
Z á p i s n i c a 
zo 17. zasadnutia  obecného zastupiteľstva, 

     ktoré sa konalo dňa 11. 03. 2021 na Obecnom úrade v Kolonici 
 

 

 

Navrhovaný program: 

 

1.  Otvorenie 

2.  Správa o  kontrolnej činnosti hl. kontrolórky za  rok 2020                    hlavný kontrolór    

3.  Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hl. kontrolórky za rok 2020   hlavný kontrolór 

4.  Žiadosť o odkúpenie pozemku p.Patrik Fedurco    starosta obce 

5.  Spolufinancovanie projektu v prípade schválenia projektu  starosta obce 

6.  Zrušenie uznesenia  č. 22/2018 zo dňa 14.12.2018   starosta obce 

7.  Spolufinancovanie občanov pri výmene kuka nádob za plastové starosta obce 

8.  Žiadosť o uloženie predbežnej právnej ochrany-sťažnosť na vedomie  starosta obce     

9.  Dodatok k sadzobníku cien      starosta obce                                          

10. Aktuálne otázky života obce       starosta obce 

11. Záver         starosta obce 

 

Navrhovaný program bol schválený jednohlasne. 

 

 

1. Otvorenie 

Rokovanie zasadnutia otvoril Matúš Leňo a privítal poslancov. 

 

2. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020 

Hlavná kontrolórka obce predložila správu o  kontrolnej činnosti za obdobie za rok 2020, 

ktorá bola poslancom naskenovaná a poslaná e-mailom aj s návrhom uznesenia. Kontrolórka 

priblížila poslancom výsledok kontrol, 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 2020. 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

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

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

 



3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie 01/2021 – 

02/2021 

Hlavná kontrolórka obce predložila správy o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie 

01/2021 – 02/2021, ktoré boli poslancom naskenované a poslané e-mailon 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 01/2021 – 02/2021.  

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

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

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

4. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Patrik Fedurco 

 Dňa 04.03.2021 pán Patrik Fedurco predložil žiadosť o odkúpenie pozemku, parcela 

CKN č. 776, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere  573 m2. 

K danému návrhu poslanci požadovali predloženie listinných dokladov, príp. čestného 

prehlásenia, že daný pozemok patril predkom p. Fedurco. 

 Z uvedeného dôvodu starosta materiál z rokovania obecného zastupiteľstva stiahol, 

s tým, že obec požiada p. Fedurca o predloženie požadovaných dokladov, príp. čestného 

prehlásenia.     

 

5. Spolufinancovanie projektu v prípade schválenia projektu 

Starosta informoval poslancov o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie 

z Environmentálneho fondu na rok 2021 v oblasti „Zvyšovanie energetickej účinnosti 

existujúcich verejných budov vrátanie zatepľovania“ vo výške 155 354,88 €.  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici  

berie na vedomie  

podanie Žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, činnosť 

L7AP  

schvaľuje 

spolufinancovanie projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov 

vrátane zatepľovania“ v prípade schválenia vo výške 5% zo schválenej sumy. 

 

 



Hlasovanie o písomnom návrhu: 

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

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

 

6. Zrušenie uznesenia č. 22/2018 zo dňa 14.12.2018 

Starosta informoval poslancov o tom, že spoločnosť FURA, s.r.o. plánuje zber 

komunálneho odpadu v čipovaných plastových nádobách. Potrebujeme obyvateľom  podľa 

potreby vymeniť staré kovové nádoby za plastové, preto navrhuje uznesenie č. 22/2018 zrušiť 

a prijať nové uznesenie, podľa ktorého sa obyvatelia podieľali na financovaní plastových 

nádob na odpad vo výške 50 % z obstarávacej ceny nádoby.  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici  

schvaľuje 

zrušenie uznesenia č. 22/2018 zo dňa 14.12.2018 o kuka nádobách. 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

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

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

 

7. Spolufinacovanie občanov pri výmene kuka nádob za plastové 

Starosta uviedol, že tento bod súvisí v predchádzajúcim bodom rokovania. Spoločnosť 

FURA, s.r.o. plánuje zber komunálneho odpadu v čipovaných plastových nádobách. 

Potrebujeme obyvateľom  podľa potreby vymeniť staré kovové nádoby za plastové, ktoré 

chce neskôr FURA, s.r.o. zabezpečiť čipom na odváženie hmotnosti vyprodukovaného 

odpadu z domácnosti. 

Do dátumu vydania záväzného stanoviska spoločnosti FURYA, s.r.o. k čipovaniu 

plastových nádob platia nasledovné podmienky: 

1. Nová plastová nádoba sa vymení fyzicky za starú kovovú nádobu za poplatok 50 % 

z obstarávacej ceny na dobu 2 roky. 

2. Do 2 rokov, v prípade poškodenia plastovej nádoby, hradí celú sumu obyvateľ obce, 

ktorý si ju vymenil. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici  

schvaľuje 



spolufinancovanie občanov pri výmene kuka nádob na komunálny odpad za plastové vo 

výške 50 % z obstarávacej ceny. V prípade poškodenia plastovej nádoby do 2 rokov od jej 

výmeny, hradí celú sumu obyvateľ obce, ktorý si ju vymenil. 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

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

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

 

8. Žiadosť o uloženie predbežnej právnej ochrany - sťažnosť na vedomie  

Dňa 23. 02. 2021 bola e-mailom na obecný úrad doručená „Žiadosť o uloženie predbežnej 

právnej ochrany“ od p. Kuzma Pavol. Starosta informoval poslancov, že sa pokúsil 

o zmierovacie konanie priamo na mieste za účasti oboch zúčastnených strán. Zároveň 

informoval poslancov, že v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka je povinný vydať rozhodnutie. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici  

berie na vedomie  

žiadosť p. Pavla Kuzmu, Kolonica č. 191 o uloženie predbežnej právnej ochrany. 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

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

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

 

9. Dodatok k sadzobníku cien 

Starosta informoval poslancov, že na základe úpravy hodinovej minimálnej mzdy 2021 

pri 37,5 hod. týždennom pracovnom čase na sumu 3,819 € navrhuje upraviť sadzobník cien 

(služieb) obce Kolonica, takto: 

Dodatok č.1 k Sadzobníku cien (služieb) obce Kolonica upravuje sadzbu za práce pre OcÚ: 

1. Odborné práce  6,00 €/hod. 

2. Pomocné práce  4,00 €/hod. 

  

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici  

schvaľuje 

Dodatok č.1 k Sadzobníku cien (služieb) obce Kolonica takto: 

- cena za odborné práce sa mení z 5,00 €/hod. na 6,00 €/hod. 

- cena za pomocné práce sa mení z 3,00 €/hod. na 4,00 €/hod. 

 



 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

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

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

 

10. Aktuálne otázky života obce 

     Starosta obce informoval poslancov o potrebe rekonštrukcie ciest v uličkách obce. Cesty sa 

dajú opraviť aj po úsekoch. Navrhol počkať na schválenie podaného projektu, či bude 

potrebné spolufinancovanie a v akej výške. Po splatení súčasného úveru, by bolo možné 

uvažovať o novom úvere na rekonštrukciu ciest. Starosta obce informoval poslancov aj 

o oprave komína na budove ZŠ, nakoľko jeho stav už nevyhovoval odbornej prehliadke 

komínového telesa. 

 

11. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

         _______________________ 

         Matúš Leňo, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Mgr. Iveta Karaščáková 

 

Bc. Ľubica Cinkaničová 

     


