Zápisnica
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 12. 05. 2020 v budove ZŠ Kolonica 121

Navrhovaný program:
. Otvorenie
2. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie
02/2020-04/2020
hlavný kontrolór
3 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na
II. polrok 2020
hlavný kontrolór
4. Záverečný účet obce Kolonica za rok 2019
starosta obce
5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
starosta obce
6. Predaj pozemku parc. č. CKN 934/2 k. u. Kolonica
z dôvodu osobitného zreteľa – Ladislav Červeňak
starosta obce
7. Aktuálne otázky ţivota v obce
starosta obce
8 Záver
starosta obce
Program bol doplnený o bod : Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov

Navrhovaný program bol schválený jednohlasne

1. Otvorenie
Rokovanie zasadnutia otvoril Matúš Leňo a privítal poslancov
2. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie 02/2020 –

04/2020
Hlavná kontrolórka obce predloţila správy o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie
02/2020 - 04/2020, ktoré boli poslancom naskenované a poslané e-mailom aj s návrhom
uznesenia. Kontolórka priblíţila poslancom výsledky kontrôl, ktoré vykonala. Poslanci nemali
ţiadne otázky.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici berie na vedomie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky za obdobie 02/2020 – 04/2020.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Peter Dutka, Mgr. Marián Iliško, Mgr. Iveta Karaščáková, Ľubica Cinkaničová, Ing. Mária
Curová, Maroš Pacola.
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

3.. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. 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 II. polrok 2020, ktorý bol v zmysle citovaného ustanovenia zákona
zverejnený na úradnej tabuli obce. Poslanci ndmyli k návrhu plánu kontrolnej činnosti ţiadne
otázky.
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na
II. polrok 2020.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Peter Dutka, Mgr. Marián Iliško, Mgr. Iveta Karaščáková, Ľubica Cinkaničová, Ing. Mária
Curová, Maroš Pacola.
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
4. Záverečný účet obce Kolonica za rok 2019
V zmysle zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je predloţený
na schválenie záverečný účet obce Kolonica za rok 2019, ktorý je potrebné schváliť do
30.06.2020. K záverečnému účtu bolo vypracované stanovisko hlavného kontrolóra a taktieţ
aj správa audítora. Stanovisko hlavného kontrolóra boloi poslancom poslané na
preštudovanie, spolu so záverečným účtom. Správu audítora prečítala hlavná kontrolórka
priamo na zasadnutí OZ.
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 2019
b) celoročné hospodárenie bez výhrad
c) zdroje na úhradu schodku kapitáloveho rozpočtu v súlade so schváleným rozpočtom na
rok 2019 a jeho zmenami z prebytku beţného rozpočtu
d) zdroje na úhradu straty z podnikateľskej činnosti za rok 2019 z prebytku beţného
rozpočtu
e) prerozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 a zostatku finančných
prostriedkov k 31.12.2019 takto :
- nevyčerpané prostriedky z Okresného úradu Prešov na dopravné vo výške 28,78 €,
pouţiť v roku 2020
zostávajúcu čiastku v sume 10 973,52 € pouţiť na tvorbu rezervného fondu.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Peter Dutka, Mgr. Marián Iliško, Mgr. Iveta Karaščáková, Ľubica Cinkaničová, Ing. Mária
Curová, Maroš Pacola.
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
predkladáme na rokovanie obecného zastupiteľstva návrh zmeny rozpočtu za rok 2020,
z dôvodu, ţe p. Grodza bude asfaltovať vchod do haly a budú tu stroje tak by bolo dobre
zaasfaltovať úsek MK od hlavnej cesty po č. domu 55 nakoľko v roku 2019 bola vykonaná
údrţba na moste pri čísle domu 55 a bolo by ho potrebné zaasfaltovať..
BEŢNÉ PRÍJMY sa rozpočtovým opatrením nezmenia.
.BEŢNÉ VÝDAVKY sa rozpočtovým opatrením nezmenia..
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY sa rozpočtovým opatrením, zvýšia o 3 000 € v obci . Zmena je
spôsobená asfaltovaním MK.
FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE sa rozpočtovým opatrením zvýšia o 3 000 €, čo
predstavuje zapojenie rezervného fondu do rozpočtu.
FINANĆNÉ VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE sa rozpočtovým opatrením nemenia
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým
opatrením č. 2 takto:
BEŽNÝ ROZPOČET :
-

zvýšenie beţných príjmov o: 0 €
zníţenie beţných výdavkov o : 0 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET:
-

zvýšenie kapitalových príjmov o: 0,00 €
zvýšenie kapitalových výdavkov o: 3 000 €

FINANČNÉ OPERÁCIE :
-

zvýšenie príjmových finančných operácií o: 3 000 €

Rozpočet po zmene bude :
BEŢNÝ ROZPOČET
Príjmy

Výdavky

Prebytok/schodok

267 674

260 674

+7 000

Príjmy

Výdavky

Prebytok/schodok

0

3 000

- 3 000

Príjmy

Výdavky

Prebytok/schodok

3 000

7 000

-4 000

Príjmy

Výdavky

Prebytok/schodok

270 674

270 674

0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

FINANČNÉ OPERÁCIE

ROZPOČET CELKOM

Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Peter Dutka, Mgr. Marián Iliško, Mgr. Iveta Karaščáková, Ľubica Cinkaničová, Ing. Mária
Curová, Maroš Pacola.
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
6. Predaj pozemku parc. č. CKN 934/2 k. u. Kolonica z dôvodu osobitného zreteľa
Ladislav Červeňak
Dňa 13.1.2020 pán L. Červeňák predloţil ţiadosť o odkúpenie časti pozemku parcela CKN č.
934, ktorá sa nachádza na LV 330. K ţiadosti bol doloţený aj geometrický plán,
Poslanci na zasadnutí dňa 13.2.2020 uznesením, č. 80/2020 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 14.02.2020. K zámeru neboli doručené ţiadne pripomienky, preto navrhujeme
schváliť predaj pozemku za sumu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 73,- €.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici schvaľuje
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 934/2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 51 m2, vytvorený GP č. 41956869-71/2019
vyhotovený geodetom Ing. Jaroslavom Vasilečkom z parcely KNC 934 o výmere 7359 m2
zapísaného na liste vlastníctva č. 330, v k.ú. Kolonica do vlastníctva Ladislav Červeňák,
Kolonica č.1, 067 61 Stakčín
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe ţiadateľ je vlastníkom parc. CKN
838, ktorá je priľahlá k prevádzanému pozemku parc. CKN 934/2 a ktorý vyučíva ako dvor.
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc č. CKN 934/2, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, o výmere 51 m2, vytvorený GP č. 41956869-71/2019 vyhotovený
geodetom Ing. Jaroslavom Vasilečkom z parcely KNC 934 o výmere 7359 m2 zapísaného na
LV č. 330, v k.ú. Kolonica do vlastníctva Ladislava Červeňáka, Kolonica 1, 067 61 Stakčín za
cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 40/2020, ktorý vypracovala Ing. Jana Ihnátová 73,00
EUR za výmeru 51 m2, s tým, ţe kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom do katatsra
nehnuteľností a všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Peter Dutka, Mgr. Marián Iliško, Mgr. Iveta Karaščáková, Ľubica Cinkaničová, Ing. Mária
Curová, Maroš Pacola.
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

Doplňujúci bod: Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
Starosta obce navrhol aby bol urobený dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
s najomcom Monika Sabačová z dôvodu, že boli pohostinstva zatvorené pre širenie ochorenia
Covid-19. Najomca Monika Sabačová neotvorila prevádzku a nemala žiaden príjem. Bude
otvorený od 13.5.2020 len terasový predaj v obmedzenom režime čo tiež znižuje tržbu.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici schvaľuje aby bol urobený dodatok k zmluve o najme
počas pandemie takto:
Nájomca sa zaväzuje platiť Prenajímateľovi nájomné vo výške 200,- EUR mesačne o to od
1.5..2020. V súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti COVID-19 sa výška nájmu zniţuje
na 100,- EUR mesačne aţ do zrušenia opatrenia, ktorým sa povoľuje konzumácia jedál
a nápojov len na vonkajších terasách.
Hlasovanie o prednesenom návrhu:
za: Peter Dutka, Mgr. Marián Iliško, Mgr. Iveta Karaščáková, Ľubica Cinkaničová, Maroš
Pacola.
proti: 0
zdržali sa: Ing. Mária Curová
nehlasovali: 0

7. Informácia starostu a aktuálne otázky života v obci
Starosta obce informoval poslancov o tom ţe budú niţšie podielové dane a preto sa bude
kosiť menej. Elektrinu by bolo moţné vypinať uţ o 23,00 hod. P. Cúrová navrhla aby sa
zistilo ako je urobená zmluva s BCF, aby sme v dôsledku zníţenia svietená nemuseli
doplacať.
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.

_______________________
Matúš Leňo, starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Iveta Karaščáková
Bc. Ľubica Cinkaničová

