Zápisnica
z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 13. 02. 2020 na Obecnom úrade v Kolonici

Navrhovaný program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Vzdanie sa funkcie poslanca OZ
Zloženie sľubu
Žiadosť L. Červeňáka o odkúpenie časti pozemku
Správa o kontrolnej činnosti hl.kontrolórky za rok 2019
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti
za obdobie 12/2019 a 01/2020
7. Nájomné zmluvy
8. Zrušenie uznesenia č. 48/2019
9. Informácia starostu a aktuálne otázky života v obci

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

Program bol doplnený o bod :

Navrhovaný program bol schválený jednohlasne
1. Otvorenie
Rokovanie zasadnutia otvoril Matúš Leňo a privítal poslancov
2. Vzdanie sa funkcie poslanca OZ

Dňa 31.01.2020 poslanec OZ Ján Leňo oznámil vzdanie sa funckie poslanca OZ. Podľa
zápisnice miestnej volebnej komisie v Kolonici o výsledku volieb do orgánov samosprávy
miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, sa prvým náhradníkom do obecného
zastupiteľstva stal Maroš Pacola.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici
berie na vedomie
vzdanie sa funkcie poslanca OZ
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Peter Dutka, Mgr. Marián Iliško, Mgr. Iveta Karaščáková, Ľubica Cinkaničová, Ing. Mária
Curová.
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

3. Zloženie sľubu

Nakoľko sa poslanec OZ Ján Leňo vzdal funkcie poslanca, podľa zápisnice miestnej volebnej
komisie v Kolonici o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali
dňa 10.11.2018, sa prvým náhradníkom do obecného zastupiteľstva stal Maroš Pacola.
Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1. písm. a) zákona č.
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom
predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva..
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici
berie na vedomie
informáciu o vydaní organizačného poriadku OCU Kolonica
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. Žiadosť L. Červeňáka o odkúpenie časti pozemku
Dňa 13.01.2020 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.
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 m2,
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.

Mgr. Karaščáková navrhla, aby sa do kupno-predajnej zmluvy uviedlo,že ak mu obec pri
zimnej údržbe urobí ujmu, hradí sumu p. Červeňák.
Ing. Cúrová navrhla, že môže p. Červeňák vydlaždiť iba kúpenú časť.
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. Správa o kontrolnej činnosti hl.kontrolórky za rok 2019
Hlavná kontrolórka obce predložila správu o kontrolnej činnosti za obdobie za rok
2019, ktorá bola poslancom naskenovaná a poslaná e-mailom aj s návrhom uznesenia.
Kontolórka priblížila poslancom výsledok kontrôl, ktoré vykonala. Poslanci nemali žiadne
otázky.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019.
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. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie 12/2019 a 01/2020
Hlavná kontrolórka obce predložila správy o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie
12/2019 a 01/2020, ktoré boli poslancom naskenované a poslané e-mailom aj s návrhom
uznesenia.Kontolórka priblížila poslancom výsledky kontrôl, ktoré vykonala. Poslanci nemali
žiadne otázky.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici
berie na vedomie
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie 12/2019 – 01/2020.

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

7. Nájomné zmluvy
Dňa 13.01.2020 OZ na svojom zasadnutí schválilo zámer prenájmu majetku obce ako
prípad osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obci v znení neskorších predpisov, pre Moniku Sabačovú, Kolonica 111, 067 61 Kolonica.
Na základe schváleneho zámeru predkladáme na rokovanie OZ schválenie nájomnných
zmlúv.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obci v znení neskorších predpisov
schvaľuje
1. nájomnú zmluvu mezdi obcou Kolonica a Monikou Sabačovou, Kolonica 111
2. nájomnú zmluvu medzi obcou Kolonica a PS Záruba
s účinnosťou od 1.3.2020.
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

8. Zrušenie uznesenia č. 48/2019
Uznesením č. 48/2019 zo dňa 15.05.2019 obecné zastupiteľstvo schválilo okrem iného
opravu detského ihriska „Hrad na Bejvoči". Vzhľadom na vysoké náklady na opravu,
dezolátny stav a problém s revíziou, ktorú bude potrebné vykonať navrhujem odstránenie
tohto ihriska.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici
schvaľuje
zrušenie uznesenia č. 48/2019 zo dňa 15.05.2019 a súhlasí s odstranením detského ihriska
Hrad na Bejvoči.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Peter Dutka, Mgr. Iveta Karaščáková, Ing. Mária Curová, Maroš Pacola.
proti: Mgr. Marián Iliško, Ľubica Cinkaničová
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

9. Informácia starostu a aktuálne otázky života v obci
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o doručenom liste o nelegálnej skladke
odpadu. Likvidácia eternitu sa pohybuje cca 2.000,- € za tonu.
Starosta obce sa dotazoval, či sa budú robiť zábrany na cintorín. Mgr. Marián Iliško navrhol
s tým počkať.
Starosta obce informoval o sťažnosti občanov na autobusový spoj o 9.20 hod. SninaKolonica.
Mgr. Iveta Karaščáková dala otázku ohľadom verejnej schôdze. Poslanci sa dohodli
uskutočniť verejnú schôdzu v termíne 15. 3.2020 o 15.00 hod. s týmto programom:
1. Bejvoč – informatívna správa
2. Hospodárenie za rok 2019
3. Plánované práce na rok 2020
4. Nelegálne skládky odpadov.
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.

_______________________
Matúš Leňo, starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Iveta Karaščáková
Bc. Ľubica Cinkaničová

