Zápisnica
z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 13. 10. 2022 na Obecnom úrade v Kolonici
Navrhovaný program:
1. Otvorenie
2. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
za obdobie 6-9/2022
hlavný kontrolór
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023
hlavný kontrolór
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolonica č. 06/2022
O určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole,
v školskom klube detí a školskej jedálni.
5. Rozpočtové opatrenie č. 5/2022

starosta obce
starosta obce

6. Vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov na základe Zmluvy
o poskytnutí regionálneho príspevku č. 1405/2021.

starosta obce

7.

Zostávajúca časť dovolenky starostu obce

starosta obce

8.

Aktuálne otázky života obce

9.

Záver

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 6-9/2022
Hlavná kontrolórka obce predložila správy o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie
06/2022-09/2022, 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 06/2022 –
09/2022.

Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Mgr. Marián Iliško, Peter Dutka, Ing. Mária Cúrová, Mgr. Iveta Karaščáková,
František Lojka
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023
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 I. polrok 2023, 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 I. polrok 2023.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Mgr. Marián Iliško, Peter Dutka, Ing. Mária Cúrová, Mgr. Iveta Karaščáková,
František Lojka
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolonica č. 06/2022 O určení výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole,
v školskom klube detí a školskej jedálni
Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určenie výšky
mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa
v materskej škole, určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosti školského klubu detí a určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky
príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolonica č.06/2022 O určení výšky mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a školskej jedálni.

Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Mgr. Marián Iliško, Peter Dutka, Ing. Mária Cúrová, Mgr. Iveta Karaščáková,
František Lojka
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
5. Rozpočtové opatrenie č. 5/2022
Predkladáme na rokovanie obecného zastupiteľstva návrh zmeny rozpočtu za rok
2022.
BEŽNÉVÝDAVKY sa zvýšili na elektrickú energiu, všeobecné služby – doprava dreva,
zváračské práce, tabuľa na plagáty; ďalej sa zvýšili výdavky na toner, valec do tlačiarne,
mapy, servis auta, festival, oprava toaliet v KD + chodba, všeobecný materiál
V ZŠ za zvýšili výdavky na drevo, revíziu plynových zariadení, časť odstupného, odmeny
podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa + odvody, nemocenské
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY sa upravili podľa skutočného čerpania – na rekonštrukciu
miestnych komunikácií, vybavenie kultúrneho domu, oplotenie Bejvoč

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici
schvaľuje
zmenu rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 5/2022 obce takto:
BEŽNÝ ROZPOČET :
-

zvýšenie bežných príjmov o: 15 458,00 €
zvýšenie bežných výdavkov o: 14 998,00 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET:
-

zvýšenie kapitálových príjmov o: 0,00 €
zvýšenie kapitálových výdavkov o: 367,00 €

FINANČNÉ OPERÁCIE :
-

zníženie príjmových finančných operácií o: 93,00 €
zvýšenie výdavkov finančných operácii o: 0,00 €

Rozpočet po zmene bude :
BEŽNÝ ROZPOČET
Príjmy

Výdavky

304 443

304 048

Prebytok/schodok
+ 395

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Príjmy

Výdavky

1

143 733

Prebytok/schodok
-143 732

FINANČNÉ OPERÁCIE
Príjmy

Výdavky

149 493

6 156

Prebytok/schodok
+ 143 337

ROZPOČET CELKOM
Príjmy

Výdavky

453 937

453 937

Prebytok/schodok
0

Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Mgr. Marián Iliško, Peter Dutka, Ing. Mária Cúrová, Mgr. Iveta Karaščáková,
František Lojka
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0

6. Vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov na základe Zmluvy o poskytnutí
Regionálneho príspevku č. 1405/2021
Starosta obce predkladá na schválenie vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov
vo výške 33.065,94 €, ktoré boli pripísané na účet č. SK81 0200 0000 0013 2947 5057 dňa
28.12.2021 na základe Zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku č. 1405/2021.
Nakoľko v súčasnosti nie je možné financovať podporený projekt aj z vlastných zdrojov, obec
sa rozhodla nepokračovať v tomto projekte, preto je potrebné vrátiť poskytnuté finančné
prostriedky.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici
Schvaľuje
Vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov vo výške 33.065,94 €, ktoré boli pripísané na
účet č. SK81 0200 0000 0013 2947 5057 dňa 28.12.2021 na základe Zmluvy o poskytnutí
regionálneho príspevku č. 1405/2021.

7. Zostávajúca časť dovolenky starostu obce
Z dôvodu povinnosti pri rekonštrukcií KD, starosta obce nestihol vyčerpať poskytnutú
dovolenku za rok 2022.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici
schvaľuje
preplatenie zostávajúcej časti dovolenky starostu obce v počte 5 dni.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Mgr. Marián Iliško, Peter Dutka, Ing. Mária Cúrová, Mgr. Iveta Karaščáková,
František Lojka
proti: 0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
8. Aktuálne otázky života v obci
Starosta obce informoval poslancov, že kvôli šetreniu má návrh, aby sa svetla
verejného osvetlenia zhasínali večer o 23.00 hod. Poslanci nemali žiadne námietky a súhlasili
s týmto rozhodnutím s tým, že sa to oznámi občanom obce miestnym rozhlasom.
Starosta obce informoval poslancov, že plánovaná akcia pre seniorov – Strieborný večer sa
nebude konať, kvôli nedostatku finančných prostriedkov. Poslanci s týmto súhlasili, nakoľko
je aj znova rozšírený COVID. Navrhli zistiť ceny vianočných kolekcií a zakúpiť ich do každej
domácnosti.
9. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.

_______________________
Matúš Leňo, starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Iveta Karaščáková
Bc. Ľubica Cinkaničová

