ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kolonici
konaného v zasadačke Obecného úradu v Kolonici dňa 21. 11. 2022
Prítomní:

Matúš Leňo, doterajší a opätovne zvolený starosta obce
Martina Leňová – podpredseda volebnej komisie
Ing. Jana Rosičová, PhD., hlavná kontrolórka
Ľubomír Cinkanič, novozvolený poslanec
Ing. Mária Cúrová, novozvolená poslankyňa
Peter Dutka, novozvolený poslanec
Mgr. Iveta Karaščáková, novozvolená poslankyňa
Lukáš Kira, novozvolený poslanec
František Lojka, novozvolený poslanec

Neprítomný – ospravedlnený: Maroš Pacola, novozvolený poslanec
Program:
1. Otvorenie a príhovor starostu obce.
2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení opätovne zvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
3. Zloženie sľubu opätovne zvoleného starostu obce.
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
5. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a
overovateľov zápisnice.
6. Schválenie uznesenia o výsledkoch volieb.
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Informácia o vydaní poverenia pre zástupcu starostu a určení jeho odmeny.
9. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba jej členov.
10. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Kolonici.
Program bol doplnený o bod: Rôzne.

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kolonici začalo pustením štátnej hymny
SR.
1. Otvorenie a príhovor starostu obce.
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Matúš Leňo, ktorý všetkých
prítomných srdečne privítal.
2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení opätovne zvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
Martina Leňová informovala prítomných o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
Na starostu obce bola zaregistrovaná 1 kandidátna listina a na poslancov obecného
zastupiteľstva 8 kandidátnych listín. Pre voľby starostu obce bolo odovzdaných 182 platných
hlasovacích lístkov. Za starostu obce bol zvolený Matúš Leňo s počtom hlasov 182. Pre voľby
do obecného zastupiteľstva bolo odovzdaných 191 platných hlasovacích lístkov. Za poslancov
boli zvolení: František Lojka – 129 hlasov, Lukáš Kira – 126 hlasov, Ľubomír Cinkanič – 114
hlasov, Peter Dutka – 113 hlasov, Mgr. Iveta Karaščáková – 100 hlasov, Ing. Mária Cúrová –
84 hlasov, Maroš Pacola – 81 hlasov.
3. Zloženie sľubu opätovne zvoleného starostu obce.
Martina Leňová požiadala opätovne zvoleného starostu obce, aby zložil zákonom predpísaný
sľub a potvrdil ho svojim podpisom. Matúš Leňo prečítal zákonom predpísaný sľub a Martina
Leňová mu odovzdala osvedčenie o zvolení.
Opätovne zvolený starosta obce predniesol krátky príhovor a ujal sa vedenia obecného
zastupiteľstva.
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Opätovne zvolený starosta prečítal zákonom predpísané znenie sľubu poslanca obecného
zastupiteľstva a požiadal poslancov, aby pristúpili k potvrdeniu sľubu poslanca svojim
podpisom. Následne Martina Leňová odovzdala novozvoleným poslancom osvedčenia
o zvolení.
5. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a
overovateľov zápisnice.
Konštatovanie počtu prítomných
Starosta obce konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov, preto je obecné zastupiteľstvo uznášaniaschopné.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil týchto poslancov: Ing. Máriu Cúrovú a Mgr. Ivetu
Karaščákovú
Za zapisovateľku: Jaroslavu Mackaľovú

Program rokovania dostali poslanci v pozvánke spolu s materiálmi na rokovanie. Starosta
navrhol program doplniť o bod Rôzne.
Hlasovanie za program s doplneným bodom Rôzne:
za: Ľubomír Cinkanič, Ing. Mária Cúrová, Peter Dutka, Mgr. Iveta Karaščáková, Lukáš Kira,
František Lojka – 6 poslancov
proti: 0
zdržali sa: 0
6. Schválenie uznesenia o výsledkoch volieb.
Starosta obce prečítal návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici
A) berie na vedomie
1.
2.

výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
vystúpenie opätovne zvoleného starostu obce

B) konštatuje, že
1.
2.

opätovne zvolený starosta obce Matúš Leňo zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce,
zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
Ľubomír Cinkanič, Ing. Mária Cúrová, Peter Dutka, Mgr. Iveta Karaščáková, Lukáš Kira,
František Lojka
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

za: Ľubomír Cinkanič, Ing. Mária Cúrová, Peter Dutka, Mgr. Iveta Karaščáková, Lukáš Kira,
František Lojka – 6 poslancov
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 1/2022

7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starosta obce navrhol, aby obecné zastupiteľstvo poverilo poslankyňu Ing. Máriu Cúrovú.
Starosta obce prečítal návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici poveruje poslankyňu Ing. Máriu Cúrovú zvolávaním a
vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3
tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
za: Ľubomír Cinkanič, Ing. Mária Cúrová, Peter Dutka, Mgr. Iveta Karaščáková, Lukáš Kira,
František Lojka – 6 poslancov
proti: 0

zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 2/2022

8. Informácia o vydaní poverenia pre zástupcu starostu obce a určení jeho odmeny.
Starosta obce informoval poslancov, že dnešným dňom vydá poverenie pre poslankyňu Mgr.
Ivetu Karaščákovú, ktorá bude jeho zástupkyňou. Zároveň informoval, že zástupkyni určil
mesačnú odmenu vo výške 3,15 % mesačného platu starostu obce, čo pre rok 2022 predstavuje
sumu 70,- €/mesačne
Starosta prečítal návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici berie na vedomie informáciu starostu obce o vydaní
poverenia pre poslankyňu Mgr. Ivetu Karaščákovú, ktorá bude zástupkyňou starostu a o určení
jej odmeny.
za: Ľubomír Cinkanič, Ing. Mária Cúrová, Peter Dutka, Mgr. Iveta Karaščáková, Lukáš Kira,
František Lojka – 6 poslancov
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 3/2022

9. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba jej členov.
Starosta obce informoval poslancov, že obec je povinná zriadiť komisiu na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a navrhol, aby bola zriadená aj komisia na
ochranu verejného poriadku, ktorá by riešila prípadné porušenia verejného poriadku v obci.
Starosta obce prečítal návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici
A) zriaďuje
1. komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
2. komisiu na ochranu verejného poriadku
B) volí
1. za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov Ing. Máriu Cúrovú a za jej členov: Ľubomíra Cinkaniča, Petra Dutku,
Mgr. Ivetu Karaščákovú, Lukáša Kiru, Františka Lojku, Maroša Pacolu.
2. za predsedu komisie na ochranu verejného poriadku Petra Dutku a za jej členov:
Ľubomíra Cinkaniča, Ing. Máriu Cúrovú, Mgr. Ivetu Karaščákovú, Lukáša Kiru,
Františka Lojku, Maroša Pacolu.
za: Ľubomír Cinkanič, Ing. Mária Cúrová, Peter Dutka, Mgr. Iveta Karaščáková, Lukáš Kira,
František Lojka – 6 poslancov
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 4/2022

10. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Kolonici.
Starosta obce informoval poslancov o navrhovaných Zásadách odmeňovania poslancov.
Poslanci k návrhu nemali námietky.
Starosta obce prečítal návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva v Kolonici.
za: Ľubomír Cinkanič, Ing. Mária Cúrová, Peter Dutka, Mgr. Iveta Karaščáková, Lukáš Kira,
František Lojka – 6 poslancov
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 5/2022

11. Rôzne.
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti občana obce na uskutočnenie tanečnej zábavy.
Poslanci sa zhodli v tom, že túto akciu nepovoliť, nakoľko v nasledujúcich dňoch sú ohlásené
v sále KD ďalšie akcie, a nie je isté, či sa nepoškodí zariadenie KD cez tanečnú zábavu. Martina
Leňová informovala poslancov o príprave silvestrovského plesu.
Starosta obce oznámil poslancom predpokladané zmeny cien za vývoz TKO a za elektrickú
energiu. Vzhľadom k navyšovaniu cien, je potrebné zmeniť VZN na vývoz TKO a cintorínske
poplatky.
Poslanci sa zhodli zmeniť poplatky za TKO na 15,- € za osobu/rok.
Cintorínske navrhli zvýšiť na 12,- € za súpisné číslo.
Starosta prečítal návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici nesúhlasí s prenájmom kultúrneho domu na organizovanie
tanečnej zábavy 25.12.2022.
za: Ľubomír Cinkanič, Ing. Mária Cúrová, Peter Dutka, Mgr. Iveta Karaščáková, Lukáš Kira,
František Lojka – 6 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Obecné zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 6/2022

Starosta prečítal návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici súhlasí s prenájmom kultúrneho domu na organizovanie
Silvestrovného plesu.
za: Ľubomír Cinkanič, Ing. Mária Cúrová, Peter Dutka, Mgr. Iveta Karaščáková, Lukáš Kira,
František Lojka – 6 poslancov
proti: 0 poslancov

zdržal sa: 0 poslancov
Obecné zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 7/2022

Rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce a poďakoval všetkým za účasť.

......................................................
Matúš Leňo, starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Mária Cúrová
Mgr. Iveta Karaščáková

Zapisovateľka:

Jaroslava Mackaľová

