
Z á p i s n i c a 
z 3. zasadnutia  obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo dňa 04. 01. 2023 na Obecnom úrade v Kolonici 
 

 

Prítomní: Matúš Leňo, starosta obce 

  Ing. Jana Rosičová, PhD., hlavná kontrolórka 

   Ľubomír Cinkanič, poslanec 

   Peter Dutka, poslanec 

   Mgr. Iveta Karaščáková, poslankyňa 

  Lukáš Kira, poslanec 

František Lojka, poslanec 

Maroš Pacola, novozvolený poslanec 

Neprítomní – ospravedlnení: - Ing. Mária Cúrová 

Program: 

1. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a  

overovateľov zápisnice 

3. Aktuálne otázky života v obci 

4. Záver 

 

 

1. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva. 

Starosta prečítal zákonom predpísané znenie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva a 

požiadal poslanca Maroša Pacolu, aby pristúpil k potvrdeniu sľubu poslanca svojim 

podpisom. Následne mu odovzdal osvedčenie o zvolení. Menovaný poslanec sa vzdal odmeny 

podpísaním vyhlásenia.  

 

 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa 

a overobateľov zápisnice  

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: Ľubomíra Cinkaniča a Lukáša Kiru 

Za zapisovateľku: Mgr. Ivetu Karaščákovú 

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



Hlasovanie za program: 

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

Maroš Pacola – 6 poslancov 

proti: 0 

zdržali sa: 0  

 

 

3. Aktuálne otázky života v obci 

Starosta obce informoval o potrebe vymeniť podlahu v KD. Poslanci navrhli, aby zistil 

cenové ponuky od P. Lieskovského a KG-STAV.  

Ďalej starosta informoval, že bude potrebné na nasledujúcom zasadnutí zahrnúť do cenníka 

služieb aj poplatok za vypožičanie obrusov a taktiež je potrebné prerobiť skriňu na elektrinu, 

ktorá sa nachádza na chodbe OCU. Dohodli sa, že starosta zistí cenu , koľko by stálo 

vypracovanie projektu a cena za prácu a bude sa to riešiť na nasledujúcom zasadnutí.  

 

 

4. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

            Matúš Leňo 

           starosta obce 

 

 

Overovatelia: 

Ľubomír Cinkanič 

Lukáš Kira 

     


