
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici, na svojom 14. zasadnutí dňa 
23.09.2020  prijalo tieto uznesenia 

 
 

 

 

94/2020   

 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici  

súhlasí 

s podaním žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku na Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Účel poskytnutia regionálneho príspevku: 

Rekonštrukcia verejnej budovy ako nástroj rozvoja obce, hlavná projektová aktivita: Výmena 

nevyhovujúcej strechy a elektroinštalácie v budove kultúrneho domu. Požadovaný regionálny 

príspevok je vo výške 74 581,37 eur. 

 

Počet členov zastupiteľstva  7    

Prítomní: Mgr. Marián Iliško, Mgr. Iveta Karaščáková,  Ing. Mária Cúrová, Peter Dutka, 

Maroš Pacola   

Za prijaté uznesenie hlasovalo: všetci prítomní  

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0 

Zdržali sa hlasovania :  0 

 

 

95/2020 

 

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: parcela CKN č. 944/2, zast.pl., o výmere 3 

m
2
 ktorá bola vytvorená z parc. CKN 944, zast. pl. a nádvorie o výmere 177 m

2
, LV 330 

geometrickým plánom č. 34823123-92/2018 vyhotoveným geodetom Petrom Dubjakom, 

parcela CKN 962/25, orná pôda o výmere 17 m
2 

, parcela CKN 962/26, orná pôda, o výmere 

31 m
2 

, parcela CKN 962/27, orná pôda, o výmere 55 
 
m

2 
, vytvorené z parc. č. EKN 2002, 

orná pôda o výmere 14313  m2 , LV 583 geometrickým plánom  č. 34823123-92/2018 

vyhotoveným geodetom Petrom Dubjakom pre Dušana Lojku, trvale bytom Kolonica č.d. 99. 

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

369/1,  ktorá je priľahlá k prevádzaným pozemkom parc. CKN 944/2, parc. CKN 962/25, 

parc. CKN 962/26, parc. CKN 962/27 a ktorý využíva. 

 

b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku: parcela CKN č. 944/2, zast.pl., o výmere 3 m
2
 

ktorá bola vytvorená z parc. CKN 944, zast. pl. a nádvorie o výmere 177 m
2
, LV 330 

geometrickým plánom č. 34823123-92/2018 vyhotoveným geodetom Petrom Dubjakom, 

parcela CKN 962/25, orná pôda o výmere 17 m2 , parcela CKN 962/26, orná pôda, o výmere 

31 m
2 

, parcela CKN 962/27, orná pôda, o výmere 55 
 
m

2 
, vytvorené z parc. č. EKN 2002, 

orná pôda o výmere 14313 
 
m

2 
, LV 583 geometrickým plánom  č. 34823123-92/2018 



vyhotoveným geodetom Petrom Dubjakom pre Dušana Lojku, trvale bytom Kolonica č.d. 99 

do vlastníctva Dušana Lojku, Kolonica č.d. 99, 067 61 Stakčín za cenu stanovenú znaleckým 

posudkom č. 69/2018, ktorý vypracovala Ing. Jana Ihnátová: parc.č. CKN 944/2 (3 m
2 

) 4,05 

EUR,  parc.č. CKN 962/25 (17 m
2  

) 22,95 EUR, parc.č. CKN 962/26 (31 m
2
 ) 41,85 EUR, 

parc.č. CKN 962/27 (55 m2) 74,25 EUR, t.j za celkovú cenu 143,10 EUR, s tým, že kupujúci 

uhradí náklady spojené s vkladom do katatsra nehnuteľností a všetky náklady spojené 

s prevodom nehnuteľností. 

  

Počet členov zastupiteľstva  7    

Prítomní: Mgr. Marián Iliško, Mgr. Iveta Karaščáková, Ing. Mária Cúrová, Peter Dutka, 

Maroš Pacola   

Za prijaté uznesenie hlasovalo: všetci prítomní  

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0 

Zdržali sa hlasovania :  0 

 

 

 

96/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici 

súhlasí 

s členstvom obce Kolonica v združení právnických osôb pod názvom Rada rusínskych 

regiónov Slovenska a 

schvaľuje 

vstup obce do Rady rusínskych regiónov Slovenska. 

 

Počet členov zastupiteľstva  7    

Prítomní: Mgr. Marián Iliško, Mgr. Iveta Karaščáková, Ing. Mária Cúrová, Peter Dutka, 

Maroš Pacola   

Za prijaté uznesenie hlasovalo: všetci prítomní  

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0 

Zdržali sa hlasovania :  0 

 

 

97/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici  

schvaľuje 

a) Štatút kronikára obce Kolonica 

b) kronikára obce: Ing. Máriu Cúrovú. 

 

 

 

 



 

 

Počet členov zastupiteľstva  7    

Prítomní: Mgr. Marián Iliško, Mgr. Iveta Karaščáková, Ing. Mária Cúrová, Peter Dutka, 

Maroš Pacola   

Za prijaté uznesenie hlasovalo: všetci prítomní  

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0 

Zdržali sa hlasovania :  0 

 

 

 

 

 

   Matúš Leňo 

           starosta obce 


