Zápisnica
z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 15. 06. 2022 na Obecnom úrade v Kolonici
Navrhovaný program:
1. Otvorenie
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
hlavný kontrolór
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
hlavný kontrolór
za obdobie 03/2022 – 05/2022
4. Záverečný účet obce Kolonica za rok 2021
starosta obce
5. Rozpočtové opatrenie č.1/2022
starosta obce
6. Návrh na zápis udalosti za rok 2021 do kroniky obce
kronikár obce
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolonica č.01/2022
starosta obce
O organizácii miestneho referenda
8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolonica č. 02/2022
starosta obce
O používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Kolonica
9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolonica č. 03/2022
starosta obce
O určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce Kolonica
10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolonica č. 04/2022
starosta obce
O určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
11. Všeobecne záväzné nariadenia obce Kolonica č. 05/2022
starosta obce
O verejnom poriadku a pravidlách na udržiavanie čistoty
a ochranu verejnej zelene na území obce Kolonica
12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolonica č. 06/2022
starosta obce
O zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických
nápojov na vymedzených verejných priestranstvách obce Kolonica
13. Dodatok k Sadzobníku cien Obce Kolonica
starosta obce
14. Letné slávnosti obce Kolonica
starosta obce
15. Schválenie počtu poslancov a volebného obvodu pre voľby
do organov samosprávy
starosta obce
16. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022-2026
starosta obce
17. Predaj pozemku – Patrik Fedurco, parcela CKN č. 776
starosta obce
18. Aktuálne otázky života v obci
starosta obce
19. Záver
Navrhovaný program bol schválený jednohlasne.
1. Otvorenie
Rokovanie zasadnutia otvoril Matúš Leňo a privítal poslancov.
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov HK preložila na rokovanie obecného zastupiteľstva návrh plánu
kontrolnej činnosti na II. polrok 2022, 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 2022.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Mgr. Marián Iliško, Maroš Pacola, Peter Dutka, Bc. Ľubica Cinkaničová, Ing. Mária
Cúrová,
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

3.

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie 03/2022 –
05/2022

Hlavná kontrolórka obce predložila správy o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie
03/2022 – 05/2022, ktoré boli poslancom naskenované a poslané e-mailom aj s návrhom
uznesenia. Hlavná 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 03/2022 – 05/2022.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Mgr. Marián Iliško, Maroš Pacola, Peter Dutka, Bc. Ľubica Cinkaničová, Ing. Mária
Cúrová,
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

4.

Záverečný účet obce Kolonica za rok 2021

V zmysle zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je
predložený na schválenie záverečný účet obce Kolonica za rok 2021, ktorý je potrebné
schváliť do 30.06.2022. 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 2021

b) celoročné hospodárenie bez výhrad
c)

zdroje na úhradu výdavkov kapitálového rozpočtu v súlade so schváleným rozpočtom na
rok 2021 a jeho zmenami z prebytku bežného rozpočtu a z príjmov finančných operácií

d) prerozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 a zostatku finančných
prostriedkov k 31.12.2021 takto:
-

nevyčerpané prostriedky na dopravné v sume 84,12 Eur použiť v roku 2022, príp.
vrátiť do ŠR,

-

nevyčerpanú dotáciu na obnovu bazéna Bejvoč v sume 33 065,94 Eur použiť v roku
2022, príp. vrátiť do ŠR,

-

zostávajúcu čiastku v sume 13 575,52 € použiť na tvorbu rezervného fondu.

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

5.

Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
Predkladáme na rokovanie obecného zastupiteľstva návrh zmeny rozpočtu za rok 2022.

BEŽNÉ VÝDAVKY sa zvýšia v ZŠ s MŠ na dopravné z roku 2021 v sume 64 €.
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY sa rozpočtovým opatrením zvýšia o 140 966 € na rekonštrukciu
miestnych komunikácii 5 000 €, rekonštrukcia bazéna 6 400 € oplotenie 5 000 €,
rekonštrukcia bazéna z dotácie regionálneho príspevku 33 066, zariadenie KD 9 500 €, úver
82 000,- €.
FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE sa rozpočtovým opatrením zvýšia 65 186 €
použitím rezervného fondu vo výške 32 056 € na rekonštrukciu miestnych komunikácii,

rekonštrukciu bazéna, oplotenie, zariadenie KD a splátky úveru, regionálny príspevok na
bazén z roku 2021 v sume 33 066 € a na dopravné z roku 2021 v sume 64 €.
FINANČNÉ VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE sa zvýšia o 6 156 € na splátku úveru.
Prítomní poslanci súhlasili s Rozpočtovým opatrením č. 1/2022. Pri rekonštrukcii bazéna
navrhli zistiť možnosti kvalitnejšieho náteru.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici
schvaľuje
zmenu rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 1 obce takto:
BEŽNÝ ROZPOČET :
-

zvýšenie bežných príjmov o:
0,00 €
zvýšenie bežných výdavkov o: 64,00 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET:
-

zvýšenie kapitálových príjmov o: 0,00 €
zvýšenie kapitálových výdavkov o: 140 966,00 €

FINANČNÉ OPERÁCIE :
-

zvýšenie príjmových finančných operácií o: 147 186,00 €
zvýšenie výdavkov finančných operácii o 6 156,00 €

Rozpočet po zmene bude :
BEŽNÝ ROZPOČET
Príjmy

Výdavky

Prebytok/schodok

284 986

285 050

- 64

Výdavky

Prebytok/schodok

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Príjmy
0

140 966

- 140 966

FINANČNÉ OPERÁCIE
Príjmy
147 186

Výdavky
6 156

Prebytok/schodok
141 030

ROZPOČET CELKOM
Príjmy

Výdavky

432 172

432 172

Prebytok/schodok
0

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

6. Návrh na zápis udalosti za rok 2021 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 2021:
1. Covidová situácia v obci
2. Život v obci
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Mgr. Marián Iliško, Maroš Pacola, Peter Dutka, Bc. Ľubica Cinkaničová, Ing. Mária
Cúrová,
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolonica č. 01/2022 o organizácii miestneho
referenda
Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia sú podrobnosti o príprave,
organizácii, priebehu a vyhlásení výsledkov miestneho referenda v obci Kolonica.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolonica č.01/2022 o organizácii miestneho referenda.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Mgr. Marián Iliško, Maroš Pacola, Peter Dutka, Bc. Ľubica Cinkaničová, Ing. Mária
Cúrová,
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolonica
pyrotechnických výrobkov na území obce Kolonica

č.

02/2022

o používaní

Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje uplatňovanie zákona č. 58/2014 Z. z. o
výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov na území obce Kolonica.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolonica č.02/2022 o používaní pyrotechnických
výrobkov na území obce Kolonica

Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Mgr. Marián Iliško, Maroš Pacola, Peter Dutka, Bc. Ľubica Cinkaničová, Ing. Mária
Cúrová,
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolonica č.03/2022 o určení pravidiel času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kolonica
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je
a) upraviť pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Kolonica pri prevádzkovaní obchodu a služieb podnikateľskými subjektami,

b) upraviť podmienky vydávania stanoviska k podnikateľskej činnosti podnikateľským
subjektom, ak to neupravuje osobitný predpis, ktoré majú záujem vykonávať
podnikateľskú činnosť na území obce Kolonica,
c) chrániť občanov obce Kolonica pred hlukom a inými rušivými vplyvmi v nočnom
čase.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolonica č.03/2022 o určení pravidiel času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kolonica.

Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: 0
proti: : Mgr. Marián Iliško, Maroš Pacola, Peter Dutka, Bc. Ľubica Cinkaničová, Ing. Mária
Cúrová,
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolonica č. 04/2022 o určení názvov ulíc
a iných verejných priestranstiev na území obce Kolonica
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť pravidlá, podľa ktorých sa
postupuje pri označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území
obce Kolonica pre ľahšiu a presnejšiu orientáciu a pre správne vyjadrovanie bydliska, adresy,
sídla alebo umiestnenia určitého objektu alebo osoby.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolonica č. 04/2022 o určení názvov ulíc a iných
verejných priestranstiev na území obce Kolonica.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: 0
proti: : Mgr. Marián Iliško, Maroš Pacola, Peter Dutka, Bc. Ľubica Cinkaničová, Ing. Mária
Cúrová,
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

11. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolonica č. 05/2022 o verejnom poriadku
a pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene na území obce
Kolonica
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť pravidlá pre zabezpečenie
verejného poriadku, pre udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene a špecifikovať činnosti,
ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
v obci Kolonica.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolonica č.05/2022 o verejnom poriadku a pravidlách na
udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene na území obce Kolonica.

Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Mgr. Marián Iliško, Maroš Pacola, Peter Dutka, Bc. Ľubica Cinkaničová, Ing. Mária
Cúrová,
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolonica č. 06/2022 o zákaze predaja,
podávania a požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejných
priestranstvách obce Kolonica
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je zákaz predaja, podávania a požívania
alkoholických nápojov z dôvodu ochrany verejného poriadku na verejných priestranstvách
určených v § 3 ods. 1 tohto nariadenia.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolonica č. 06/2022 o zákaze predaja, podávania
a požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejných priestranstvách obce Kolonica.

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

13. Dodatok k Sadzobníku cien /služieb/ obce Kolonica
Z dôvodu zvýšenia cien pohonných hmôt a elektrickej energie navrhujeme upraviť
Sadzobník cien /služieb/ obce Kolonica.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici
schvaľuje

Dodatok č. 2 k Sadzobníku cien /služieb/ obce Kolonica, ktorým sa menia sadzby takto:
Služby traktorom - orba, kosenie, odhŕňanie snehu, doprava
1. minimálna sadzba
2. za každých začatých 15 min
3. stojné

10,00 €
10,00 €
4,00 €/ hod.

Elektrina Dom smútku

0,40 €/kW

s účinnosťou od 17. 06. 2022.

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

14. Letné slávnosti obce Kolonica
Obec plánuje uskutočniť Letné slávnosti v mesiaci júl – august 2022, preto je potrebné
určiť dátum ich konania.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici
schvaľuje

dátum konania Letných slávnosti obce Kolonica na deň 23. júl 2022.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Mgr. Marián Iliško, Maroš Pacola, Peter Dutka, Bc. Ľubica Cinkaničová, Ing. Mária
Cúrová,
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
15. Schválenie počtu poslancov a volebného obvodu pre voľby do orgánov
samosprávy
V zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 3
zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné
zastupiteľstvo určuje počet poslancov na nasledujúce volebné obdobie.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici
určuje
v súlade § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 3 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné
obdobie 2022 – 2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Kolonica: 7 poslancov,
ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

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

16. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022 - 2026
V zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 3 zákona
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo
určuje rozsah výkonu funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici
určuje
v súlade § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu
obce Kolonica na celý úväzok.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Mgr. Marián Iliško, Maroš Pacola, Peter Dutka, Bc. Ľubica Cinkaničová, Ing. Mária
Cúrová,
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
17. Predaj 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.
ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 34823123-56/2022 vyhotoviteľa: Peter Dubjak –
GEODET, Ševčenkova 634/20, 069 01 Snina, overeného dňa 29.04.2022 pod číslom G1125/2022, odčlenením z pozemku parc. č. EKN 2065, druh pozemku – ostatná plocha
vo výmere 1771 m2 zapísanom na LV č. 583, vedenom Okresným úradom Snina pre k. ú.
Kolonica do vlastníctva žiadateľa – Patrik Fedurco, rod. Fedurco, trvale bytom Kolonica č. 133.
Uznesením OZ č. 128/2021 z dňa 06.07.2021 bol schválený 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.
Dňa 9.5.2022 p. Patrik Fedurco doložil potrebné požadované doklady.

Návrh na uznesenie:
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších
predpisov,
a/ prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku v k. ú.
Kolonica, vo vlastníctve obce Kolonica a to pozemku parc. č. CKN 776, druh pozemku trvalý
trávny porast o výmere 573 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 34823123-

56/2022 vyhotoviteľa: Peter Dubjak – GEODET, Ševčenkova 634/20, 069 01 Snina,
overeného dňa 29.04.2022 pod číslom G1-125/2022, odčlenením z pozemku parc. č. EKN
2065, druh pozemku – ostatná plocha vo výmere 1771 m2 zapísanom na LV č. 583, vedenom
Okresným úradom Snina pre k. ú. Kolonica do vlastníctva žiadateľa – Patrik Fedurco, rod.
Fedurco, trvale bytom Kolonica č. 133.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ má záujem o odkúpenie
pozemku, ktorý dlhodobo užíval jeho pradedo Ján Pavľo, Kolonica 133 a neskôr prešla do
vlastníctva obce Kolonica.
b/ zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku v k. ú. Kolonica, vo vlastníctve Obce
Kolonica a to pozemku parc. č. CKN 776, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 573
m2, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 34823123-56/2022 vyhotoviteľa: Peter
Dubjak – GEODET, Ševčenkova 634/20, 069 01 Snina, overeného dňa 29.04.2022 pod
číslom G1-125/2022, odčlenením z pozemku parc. č. EKN 2065, druh pozemku – ostatná
plocha, vo výmere 1771 m2, zapísanom na LV č. 583, vedenom Okresným úradom Snina pre
k.ú. Kolonica do vlastníctva žiadateľa-Patrik Fedurco, rod. Fedurco, trvale bytom Kolonica č.
133 za cenu 1,- Eur za výmeru 573 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. Marián Iliško, Maroš Pacola, Peter Dutka, Bc. Ľubica Cinkaničová, Ing. Mária
Cúrová,
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

18. Aktuálne otázky života v obci
Starosta obce informoval poslancov, že lávka pred kostolom sa teraz nebude
opravovať, lebo p. Lojka, ktorý to má opravovať je momentálne v zahraničí. P. Kapraľ Patrik
čistí a natiera zábradlia na mostoch.

19. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.

_______________________
Matúš Leňo, starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Iveta Karaščáková
Bc. Ľubica Cinkaničová

