Zápisnica
zo 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 04. 10. 2021 na Obecnom úrade v Kolonici

Navrhovaný program:
1. Otvorenie
2. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hl. kontrolórky za obdobie
06/2021 – 09/2021
hlavný kontrolór
3. Memorandum o spolupráci na príprave a implementácii
Integrovaných územných stratégií a Stratégie Smart Región
Snina 2030
starosta obce
4. Podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku
- Areál Bejvoč Kolonica – modernizácia a doplnenie chýbajúcej
Infraštruktúry.
starosta obce
5. Rekonštrukcia strechy na budove kultúrneho domu.
starosta obce
6. Rozpočtové opatrenie č. 6/2021
starosta obce
7. Aktuálne otázky života obce
starosta obce
8. Záver
starosta obce
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 06/2021
– 09/2021
Hlavná kontrolórka obce predložila správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie
06/2021 – 09/2021, 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 06/2021 – 09/2021.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Mgr.Iveta Karaščáková, ,Ing. Mária Curová, Maroš Pacola, Peter Dutka, Mgr. Marián
Iliško, Bc. Ľubica Cinkaničová
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

3. Memorandum o spolupráci na príprave a implementácii
územných stratégii a Stratégie Smart Región Snina 2030

Integrovaných

Starosta obce informoval poslancov o potrebe schválenia Memoranda o spolupráci. Obec
Kolonica spolu s ostatnými zúčastnenými stranami rešpektujú princípy integrovaného
plánovania rozvoja územia s využitím Jednotného metodického rámca pre prípravu
integrovaných územných investícií v programovom období 2021-2027 uvedomujúci si
zodpovednosť za rozvoj Sninského okresu a spoločne definovaných spádových oblasti za
účelom lepšej spolupráce.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici
schvaľuje
Memorandum o spolupráci na príprave a implementácii Integrovaných územných stratégii
a Stratégie Smart Región Snina 2030.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Mgr.Iveta Karaščáková, ,Ing. Mária Curová, Maroš Pacola, Peter Dutka, Mgr. Marián
Iliško, Bc. Ľubica Cinkaničová
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
4. Podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Snina zverejnil dňa 02.08.2021 Výzvu č.6/OÚSV/2022 na predkladanie projektov financovaných z regionálneho príspevku. Obec podala
žiadosť na poskytnutie regionálneho príspevku v sume 39 706,70 € na dobudovanie oplotenia,
detského ihriska a altánku v areáli Bejvoč Kolonica.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici
súhlasí
s podaním žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku na Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Účel poskytnutia regionálneho príspevku: Areál
Bejvoč Kolonica – Modernizácia a doplnenie chýbajúcej infraštruktúry ako zámer na zvýšenie
návštevnosti areálu a skvalitnenie ponúkaných služieb. Požadovaný regionálny príspevok je
vo výške 39 706,70 €.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Mgr.Iveta Karaščáková, ,Ing. Mária Curová, Maroš Pacola, Peter Dutka, Mgr. Marián
Iliško, Bc. Ľubica Cinkaničová
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

5. Rekonštrukcia strechy na budove kultúrneho domu
Z dôvodu, že obci nebol poskytnutý finančný príspevok z Envirofondu na výmenu strešnej
krytiny na KD bol na rokovanie obecného zastupiteľstva predložený materiál na schválenie
použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici
súhlasí
s rekonštrukciou strechy na KD, kde je potrebných investovať cca 20.000,- €, presná suma
bude stanovená na základe verejného obstarávania z prostriedkov rezervného fondu obce.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Mgr.Iveta Karaščáková, Ing. Mária Curová, Maroš Pacola, Peter Dutka, Mgr. Marián
Iliško, Bc. Ľubica Cinkaničová
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
6. Rozpočtové opatrenie č. 6/2021
Z dôvodu výmeny strechy na KD predkladáme na rokovanie obecného zastupiteľstva návrh
zmeny rozpočtu za rok 2021. Na prekrytie je potrebných 20 000,00 €
FINANČNÉ OPERÁCIE
V príjmoch FO máme z rezervného fondu plánovaných 10 500, 00 € na bazén, ktorý sa tento
rok nebude realizovať. Tak tieto príjmy presunieme na výmenu strešnej krytiny na KD +
9 500,00 € z rezervného fondu
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY sa rozpočtovým opatrením zvýšia o 9 500,00 € na výmenu
strešnej krytiny na KD + 10 500,00 € presunieme FP z bazéna na strechu KD
BEŽNÉ PRÍJMY sa rozpočtovým opatrením nezmenia.
BEŽNÉ VÝDAVKY sa rozpočtovým opatrením nezmenia.
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY sa rozpočtovým opatrením zvýšia o 9.500 € v obci. Zmena je
spôsobená financovaním výmeny strešnej krytiny na KD.
FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE sa rozpočtovým opatrením zvýšia o 9.500 €, čo
predstavuje zapojenie rezervného fondu do rozpočtu.
FINANČNÉ VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE sa rozpočtovým opatrením nemenia.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici
schvaľuje
zmenu rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 6 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: 9 500,00 €

FINANČNÉ OPERÁCIE :
-

zvýšenie príjmových finančných operácií o: 9 500,00 €

Rozpočet po zmene bude :
BEŽNÝ ROZPOČET
Príjmy

Výdavky

268 791

265 391

Prebytok/schodok
+3 400

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Príjmy

Výdavky

33 066

63 066

Prebytok/schodok
-30 000

FINANČNÉ OPERÁCIE
Príjmy
30 000

Výdavky
3 400

Prebytok/schodok
26 600

ROZPOČET CELKOM
Príjmy

Výdavky

331 857

331 857

Prebytok/schodok
0

Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Mgr.Iveta Karaščáková, ,Ing. Mária Curová, Maroš Pacola, Peter Dutka, Mgr. Marián
Iliško, Bc. Ľubica Cinkaničová
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

7. Aktuálne otázky života obce
Starosta obce informoval poslancov, že na rekonštrukciu KD by bolo potrebné zobrať úver.
Poslanci s touto možnosťou súhlasili, nakoľko predchádzajúci úver je splatený. Navrhli
starostovi, aby vypracoval návrh a zistil podmienky úveru v bankách.
Poslankyňa Ľubica Cinkaničová sa informovala o možnosti rekonštrukcie mosta pri ich dome
smerom na Bejvoč. Je už dosť v zlom stave. Starosta informoval, že sa rekonštrukcia bude
realizovať podľa finančných možností obce.

8. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.

_______________________
Matúš Leňo, starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Iveta Karaščáková
Bc. Ľubica Cinkaničová

