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

     ktoré sa konalo dňa 28. 12. 2018 na Obecnom úrade v Kolonici 
 

 

 

Program:  1. Otvorenie 

   2. Kontrola plnenia uznesení 

  3.  Odhrňanie snehu pre Pohostinstvo u Suseda 

  4.  Rozpočtové opatrenie č. 3/2018   

  5.  Rôzne 

  6.  Uznesenie 

  7.  Záver 

 

 

 

Program  bol doplnený o bod :  obecné autá 

 

 

1. Otvorenie 

       Rokovanie zasadnutia otvoril Matúš Leňo a privítal poslancov  

              
2. Kontrola plnenia uznesení 

 Prijaté uznesenia sú splnené, resp. sa plnia priebežne 

     

3. Odhŕňanie snehu pre Pohostinstvo u Suseda 

         Na schôdzu prišiel pán Kiselovič, aby sám podal návrh ohľadom odhřňania snehu. 

Povedal, že parkovisko slúži pre občanov našej obce a nevyberá od nich žiadne peniaze za 

parkovanie a preto by chcel, aby sa mu sneh odhřňal zadarmo. Podľa neho to slúži aj ako 

verejneé priestranstvo. Poslanci vyjadrili svoj názor a všetci sa nakoniec zhodli na tom, aby sa 

mu odhřňalo zadarmo. 

 

4. Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 
      

     Vzhľadom k tomu, že skutočné čerpanie rozpočtu v určitých príjmových a výdavkových 

položkách je iné ako v schválenom rozpočte je nutné schváliť rozpočtové opatrenie 

Poslanci rozpočtové opatrenie schválili 

 

5. Obecné autá 
 

     Starosta si dal na polícii vytlačiť zoznam áut, ktoré sú evidované na obci. Na polícii je ešte 

evidované auto, znažčky VAZ – žiguľa, ktorá bola odhlásená ešte v roku 2008. Auto používal 

kňaz a opotrebovalo sa natoľko, že sa nedalo ďalej používať ani opraviť. Nakoľko v tých 

rokoch nebola možnosť dať auto zošrotovať, auto sa dočasne odhlásilo. Teraz je možnosť dať 

vrak auta zošrotovať.  

V evidencii bolo ešte evidované auto Volkswagen Golf, ktorý sa dal zošrotovať 

a Volkswagen Passat, ktorý sa dá zošrotovať tiež.  

 



5. Rôzne 

   

     Rozdali sme poslancom ich poslanecké obvody a dali sme im podpísať preukázanie 

príslušnosti poverenej osoby - mlčnlivosť 

 

6. Návrh uznesenia 
 Bolo prečítané uznesenie z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré bolo 

jednohlásne schválené, 

 

 

7. Záver 

 Starosta obce poďakoval prítomným za účasť, zaželal im veľa úspechov do ďalšej 

práce. 

  

 

 

        

 

 

 

            ________________________ 

          Matúš Leňo, starosta obce 

 

 

Overovatelia: 

 

Mgr. Iveta Karaščáková    ___________________________ 

    

Ľubica Cinkaničová    ___________________________ 

 

       

    


