a služby
Starosta informoval poslancov, že pán Maliganič bude odhŕňať sneh za 5€/hod. a bude
vystavovať faktúry. Ďalej starostu oslovil pán Kiselovič ohľadom odhŕňania snehu pred
Pohostinstvom u Suseda a potravinami, chcel sa opýtať či by bolo možné odrňať sneh
obecným traktorom. Poslanci povedali , že môže sa mu sneh obecným traktorom odhrňať za
poplatok 3,33 € + DPH/ 10 minút – ako je stanovená sadzba za služby traktorom pre
obyvateľov obce.
Do ďalšieho zasadnutia má starosta za úlohu zistiť, či bude pán Kiselovič súhlasiť
s odhŕňaním snehu za sumu 3,33 € + DPH za 10 minút.
Starosta ďalej informoval poslancov, že v mesiaci december by chcel ešte urobiť na traktor
STK.
7. Vytvorenie inventarizačnej komisie
Poslankyňa Mária Cúrová chcela, aby sa vytvorila inventarizačná komisia a aby sa išiel
kontrolovať všetok majetok obce. Starosta jej povedal, že majetok prešiel so starým starostom
a všetko je tu. Napriek tomu, pani poslankyňa chcela, aby sa kontrolovalo ešte raz všetko. Do
rozhovoru vstúpil kontrolór a povedal poslankyni, že príkaz na inventarizáciu dáva starosta
sám bez schvaľovania v zastupiteľstve a povedal starostovi, že nech on dá príkaz a určí
komisiu a až potom sa môže inventarizácia vykonať
5. Rôzne
V tomto bode vystúpil pán Leňo, ktorému poslanci dali možnosť sa rozhodnúť, či si auto
nechá. Povedal, že by si auto chcel dať prepísať na seba. Poslanci ale vystúpili proti tomu
a tak pán Leňo privezie auto v pôvodnom stave – bez vecí, ktoré doň zakúpil a ktoré na ňom
vymenil on za svoje peniaze.
6. Návrh uznesenia
Bolo prečítané uznesenie z II zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré bolo
jednohlásne schválené,
7. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť, zaželal im veľa úspechov do ďalšej
práce.

________________________
Matúš Leňo, starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Iveta Karaščáková

___________________________

Ľubica Cinkaničová

___________________________

