Zápisnica
z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 11. 08. 2022 na Obecnom úrade v Kolonici
Navrhovaný program:
1. Otvorenie
2. Dodatok k sadzobníku cien /služieb/ obce Kolonica
prenájom kultúrneho domu
3. Nájomná zmluva na úhradu prevádzkových nákladov
4. Aktuálne otázky života v obci
5. Záver

starosta obce
starosta obce
starosta obce

Program bol doplnený o bod: Rozpočtové opatrenie 2/2022.
Navrhovaný program s doplneným bodom bol schválený jednohlasne.
1. Otvorenie
Rokovanie zasadnutia otvoril Matúš Leňo a privítal poslancov.
2. Dodatok č. 3 k Sadzobníku cien /služieb/ obce Kolonica
Z dôvodu dokončenia rekonštrukcie kultúrneho domu je potrebné schváliť dodatok
k sadzobníku cien /služieb/ obce Kolonica platby za prenájom kultúrneho domu.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici
schvaľuje
Dodatok č. 3 k Sadzobníku cien /služieb/ obce Kolonica, ktorým sa stanovujú sadzby za
prenájom kultúrneho domu takto:
Svadba

120,00 € a spotrebovaná elektrická energia

Kar

20,00 €

Oslavy

50,00 € a spotrebovaná elektrická energia

Tanečná zábava

50,00 € a spotrebovaná elektrická energia

Organizácie so sídlom na území obce /občianske združenia, neziskové organizácie, záujmové
organizácie, pasienkové spoločnosti/ – bezplatne.

Zálohová platba pred podujatím na úhradu prípadných škôd vo výške 100,00 € pri
organizovaní svadby s účinnosťou od 12.07.2022, ktorá bude vrátená po skončení podujatia,
ak nebudú zaznamenané žiadne škody.
Zálohová platba pred podujatím na úhradu prípadných škôd vo výške 300,00 € pri
organizovaní tanečnej zábavy s účinnosťou od 12.07.2022, ktorá bude vrátená po skončení
podujatia, ak nebudú zaznamenané žiadne škody.
Pri organizovaní tanečnej zábavy je organizátor povinný vymeniť nové stoly a stoličky
(umiestniť ich v čase tanečnej zábavy v chodbe do obecného úradu) za staré stoly a lavice.
Priestory kultúrneho domu je organizátor povinný odovzdať v pôvodnom stave starostovi
obce do 20.00 hod. nasledujúceho dňa.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Mgr. Iveta Karaščáková, Maroš Pacola, Peter Dutka, Bc. Ľubica Cinkaničová,
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

3. Nájomná zmluva na úhradu prevádzkových nákladov
Dôvodom uzatvorenia nájomných zmlúv je vybudovanie studne na obecnom pozemku
par. č. C KN 933/3 v katastrálnom území obce Kolonica a napojenie elektrickej energie
z domu smútku.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici

schvaľuje
1. prípad hodný osobitného zreteľa na prenájom parcely registra “C“ evidovaného na
katastrálnej mape, parcelné č. 933/3, druh pozemku - orná pôda vo výmere 1618 m²,
zapísaného na liste vlastníctva č. 330, vedenom Okresným úradom Snina,
katastrálnym odborom pre okres Snina, obec Kolonica, katastrálne územie Kolonica.
pre
Ľubica Leňová, nar. 29.04.1970, bytom Kolonica č. 210, 067 61
Ing. Veronika Leňová, nar. 26.01.1989, bytom Kolonica č. 26, 067 61
Jaroslav Leňo, nar. 15.01.1992, bytom Kolonica 210, 067 61
Samuel Leňo, nar. 03.08.2000, bytom Kolonica 210, 067 61
Arnošt Venhač, nar. 03.11.1961, bytom: 1. mája 2055, 069 01 Snina

RNDr. Jarmila Venhačová, nar. 29.07.1963, bytom: 1. mája 2055, 069 01 Snina
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je zabezpečenie vody pre vyššie uvedených vlastníkov
nehnuteľnosti v obci Kolonica
2 . uzatvorenie nájomnej zmluvy pre
Ľubica Leňová, nar. 29.04.1970, bytom Kolonica č. 210, 067 61
Ing. Veronika Leňová, nar. 26.01.1989, bytom Kolonica č. 26, 067 61
Jaroslav Leňo, nar. 15.01.1992, bytom Kolonica 210, 067 61
A
Arnošt Venhač, nar. 03.11.1961, bytom: 1. mája 2055, 069 01 Snina
RNDr. Jarmila Venhačová, nar. 29.07.1963, bytom: 1. mája 2055, 069 01 Snina
Vo výške 1,00 € počas celej doby trvania nájomnej zmluvy.

Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Mgr. Iveta Karaščáková, Maroš Pacola, Peter Dutka, Bc. Ľubica Cinkaničová,
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
Doplňujúci bod: Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 zo dňa 10.08.2022

Predkladáme na rokovanie obecného zastupiteľstva návrh zmeny rozpočtu na rok 2022,
z dôvodu nákupu plávajúcej podlahy na prekrytie parkiet v sále KD.
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY sa rozpočtovým opatrením zvýšia o 2.400,- € na nákup
plávajúcej podlahy na prekrytie parkiet v sále KD.
FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE sa rozpočtovým opatrením zvýšia o 2.400,- € na nákup
plávajúcej podlahy na prekrytie parkiet v sále KD.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici
schvaľuje
zmenu rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením obce č. 2/2022 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: 2 400,00 €

FINANČNÉ OPERÁCIE :
-

zvýšenie príjmových finančných operácií o: 2 400,00 €
zvýšenie výdavkov finančných operácii o: 0,00 €

Rozpočet po zmene bude:
BEŽNÝ ROZPOČET
Príjmy

Výdavky

Prebytok/schodok

284 986

285 050

- 64

Výdavky

Prebytok/schodok

143 366

- 143 366

Výdavky

Prebytok/schodok

6 156

+ 143 430

Výdavky
434 572

Prebytok/schodok
0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Príjmy
0
FINANČNÉ OPERÁCIE
Príjmy
149 586
ROZPOČET CELKOM
Príjmy
434 572

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

4. Aktuálne otázky života obce
Starosta obce informoval poslancov o príprave akcie Slávnostné otvorenie
zrekonštruovaných priestorov KD obce Kolonica s občerstvením a kultúrnym programom.

5. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.

_______________________
Matúš Leňo, starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Iveta Karaščáková
Bc. Ľubica Cinkaničová

