
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici, na svojom 12. zasadnutí dňa 
12.05.2020  prijalo tieto uznesenia. 

 
 

 

85/2020   

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici berie na vedomie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky za obdobie 02/2020 – 04/2020. 

 

Počet členov zastupiteľstva  7    

Prítomní: Mgr. Marián Iliško, Mgr. Iveta Karaščáková, Bc. Ľubica Cinkaničová,  

       Peter Dutka , Ing. Mária Cúrová, Maroš Pacola   

Za prijaté uznesenie hlasovalo: všetci prítomní  

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0 

Zdržali sa hlasovania :  0 

 

 

86/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 

II. polrok 2020. 

Počet členov zastupiteľstva  7    

Prítomní: Mgr. Marián Iliško, Mgr. Iveta Karaščáková, Bc. Ľubica Cinkaničová,  

       Peter Dutka , Ing. Mária Cúrová, Maroš Pacola   

Za prijaté uznesenie hlasovalo: všetci prítomní  

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0 

Zdržali sa hlasovania :  0 

 

87/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra a správu 

auditora a 

schvaľuje 

a) záverečný účet obce Kolonica za rok 2019 

b) celoročné hospodárenie bez výhrad  
c) zdroje na úhradu schodku kapitáloveho rozpočtu v súlade so schváleným rozpočtom na 

rok 2019 a jeho zmenami z prebytku bežného rozpočtu 

d) zdroje na úhradu straty z podnikateľskej činnosti za rok 2019 z prebytku bežného 

rozpočtu 

e) prerozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 a zostatku finančných 

prostriedkov k 31.12.2019 takto :  

- nevyčerpané prostriedky z Okresného úradu Prešov na dopravné vo výške 28,78 €, 

použiť v roku 2020 

- zostávajúcu čiastku v sume 10 973,52 € použiť na tvorbu rezervného fondu.  
 

   
 



Počet členov zastupiteľstva  7    

Prítomní: Mgr. Marián Iliško, Mgr. Iveta Karaščáková, Bc. Ľubica Cinkaničová,  

       Peter Dutka , Ing. Mária Cúrová, Maroš Pacola   

Za prijaté uznesenie hlasovalo: všetci prítomní  

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0 

Zdržali sa hlasovania :  0 

 

88/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým 

opatrením č. 2 takto: 

BEŽNÝ ROZPOČET : 

- zvýšenie bežných príjmov o: 0 € 

- zníženie bežných výdavkov o: 0 € 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET: 

- zvýšenie kapitalových príjmov o: 0,00 € 

- zvýšenie kapitalových výdavkov o: 3 000 € 

FINANČNÉ OPERÁCIE : 

- zvýšenie príjmových finančných operácií o: 3 000 € 

Rozpočet po zmene bude : 

BEŽNÝ ROZPOČET 

   Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

   267 674   260 674  +7 000 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

   Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

   0   3 000   - 3 000 

FINANČNÉ OPERÁCIE 

   Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

   3 000   7 000   -4 000 

ROZPOČET CELKOM 

   Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

   270 674  270 674  0 

 

 

 

Počet členov zastupiteľstva  7    

Prítomní: Mgr. Marián Iliško, Mgr. Iveta Karaščáková, Bc. Ľubica Cinkaničová,  

       Peter Dutka , Ing. Mária Cúrová, Maroš Pacola   

Za prijaté uznesenie hlasovalo: všetci prítomní  

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0 

Zdržali sa hlasovania :  0 



 

89/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici schvaľuje 

a) v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších 

predpisov, prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku v k. 

ú. Kolonica vo vlastníctve obce Kolonica a to pozemku parc. č.  CKN 934/2, druh pozemku  

zastavaná plocha a nádvoria o výmere 51 m2, vytvorený GP č. 41956869-71/2019 

vyhotovený geodetom Ing. Jaroslavom Vasilečkom z parcely KNC 934 o výmere 7359 m2 

zapísaného na liste vlastníctva č. 330, v k.ú. Kolonica do vlastníctva Ladislav Červeňák, 

Kolonica č.1, 067 61 Stakčín 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ je vlastníkom parc. CKN 

838, ktorá je priľahlá k prevádzanému pozemku parc. CKN 934/2 a ktorý vyučíva ako dvor. 

b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc č. CKN 934/2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, o výmere 51 m
2
, vytvorený GP č. 41956869-71/2019 vyhotovený 

geodetom Ing. Jaroslavom Vasilečkom z parcely KNC 934 o výmere 7359 m2 zapísaného na 

LV č. 330, v k.ú. Kolonica do vlastníctva Ladislava Červeňáka, Kolonica 1, 067 61 Stakčín za 

cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 40/2020, ktorý vypracovala Ing. Jana Ihnátová 73,00 

EUR za výmeru 51 m2, s tým, že kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom do katastra 

nehnuteľností a všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností. 

 

Počet členov zastupiteľstva  7    

Prítomní: Mgr. Marián Iliško, Mgr. Iveta Karaščáková, Bc. Ľubica Cinkaničová,  

       Peter Dutka , Ing. Mária Cúrová, Maroš Pacola   

Za prijaté uznesenie hlasovalo: všetci prítomní  

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0 

Zdržali sa hlasovania :  0 

 

 

90/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici schvaľuje uzatvorenie dodatku k zmluve o nájme 

s Monikou Sabačovou takto: 

- posunutie termínu úhrady nájomného od 1. 5. 2020, 

- v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti COVID-19 sa výška nájmu znižuje na 

100,- EUR mesačne až do zrušenia opatrenia, ktorým sa povoľuje konzumácia jedál 

a nápojov len na vonkajších terasách. 

 

Počet členov zastupiteľstva  7    

Prítomní: Mgr. Marián Iliško, Mgr. Iveta Karaščáková, Bc. Ľubica Cinkaničová,  

       Peter Dutka ,  Maroš Pacola   

Za prijaté uznesenie hlasovalo: všetci prítomní  

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0 

Zdržali sa hlasovania :  Ing. Mária Cúrová  

 

 

 

   Matúš Leňo 

           starosta obce 


