
Z á p i s n i c a 
z 2. zasadnutia  obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo dňa 13. 12. 2022 na Obecnom úrade v Kolonici 
 

 

Prítomní: Matúš Leňo, starosta obce 

  Ing. Jana Rosičová, PhD., hlavná kontrolórka 

   Ľubomír Cinkanič, poslanec 

   Ing. Mária Cúrová, poslankyňa 

   Peter Dutka, poslanec 

   Mgr. Iveta Karaščáková, poslankyňa 

  Lukáš Kira, poslanec 

František Lojka, poslanec 

Neprítomní – ospravedlnení: -  

Program: 

1. Otvorenie 

2. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie 10/2022-12/2022 

3. Voľby prísediacich pre Okresný súd Humenné starosta obce 

4. Dodatok č.4 k sadzobníku cien /služieb/ obce Kolonica- Cintorínske poplatky, vrecia na 

komunálny odpad starosta obce 

5. Doplnok č. 1 k VZN obce Kolonica č. 6-o určení výšky mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v ŠK a ŠJ  

6. VZN obce Kolonica č. 07/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

7. Žiadosť o dotáciu – TJ TATRAN Kolonica  

8. Žiadosť o dotáciu – ZO SZZP  

9. Rozpočtové opatrenie č. 6/2022  

10. Návrh rozpočtu na rok 2023,2024,2025  

11. Kompetencia starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu  

12. Aktuálne otázky života v obci  

13. Záver 

 

1.  Otvorenie 

Rokovanie zasadnutia otvoril a viedol Matúš Leňo, ktorý všetkých prítomných srdečne 

privítal. 

Konštatovanie počtu prítomných 

Starosta obce konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná väčšina 

poslancov, preto je obecné zastupiteľstvo uznášania schopné. 

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice starosta obce určil poslancov: Ing. Máriu Cúrovú a Mgr. Ivetu 

Karaščákovú. 

Za zapisovateľku: Jaroslavu Mackaľovú 



Program rokovania dostali poslanci v pozvánke spolu s materiálmi na rokovanie. 

Hlasovanie za program: 

za: Ľubomír Cinkanič, Ing. Mária Cúrová, Peter Dutka Mgr. Iveta Karaščáková, Lukáš Kira, 

František Lojka – 6 poslancov 

proti: 0 

zdržali sa: 0  

 

2.  Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie 10/2022 

-12/2022 

Hlavná kontrolórka obce predložila správy o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie 

10/2022-12/2022, ktoré boli poslancom naskenované a poslané e-mailom aj s návrhom 

uznesenia. Hlavná kontrolórka priblížila poslancom výsledky kontrol, ktoré vykonala. 

Poslanci nemali žiadne otázky. 

Starosta prečítal návrh na uznesenie. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici 

berie na vedomie 

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie 10/2022 – 12/2022. 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

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. 8/2022 

 

3. Voľby prísediacich pre Okresný súd Humenné 

Dňa 17.10.2022 bol OÚ Kolonica z Okresného súdu v Humennom doručený list 

ohľadommožnosti navrhnúť a zvoliť prísediacich sudcov z radov občanov. Starosta obce, 

Matúš Leňo, navrhol za prísediaceho z radov občanov: Mgr. Lukáš Roško, narodený 

26.06.1990, trvale bytom Jurská 25, 831 08 Bratislava, prechodne bytom Kolonica 80, 067 

61, ktorý súhlasil s voľbou k určitému súdu. 

Poslanci s uvedeným návrhom nesúhlasili, nakoľko Mgr. Lukáš Roško nemá trvalý pobyt 

v obci Kolonica. Poslankyňa Mgr. Iveta Karaščáková navrhla osloviť Mgr. Michala Roška, 

narodeného 27.11.1990, trvale bytom Kolonica 17. Mgr. Michal Roško súhlasil s voľbou za 

prísediaceho z radov občanov k určitému súdu.  

Mgr. Iveta Karaščáková predložila návrh na uznesenie: 

Návrh na uznesenie : 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici  



volí  

Mgr. Michala Roška, narodeného 27. 11. 1990, trvale bytom Kolonica 17, 067 61, za 

prísediaceho pre Okresný súd Humenné na funkčné obdobie rokov 2022-2026. 

 

 Hlasovanie o poslaneckom návrhu: 

za: Ľubomír Cinkanič, Peter Dutka Mgr. Iveta Karaščáková, Lukáš Kira, František Lojka – 5 

poslancov 

proti: Ing. Mária Cúrová – 1 poslanec 

zdržali sa: 0  

Obecné zastupiteľstvo prijalo       uznesenie č. 9/2022 

 

4. Dodatok č.4 k Sadzobníku cien/služieb/ obce Kolonica-Cintorínske poplatky, 

vrecia na komunálny odpad 

Z dôvodu zvýšenia cien PH a poplatkov, navrhujeme upraviť Sadzobník cien/služieb/ obce 

Kolonica. 

Starosta prečítal návrh na uznesenie 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici  

schvaľuje 

Dodatok č. 4 k Sadzobníku cien /služieb/ obce Kolonica, ktorým sa menia sadzby takto: 

Citnorínske poplatky    12,- €/ rok/dom 

Vrecia na komunálny odpad   cena, ktorá je uvedená na faktúre FURA 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

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. 10/2022 

 

5. Doplnok č. 1 k VZN obce Kolonica č. 6 – o určení výšky mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v ŠK a ŠJ 

Doplnok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu (ďalej len „VZN“) určuje výšku mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v ŠKD a ŠJ a podmienky úhrady v obci 

Kolonica  v súlade s § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 28 

ods. 5, § 114 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 



Nakoľko od 1.1.2023 sa zmenia finančné pásma pre stravovanie v školských jedálňach je 

potrebné upraviť výšku úhrad. 

K predloženému návrhu VZN neboli doručené žiadne pripomienky. 

 

Starosta prečítal návrh na uznesenie. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici 

schvaľuje 

Doplnok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Kolonica č. 6/2022 o určení výšky 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v ŠK a ŠJ. 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

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. 11/2022 

 

6. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kolonica č. 7/2022 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia je úprava podmienok ukladania miestnych 

daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kolonica 

v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

Uvedeným VZN sa navrhuje zvýšenie poplatku na odpad. 

 

Starosta prečítal návrh na uznesenie 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kolonica č. 7/2022 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

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. 12/2022 

 

7. Žiadosť o dotáciu – TJ TATRAN   

Dňa 18.10.2022 Telovýchovná Jednota TJ TATRAN podala žiadosť o poskytnutie dotácie na 

športovú činnosť na rok 2023 vo výške 5 500 €.  

Futbal potrebuje na činnosť 4 900 €, a to na štartovné poplatky, občerstvenie, náklady na 

dopravu a údržbu futbalového ihriska. 

Zvyšných  600 € je požadovaných pre stolný tenis, sú to výdavky na štartovné poplatky, 

náklady na dopravu a športové pomôcky.   

Starosta navrhol schváliť Telovýchovnej Jednote TJ TATRAN dotáciu vo výške 3 500 € na 

rok 2023. 

 

Starosta prečítal návrh na uznesenie. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici 

schvaľuje 

dotáciu vo výške 3 500 € na činnosť TJ TATRAN, IČO: 17076692 na rok 2023. 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

 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. 13/2022 

 

8. Žiadosť o dotáciu – ZO SZZP   

Dňa 18.10.2022 Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Kolonica 

podala žiadosť o poskytnutie príspevku na činnosť ZO SZZP Kolonica vo výške 600 € na 

pripravované akcie v rámci plánu práce činnosti ZO SZZP:  

1.  členská schôdza – mesiac marec 

2. pálenie Jánskych ohňov/posedenie v prírode – mesiac jún 

3. zájazd do Poľska – príspevok na stravu, resp. dopravu – mesiac august resp. október 

3. výstavka dopestovaných plodov/ Čo sa urodilo/ – mesiac september 

4. rozlúčka so starým rokom – mesiac december 

Starosta navrhol schváliť organizácii SSZP dotáciu vo výške 500 € na rok 2023. 

 

Starosta prečítal návrh na uznesenie. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici 



schvaľuje 

dotáciu vo výške 500 € na činnosť ZO SZZP, IČO: 006981720132 na rok 2023.  

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

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. 14/2022 

 

 

9. Rozpočtové opatrenie č. 6/2022 

Predloženým rozpočtovým opatrením sa navrhuje upraviť príjmy a výdavky takto: 

BEŽNÉ PRÍJMY sa upravili podľa skutočnosti o daň z pozemkov od občanov, daň za psa, 

poplatok za komunálne odpady, za prenajaté budovy, správne poplatky cintorínske poplatky, 

dotácia na komunálne voľby, dotácia na pobyt Ukrajincov. 

V ZŠ sa bežné príjmy upravili podľa skutočnosti za obedy v ŠJ a školné. 

BEŽNÉVÝDAVKY sa upravili podľa skutočnosti, boli vyčerpané na elektrickú energiu, 

poštové známky, telefón, všeobecný materiál, všeobecné služby – poplatky SOZA, poplatky 

banke, finančný príspevok na stravné, servis auta, komunálne voľby, nafta do traktora, vývoz 

TKO, dotácia futbalisti 

V ZŠ sa bežné výdavky upravili podľa skutočnosti ako boli čerpané na elektrinu, drevo, 

všeobecný materiál, finančný príspevok na stravu, učebnice, potraviny, nákup pitnej vody,  

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY sa upravili podľa skutočného čerpania úveru. 

 

Starosta prečítal návrh na uznesenie. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 6 obce  takto: 

BEŽNÝ ROZPOČET: 

- zvýšenie bežných príjmov o:          4 374,00 € 

- zvýšenie bežných výdavkov o:       4 374,00 € 

- zvýšenie bežných príjmov ZŠ o:    2 052,00 € 

- zvýšenie bežných výdavkov ZŠ o: 2 052,00 € 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET: 

- zvýšenie kapitálových príjmov o: 0,00 € 

- zvýšenie kapitálových výdavkov o: 93,00 € 

FINANČNÉ OPERÁCIE : 

- zvýšenie príjmových finančných operácií o: 93,00 € 



- zvýšenie výdavkov finančných operácii o: 0,00 € 

Rozpočet po zmene bude : 

BEŽNÝ ROZPOČET 

   Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

   310 869  310 474   + 395 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

   Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

   1              143 826   -143 825 

FINANČNÉ OPERÁCIE 

   Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

149 586  6 156    + 143 430 

ROZPOČET CELKOM 

   Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

   460 456  460 456   0 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

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. 15/2022 

 

10. Návrh viacročného rozpočtu obce Kolonica na roky 2023-2025 

Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli 29.11.2022 a zvesený 13.12.2022 a bol 

poslancom naskenovaný vrátane dôvodovej správy. 

Starosta informoval poslancov o jednotlivých položkách rozpočtu a upozornil na riziko 

nárastu cien energií.  

K návrhu rozpočtu predniesla stanovisko hlavná kontrolórka. 

 

Starosta prečítal návrh na uznesenie. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici 

berie na vedomie 

stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Obce Kolonica na roky 2023 – 

2025 

schvaľuje 



viacročný rozpočet Obce Kolonica na roky 2023 – 2025 

1. ako záväzný na rok 2023 takto: 

BEŽNÝ ROZPOČET  

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

303 415 €  295 115 €  + 8 300 € 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

0 €    0 €  0 € 

FINANČNÉ OPERACIE 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

0 €   8 300 €  -8 300 € 

CELKOVÝ ROZPOČET 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

303 415 €  303 415 €     0 

 

2. ako orientačný na roky 2024 – 2025. 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

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. 16/2022 

 

11. Kompetencia starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu 

Kvôli častému nepredvídanému pohybu cien je potrebné prijímať rozpočtové opatrenia obce.  

Aby nebolo potrebné zvolávať zasadnutie OZ na odsúhlasenie rozpočtového opatrenia, je 

vhodné schváliť podmienky, do akej výšky bude starosta obce kompetentný vykonať zmeny 

rozpočtu obce Kolonica nad rámec výnimky uvedenej v § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

 

Starosta obce prečítal návrh na uznesenie. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici 

schvaľuje 



kompetenciu starostu obce Kolonica vykonávať zmeny rozpočtu obce Kolonica nad rámec 

výnimky uvedenej v § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tomto 

rozsahu: 

a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 

celkové príjmy a celkové výdavky, 

b) zvýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov maximálne v sume 2 000,- €. 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

 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. 17/2022 

 

12. Aktuálne otázky života v obci 

Starosta obce odovzdal poslancom zoznamy poslaneckých obvodov a požiadal ich o osobné 

odovzdanie Vianočných kolekcií občanom. 

 

13. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

            Matúš Leňo 

           starosta obce 

 

 

Overovatelia: 

Mgr. Iveta Karaščáková 

Ing. Mária Cúrová 

     


