
 
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici na svojom 20. zasadnutí 

dňa 06.07.2021  prijalo tieto uznesenia 

 
 

 
 

 
126/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici 

berie na vedomie   

schválenie žiadosti o regionálny príspevok vo výške 33.065,94 € a 

schvaľuje 

1. dofinancovanie projektu z prostriedkov rezervného fondu vo výške 10.500 € 

2. 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  Prebytok/schodok 

   268 791   265 391                  +3 400 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

   Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

    33 066   53 566                      - 20 500 

 

FINANČNÉ OPERÁCIE 

   Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

                                     20 500    3 400    +17 100 

ROZPOČET CELKOM 

   Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

   322 357  322 357   0  

 



 

Počet členov zastupiteľstva  7    

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

Iliško 

  

Za prijaté uznesenie hlasovalo: všetci prítomní  

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0 

Zdržali sa hlasovania :  0 

 

 

127/2021 

 

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. 

 

Počet členov zastupiteľstva  7    

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

Iliško 

  

Za prijaté uznesenie hlasovalo: všetci prítomní  

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0 

Zdržali sa hlasovania :  0 

 

 

128/2021 

 

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. 

 

 

Počet členov zastupiteľstva  7    

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

Iliško 

  

Za prijaté uznesenie hlasovalo: všetci prítomní  

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0 

Zdržali sa hlasovania :  0 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Matúš Leňo 

           starosta obce 


