
Z á p i s n i c a 
zo 19. zasadnutia  obecného zastupiteľstva, 

     ktoré sa konalo dňa 20. 05. 2021 na Obecnom úrade v Kolonici 
 

 

 

Navrhovaný program: 

 

1.  Otvorenie 

2.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021   hlavný kontrolór    

3.  Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie 

     03/2021 – 05/2021                                                                         hlavný kontrolór 

4.  Záverečný účet obce Kolonica za rok 2020    starosta obce 

5.  Rekonštrukcia mosta č.19 a miestnych komunikácií v obci  starosta obce 

6.  Rozpočtové opatrenie č.1/2021      starosta obce 

7.  Úplné zrušenie veľkokapacitného kontajnera v areáli Bejvoč  starosta obce     

8.  Žiadosť L.Šteňa o odkúpenie časti pozemku                      starosta obce   

9.  Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolonica č.1/2021 

     o vyhradení miest a ustanovení podmienok na  umiestňovanie 

     volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej  

     kampane                                                                                                  starosta obce 

10. Návrh na zápis udalosti za rok 2020 do kroniky obce   kronikár obce                                                                              

11. Aktuálne otázky života v obci ( počítač,tlačiareň)   starosta obce 

12. Záver 

 

 

Navrhovaný program bol schválený jednohlasne. 

 

 

1. Otvorenie 

Rokovanie zasadnutia otvoril Matúš Leňo a privítal poslancov.    

 

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 

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

neskorších predpisov HK predložila na rokovanie obecného zastupiteľstva návrh plánu 

kontrolnej činnosti na II. polrok 2021, 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 II. polrok 2021. 

 

 



Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za:  Mgr.Iveta Karaščáková, ,Ing. Mária Curová, Maroš Pacola,, Peter Dutka, František Lojka, 

       Bc. Ľubica Cinkaničová 

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

 

3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie 03/2021 

– 05/2021 

 

Hlavná kontrolórka obce predložila správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie 

03/2021 – 05/2021, 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 03/2021 – 05/2021. 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za:  Mgr.Iveta Karaščáková, ,Ing. Mária Curová, Maroš Pacola, Peter Dutka, František Lojka, 

       Bc. Ľubica Cinkaničová 

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

 

 

4. Záverečný účet obce Kolonica za rok 2020 

 

   V zmysle  zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je predložený 

na schválenie záverečný účet obce Kolonica za rok 2020, ktorý je potrebné schváliť do 

30.06.2021. K záverečnému účtu bolo vypracované stanovisko hlavného kontrolóra a taktiež 

aj správa audítora. Stanovisko hlavného kontrolóra bolo poslancom poslané na preštudovanie, 

spolu so záverečným účtom. Správu audítora prečítala hlavná kontrolórka priamo na 

zasadnutí OZ. 

     K záverečnému účtu nemali poslanci žiadne otázky.  

 

 

 



Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici  

berie na vedomie  

stanovisko hlavnej kontrolórky a správu audítora a 

schvaľuje 

a) záverečný účet obce Kolonica za rok 2020 

b) celoročné hospodárenie bez výhrad  

c) zdroje na úhradu schodku kapitálového rozpočtu v súlade so schváleným rozpočtom na 

rok 2020 a jeho zmenami z prebytku bežného rozpočtu 

d) prerozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 a zostatku finančných 

prostriedkov k 31.12.2020 takto:  

- čiastku v sume 11 244,83 € použiť na tvorbu rezervného fondu.  

 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za:  Mgr.Iveta Karaščáková, ,Ing. Mária Curová, Maroš Pacola,, Peter Dutka, František Lojka, 

       Bc. Ľubica Cinkaničová 

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

5. Rekonštrukcia mosta pri č. 19 a miestnych komunikácií v obci 

Starosta obce predložil návrh na rekonštrukciu mostu pri č. 19 a miestnych komunikácii 

v obci, pretože  sú  v zlom technickom stave. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici  

schvaľuje 

Rekonštrukciu mosta pri č.19 a miestnych komunikácii v obci. 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za:  Mgr.Iveta Karaščáková, ,Ing. Mária Curová, Maroš Pacola,, Peter Dutka, František Lojka, 

       Bc. Ľubica Cinkaničová 

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

 



6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

Predkladáme na rokovanie obecného zastupiteľstva návrh zmeny rozpočtu za rok 2021 

z dôvodu zvýšenia kapitálových výdavkov na rekonštrukciu mosta pri č.19 a miestnych 

komunikácií v obci. 

 

BEŽNÉ PRÍJMY sa rozpočtovým opatrením nezmenia. 

BEŽNÉ VÝDAVKY sa rozpočtovým opatrením nezmenia.. 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY sa rozpočtovým opatrením, zvýšia o 10.000 € v obci . Zmena je 

spôsobená financovaním opravy mosta č.19 a miestnych komunikácií v obci. 

FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE sa rozpočtovým opatrením zvýšia o 10 000 €, 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 2021 rozpočtovým opatrením č. 1 obce  takto: 

BEŽNÝ ROZPOČET : 

- zvýšenie bežných príjmov o:     0,00 € 

- zvýšenie bežných výdavkov o:  0,00 € 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET: 

- zvýšenie kapitálových príjmov o:            0,00 € 

- zvýšenie kapitálových výdavkov o: 10.000,00 € 

FINANČNÉ OPERÁCIE : 

- zvýšenie príjmových finančných operácií o: 10 000,00 € 

Rozpočet po zmene bude : 

BEŽNÝ ROZPOČET 

   Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

   268 791   265 391                  +3 400 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

   Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

           0    10 000                      - 10 000 

FINANČNÉ OPERÁCIE 

   Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

                                     10 000    3 400    +6 600 

ROZPOČET CELKOM 



   Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

   278 791  278 791   0 

 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za:  Mgr.Iveta Karaščáková, ,Ing. Mária Curová, Maroš Pacola,, Peter Dutka, František Lojka, 

       Bc. Ľubica Cinkaničová 

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

 

 

 

7. Úplné zrušenie veľkokapacitného kontajnera v areáli Bejvoč 

Nakoľko aj po viacerých upozorneniach občanov starostom obce stále pretrváva neporiadok 

v okolí veľkokapacitného kontajnera v areáli Bejvoč, predkladám návrh na úplné zrušenie 

veľkokapacitného kontajnera v areáli Bejvoč. Ing. Cúrová navrhla dať kontajnery do zberu 

a v areáli umiestniť tabuľku s oznáčením na zákaz vývozu smetí. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici  

 

schvaľuje 

Úplné zrušenie veľkokapacitného kontajnéra v areáli Bejvoč. 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za:  Mgr.Iveta Karaščáková, ,Ing. Mária Curová, Maroš Pacola,, Peter Dutka, František Lojka, 

       Bc. Ľubica Cinkaničová 

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku 

 

 Dňa 14.05.2021 pán L. Šteňo predložil žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti 

v katastrálnom území Kolonica, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva číslo 561, parcela 

registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu číslo 12 o výmere 2708 m2 zastavaná 

plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel 864/30240 (77,37m2) . 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici  

berie na vedomie  

žiadosť pána L. Šteňa  o odkúpenie časti pozemku, parcela EKN, č. 12, LV 561 

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 nehnuteľnosť v katastrálnom území Kolonica, ktorá je zapísaná na 

liste vlastníctva číslo 561, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu číslo 12 

o výmere 2708 m2 zastavaná plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel 864/30240 (77,37m2) 

pre Ladislava Šteňa, trvale bytom Kolonica 8, 067 61 Kolonica.  

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ  je vlastníkom domu, ktorý je 

postavený na uvedenej parcele. 

 

 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za:  Mgr.Iveta Karaščáková, ,Ing. Mária Curová, Maroš Pacola,, Peter Dutka, František Lojka, 

       Bc. Ľubica Cinkaničová 

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolonica č.1/2021 o vyhradení miest 

a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách počas volebnej kampane 
 

        Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je vyhradenie 

miest a ustanovenie podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej 

kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho 

parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov samosprávnych krajov 

a voľby do orgánov samosprávy obcí na území obce Kolonica. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici  

 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolonica č.1/2021 o vyhradení miest a ustanovení 

podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej 

kampane. 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za:  Mgr.Iveta Karaščáková, ,Ing. Mária Curová, Maroš Pacola,, Peter Dutka, František Lojka, 

       Bc. Ľubica Cinkaničová 

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

 

 

 

 

10.  Návrh na zápis udalosti za rok 2020 do kroniky obce 

 V súlade so Štatútom kronikára obce Kolonica je kronikár obce povinný sledovať 

dianie v obci, zbierať materiály o udalostiach v obci priebežne počas kalendárneho roka 

a predložiť na rokovanie OZ návrh na zápisy do kroniky za predchádzajúci kalendárny rok 

v súlade s čl.III. ods.4 Štatútu kronikára obce Kolonica.    

 

 

 

 

 



Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici  

 

schvaľuje 

V súlade so Štatútom kronikára obce Kolonica tieto zápisy do kroniky obce za rok 2020: 

1. Parlamentné voľby 29.02.2020 

2. Pandémia korona vírusu COVID-19 (vo všeobecnosti a ako to zasiahlo našu obec).  

 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za:  Mgr.Iveta Karaščáková, ,Ing. Mária Curová, Maroš Pacola,, Peter Dutka, František Lojka, 

       Bc. Ľubica Cinkaničová 

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

 

 

11. Aktuálne otázky života obce 

 

Starosta obce informoval poslancov obce o možnosti odkúpenia tlačiarne bez servisu             

po ukončení nájomnej zmluvy ku dňu 1.7.2021 za kúpnu cenu 86,08 EUR bez DPH. 

Bc. Cinkaničová Ľubica informovala, že v areáli Bejvoč je dlhodobo odstavené auto so ŠPZ 

Michalovce a je potrebné, aby ho majiteľ odviezol. 

 

 

12. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť. 

 

     

 

 

 

                                       _______________________ 

         Matúš Leňo, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Mgr. Iveta Karaščáková 

 

Bc. Ľubica Cinkaničová 



     


