
Z á p i s n i c a 
zo 22. zasadnutia  obecného zastupiteľstva, 

     ktoré sa konalo dňa 22. 12. 2021 na Obecnom úrade v Kolonici 
 

 

 

Navrhovaný program: 

 

1.  Otvorenie 

2.  Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie 

     10/2021 – 12/2021                                                                         hlavný kontrolór 

3.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022   hlavný kontrolór  

4.  Návrh rozpočtu na rok  2022, 2023, 2024    starosta obce     

5.  Žiadosť o dotáciu – TJ TATRAN      starosta obce 

6.  Žiadosť do dotáciu – ZO SZZP         starosta obce 

7.  Zmluva o spoločnom postupe uzatvorená podľa § 51 zák.č.40/1964 Zb.  

     Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

8.  Schválenie projektovej dokumentácie – obnova KD   starosta obce 

9. Aktuálne otázky života v obci      starosta obce 

10. Záver 

 

 

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 10/2021 

– 12/2021 

Hlavná kontrolórka obce predložila správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie 

10/2021 – 12/2021, ktoré boli poslancom naskenované a poslané e-mailom aj s návrhom 

uznesenia. Kontrolórka priblížila poslancom výsledky kontrol, ktoré vykonala. Poslanci 

nemali žiadne otázky. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici 

berie na vedomie 

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie 10/2021 – 12/2021. 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za:  Mgr.Iveta Karaščáková, Maroš Pacola, Peter Dutka, Mgr. Marián Iliško, František Lojka, 

       Bc. Ľubica Cinkaničová                        

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 



3.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

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

neskorších predpisov HK preložila na rokovanie obecného zastupiteľstva návrh plánu 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2022, ktorý bol v zmysle citovaného ustanovenia zákona 

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

otázky. 

Návrh na uznesenie : 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici  

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022. 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za:  Mgr.Iveta Karaščáková, Maroš Pacola, Peter Dutka, Mgr. Marián Iliško, František Lojka, 

       Bc. Ľubica Cinkaničová    

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

4. Návrh viacročného rozpočtu Obce Kolonica na roky 2022-2024 

     Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli 06.12.2021 a zvesený 21.12.2021. Materiál 

bol poslancom naskenovaný vrátane dôvodovej správy. 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici 

berie na vedomie 

stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Obce Kolonica na roky 2022 – 

2024 

schvaľuje 

viacročný rozpočet Obce Kolonica na roky 2022 – 2024 

1. ako záväzný na rok 2022 takto: 

BEŽNÝ ROZPOČET  

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

284 986 €  284 986 €     + 0 € 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

0 €    0 €           0 € 

FINANČNÉ OPERACIE 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

0 €              0   €                      0 € 

CELKOVÝ ROZPOČET 



Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

284 986 €  284 986 €         0 

 

2. ako orientačný na roky 2023 – 2024. 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za:  Mgr.Iveta Karaščáková, Maroš Pacola, Peter Dutka, Mgr. Marián Iliško, František Lojka, 

       Bc. Ľubica Cinkaničová    

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

5. Žiadosť o dotáciu – TJ TATRAN 

           Dňa 08.10.2021 Telovýchovná Jednota TJ TATRAN podala žiadosť o poskytnutie 

dotácie na športovú činnosť na rok 2021vo výške 4 000 €.  

Pre futbal je potrebných 3 400 €, a to na štartovné poplatky, občerstvenie, náklady na dopravu 

a údržbu futbalového ihriska. 

Zvyšných  600 € je požadovaných pre stolný tenis, sú to výdavky na štartovné poplatky, 

náklady na dopravu a športové pomôcky.   

         Starosta navrhol schváliť Telovýchovnej Jednote TJ TATRAN dotáciu vo výške 4 000 € 

na rok 2022. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici 

schvaľuje 

dotáciu vo výške 4 000 € na činnosť TJ TATRAN, IČO: 17076692 na rok 2022. 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za:  Mgr.Iveta Karaščáková, Maroš Pacola, Peter Dutka, Mgr. Marián Iliško, František Lojka, 

       Bc. Ľubica Cinkaničová    

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

6. Žiadosť o dotáciu – ZO SZZP 

 

 Dňa 08.10.2021 Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých 

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

600 € na pripravované akcie v rámci plánu práce činnosti 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. zájazd do Poľska – Rajská záhrada /príspevok na stravu resp. dopravu/- mesiac august 

5. rozlúčka so starým rokom – mesiac december 

Starosta navrhol schváliť organizácii SSZP dotáciu vo výške 600 € na rok 2022. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici 

schvaľuje 

dotáciu vo výške 600 € na činnosť ZO SZZP, IČO: 006981720132 na rok 2022.  

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za:  Mgr.Iveta Karaščáková, Maroš Pacola, Peter Dutka, Mgr. Marián Iliško, František Lojka, 

       Bc. Ľubica Cinkaničová    

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

7. Zmluva o spoločnom postupe uzatvorená podľa § 51 zák.č.40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov 

 

Obec Kolonica rešpektuje práva a povinnosti zmluvných strán v zmluve pri spolupráci vo veci 

prípravy projektových dokumentácií na zásobovanie obci pitnou vodou vrátane odvádzania 

a zneškodňovania odpadových vôd v okrese Snina. K zmluve predložila svoje pripomienky 

hlavná kontrolórka. 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici  

berie na vedomie  

predloženú Zmluvu o spoločnom postupe uzatvorenej podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a žiada zapracovať do zmluvy pripomienky  

hlavnej kontrolórky.  

 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za:  Mgr.Iveta Karaščáková, Maroš Pacola, Peter Dutka, Mgr. Marián Iliško, František Lojka, 

       Bc. Ľubica Cinkaničová    

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

8. Schválenie projektovej dokumentácie – obnova KD 

Starosta obce predložil projektovú dokumentáciu na obnovu KD v dvoch variantoch: 



Variant A: 

Ing. Tomáš Venhač – rekonštrukcia interiéru vo výške 73.257,37 € 

Variant B: 

Ing. Tomáš Venhač – rekonštrukcia interiéru vo výške 73.257,37 € 

Marek Varchol -VaM DECOR – rekonštrukcia exteriéru vo výške 4.740 € 

DCL Partner s.r.o. – rekonštrukcia strechy vo výške 5.823,50 €. 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici  

schvaľuje 

projektovú dokumentáciu na obnovu kultúrneho domu - VARIANT B s tým, že projekt bude 

doplnený o vstup pod pódium a výmenu dverí. 

 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za:  Mgr.Iveta Karaščáková, Maroš Pacola, Peter Dutka, Mgr. Marián Iliško, František Lojka, 

       Bc. Ľubica Cinkaničová    

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

9. Aktuálne otázky života obce 

 

Starosta obce informoval poslancov o zakúpení novej štiepačky na drevo. 

 

 

10. Záver 

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

                                       _______________________ 

         Matúš Leňo, starosta obce 

 

Overovatelia: 

 

Mgr. Iveta Karaščáková 

 

Bc. Ľubica Cinkaničová 

     


