Zápisnica
zo 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 06. 07. 2021 na Obecnom úrade v Kolonici

Navrhovaný program:
1. Otvorenie
2. Regionálny príspevok Areál Bejvoč Kolonica
- obnova bazéna
3. Predaj časti pozemku parcela EKN, č.12, LV 561
- Ladislav Šteňo
4. Aktuálne otázky života v obci
5. Záver

starosta obce
starosta obce
starosta obce

Program bol doplnený o bod: Žiadosť o odkúpenie pozemku – Fedurco Patrik
Navrhovaný program bol schválený jednohlasne.
1. Otvorenie
Rokovanie zasadnutia otvoril Matúš Leňo a privítal poslancov.
2. Regionálny príspevok Areál Bejvoč Kolonica – obnova bazéna
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Snina zverejnil dňa 26.03.2021 výzvu na predkladanie
projektov financovaných z regionálneho príspevku. Obec podala žiadosť na poskytnutie
regionálneho príspevku v sume 43 565,94 € na obnovu bazéna v areáli Bejvoč Kolonica.
Obec predložila uznesenie zastupiteľstva zo dňa 28.04.2021 o schválení prípravy projektu na
obnovu bazéna v areáli Bejvoč.
Nakoľko predložená žiadosť bola schválená vo výške 33.065,94 €, je potrebné zmeniť
rozpočet projektu alebo použiť prostriedky z rezervného fondu.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici
berie na vedomie
schválenie žiadosti o regionálny príspevok vo výške 33.065,94 € a
schvaľuje
1.
2.

dofinancovanie projektu z prostriedkov rezervného fondu vo výške 10.500 €
zmenu rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 2 obce takto:

BEŽNÝ ROZPOČET:
zvýšenie bežných príjmov o: 0,00 €
zvýšenie bežných výdavkov o: 0,00 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET:
zvýšenie kapitálových príjmov o: 33.066,00 €
zvýšenie kapitálových výdavkov o: 43.566,00 €
FINANČNÉ OPERÁCIE :
zvýšenie príjmových finančných operácií o: 10 500,00 €
Rozpočet po zmene bude :
BEŽNÝ ROZPOČET
Príjmy

Výdavky

268 791

265 391

Prebytok/schodok
+3 400

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Príjmy

Výdavky

33 066

53 566

Prebytok/schodok
- 20 500

FINANČNÉ OPERÁCIE
Príjmy
20 500

Výdavky
3 400

Prebytok/schodok
+17 100

ROZPOČET CELKOM
Príjmy

Výdavky

322 357

322 357

Prebytok/schodok
0

Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Mgr.Iveta Karaščáková, , Maroš Pacola,, Peter Dutka, František Lojka,
Mgr. Marián Iliško
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
3. Predaj časti pozemku parcela EKN č. 12, LV 561 – Ladislav Šteňo
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) .
Zámer na odpredaj pozemku z dôvodu osobitného zreteľa bol vyvesený na úradnej tabuli dňa
21.05.2021. K zámeru neboli doručené žiadne pripomienky, preto navrhujeme schváliť
predaj pozemku za cenu 1,- € za výmeru 77,37 m2, s tým, že kupujúci uhradí náklady spojené
s vkladom do katastra nehnuteľností a všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici
schvaľuje
a) 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, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 561, parcela registra „E“ evidovaná na
mape určeného operátu číslo 12 o výmere 2708 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
spoluvlastnícky podiel 864/30240 (77,37 m2) do vlastníctva Ladislava Šteňa, Kolonica 8,
067 61 Stakčín.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ je vlastníkom domu, ktorý je
postavený na uvedenej parcele.
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. „E“ 12, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, o výmere 2708 m2, spoluvlastnícky podiel obce Kolonica 864/30240 (77,37 m2)
zapísaného na LV č. 561, v k .ú. Kolonica do vlastníctva Ladislava Šteňu, Kolonica 8, 067 61
Stakčín za cenu 1.- € za výmeru 77,37 m2, s tým, že kupujúci uhradí náklady spojené
s vkladom do katastra nehnuteľností a všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Mgr.Iveta Karaščáková, , Maroš Pacola,, Peter Dutka, František Lojka,
Mgr. Marián Iliško
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
4. Žiadosť o odkúpenie pozemku – 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
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici
berie na vedomie
žiadosť pána Patrika Fedurca o odkúpenie pozemku, parcela CKN č. 776
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 776, druh pozemku trvalý trávny porast,
o výmere 573 m2, vytvorený z parc.č.EKN 2065 v k.ú. Kolonica.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ má záujem o odkúpenie
pozemku, ktorý dlhodobo užíval jeho pradedo Ján Pavľo, Kolonica 133 a neskôr prešiel do
vlastníctva obce Kolonica.

Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Mgr.Iveta Karaščáková, , Maroš Pacola,, Peter Dutka, František Lojka,
Mgr. Marián Iliško
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
5. Aktuálne otázky života v obci
Starosta obce informoval poslancov obce o zrealizovaných opravách na mostoch. Informoval
ich aj o odstránení veľkokapacitných kontajnerov na šrotovisko a o možnosti si objednať
takéto kontajnery obyvateľmi obce individuálne v prípade potreby napr. pri uskutočnení
stavebných prác, vypratávaní domu a pod. Oznámil im program a prípravu na Letné slávnosti
obce Kolonica.

6. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.

_______________________
Matúš Leňo, starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Iveta Karaščáková
Bc. Ľubica Cinkaničová

