
Z á p i s n i c a 
zo 16. zasadnutia  obecného zastupiteľstva, 

     ktoré sa konalo dňa 15. 12. 2020 na Obecnom úrade v Kolonici 
 

 

 

Navrhovaný program: 

1.  Otvorenie 

2.  Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie 

     11/2020 – 12/2020                                                                         hlavný kontrolór 

3.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021   hlavný kontrolór  

4.  Doplnok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kolonica  

     č. 01/2020  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

     odpady  a drobné stavebné odpady      starosta obce 

5.  Ţiadosť o dotáciu – TJ TATRAN      starosta obce 

6.  Ţiadosť do dotáciu – ZO SZZP                     starosta obce 

7.  Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023     starosta obce 

8.  Zníţenie výšky nájmu od 01.01.2021     starosta obce 

9.  Rozpočtové opatrenie č.4/2020      starosta obce 

10. Aktuálne otázky ţivota v obci      starosta obce 

11. Záver 

 

Navrhovaný program bol schválený jednohlasne. 

 

 

1. Otvorenie 

Rokovanie zasadnutia otvoril Matúš Leňo a privítal poslancov. 

 

2.  Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie 11/2020 – 

12/2020 
Hlavná kontrolórka obce predloţila správy o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie 

11/2020 – 12/2020, ktoré boli poslancom naskenované a poslané e-mailon aj s návrhom 

uznesenia. Kontrolórka priblíţila poslancom výsledky kontrôl, ktoré vykonala. Poslanci 

nemali ţiadne otázky. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici  

berie na vedomie  

správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie 11/2020 – 12/2020.  

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za:   Ing. Mária Curová, Maroš Pacola, Ľubica Cinkaničová, František Lojka 

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

 

 



3.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov HK preloţila na rokovanie obecného zastupiteľstva návrh plánu 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2021, ktorý bol v zmysle citovaného ustanovenia zákona 

zverejnený na úradnej tabuli obce. Poslanci nemali k návrhu plánu kontrolnej činnosti ţiadne 

otázky. 

Návrh na uznesenie : 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici  

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021. 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za:   Ing. Mária Curová, Maroš Pacola, Ľubica Cinkaničová, František Lojka 

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 
 

4. Doplnok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Kolonica č. 1/2020 o miestnych  

    daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Doplnok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky 

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 (ďalej 

len „zákon o miestnych daniach“). 

V návrhu Doplnku č. 1 k VZN č. 1/2020, je navrhované zvýšenie poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady vo výške cca 1,- € ročne na osobu. 

Doplnkom č. 1 k VZN č. 1/2020 sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2020, Čl. I takto: 

 

Čl.I 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolonica č. 01/2020 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto: 

V § 7 ods. (1) bude po zmene znieť takto: 

„(1) Obec Kolonica ako správca poplatku určuje sadzbu poplatku pre poplatníkov uvedených 

v § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach vo výške 0,0274 Eur na osobu a 

kalendárny deň.“ 

 

K predloţenému návrhu VZN neboli doručené ţiadne pripomienky. 

Poslanci so zvýšením súhlasili. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici 

schvaľuje 



Doplnok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Kolonica č. 1/2020 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za:   Ing. Mária Curová, Maroš Pacola, Ľubica Cinkaničová, František Lojka 

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

5. Žiadosť o dotáciu – TJ TATRAN 

           Dňa 30.10.2020 Telovýchovná Jednota TJ TATRAN podala ţiadosť o poskytnutie 

dotácie na športovú činnosť na rok 2021vo výške 4 000 €.  

Pre futbal je potrebných 3 400 €, a to na štartovné poplatky, občerstvenie, náklady na dopravu 

a údrţbu futbalového ihriska. 

Zvyšných  600 € je poţadovaných 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 4 000 € 

na rok 2021. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici 

schvaľuje 

dotáciu vo výške 4 000 € na činnosť TJ TATRAN, IČO: 17076692 na rok 2021. 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za:   Ing. Mária Curová, Maroš Pacola, Ľubica Cinkaničová, František Lojka 

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

 

6. Žiadosť o dotáciu – ZO SZZP 

 Dňa 30.10.2020 Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých 

Kolonica podala ţiadosť o poskytnutie príspevku na činnosť ZO SZZP Kolonica vo výške 

600 € na pripravované akcie v rámci plánu práce činnosti ZO SZZP.  

     Poţadované finančné prostriedky vyuţije pre svojich členov na organizáciu a priebeh 

nasledovných akcií: 

1. výročná členská schôdza – mesiac marec 

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

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

4. rozlúčka so starým rokom – mesiac december 



Starosta navrhol schváliť organizácii SSZP dotáciu vo výške 600 € na rok 2021. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici 

schvaľuje 

dotáciu vo výške 600 € na činnosť ZO SZZP, IČO: 006981720132 na rok 2021.  

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za:   Ing. Mária Curová, Maroš Pacola, Ľubica Cinkaničová, František Lojka 

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

7. Návrh viacročného rozpočtu Obce Kolonica na roky 2021-2023 

     Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli 30.11.2020 a zvesený 15.12.2020. 

     Poslancom bol naskenovaný návrh rozočtu + dôvodová správa. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici 

berie na vedomie 

stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Obce Kolonica na roky 2021 – 

2023 

schvaľuje 

viacročný rozpočet Obce Kolonica na roky 2021 – 2023 

1. ako záväzný na rok 2021 takto: 

BEŽNÝ ROZPOČET  

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

268 791 €  265 391 €     + 3 400 € 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

0 €   0 €     0 € 

FINANČNÉ OPERACIE 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

0 €   3 400 €     - 3 400 € 

CELKOVÝ ROZPOČET 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

268 791 €  268 391 €         0 



 

2. ako orientačný na roky 2022 – 2023. 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 
za:   Ing. Mária Curová, Maroš Pacola, Ľubica Cinkaničová, František Lojka 

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

8. Zníženie výšky nájmu 

    Výška nájmu stanovená Dodatkom č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 

23.10.2010 končí platnosť 31.12.2020. Nakoľko sa opatrenia v boji proti COVID-19  dokonca 

zmenili v neprospech pohostinských zariadení,  je potrebné stanoviť výšku nájmu od 1.1.2021 

uzatvorením Dodatku č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici 

berie na vedomie 

návrh  starostu obce na zníţenie výšky nájmu nebytových priestorov nájomcovi Monike 

Sabačovej podľa schváleného Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 

23.10.2020 uzatvorením Dodatku č.3 platného od 1.1.2021. 

schvaľuje 

zníţenie výšky nájmu nebytových priestorov nájomcovi Monike Sabačovej od 01.01.2021 aţ 

do zrušenia opatrení v boji proti COVID-19 podľa schváleného Dodatku č.2 k Zmluve 

o nájme nebytových priestorov zo dňa 23.10.2020, Článok I., a to mesačne pri predaji na 

terase na 50,- EUR  a pri zatvorení prevádzky na 0,- EUR mesačne. 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za:   Ing. Mária Curová, Maroš Pacola, Ľubica Cinkaničová, František Lojka 

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

9. Rozpočtové opatrenia č. 4/2020 

    Vzhľadom na skutočnosti, ktoré nastali k 14. 12. 2020 bol predloţený na rokovanie 

obecného zastupiteľstva návrh zmeny rozpočtu za rok 2020.  

BEŢNÉ PRÍJMY sa rozpočtovým opatrením zvýšia o 18 353,00 € - v tejto zmene sú navrhuté 

skutočnosti k 14.12.2020 ktorým  sa zvyšujú príjmy z dane z pozemkov o 448,00 € dane zo 

stavieb o 26,00 €, daň za psa 12,00 € poplatku za komunálny odpad 813,00 príjmy z prenájmu 

pohostinstva 919,00 €, z prenajatých budov dom smútku 30, 00 € z prenajatých strojov 16,00 

€, príjem za rybarský lístok 14,00 €, správne poplatky 233,00 €, za predaný tovar 564 €, 

cintorínske poplatky 105 €, relácia v MR 23 €, vrecia na odpad 12 €, dotácia na školu 3 046 €, 



dotácia na ţivotné prostredie 4 €, dotácia z úradu práce 7 435 €, dotácia na školu pandémia 

600 €, na dištančné vzdelávanie 500 €, päťročné deti 470 €, na školské potreby 17 €, dotácia 

na učebnice 592 €, na vzdelávacie poukazy 154 €, dotácia pre ZŠ 5 346 €, predaj pozemkov 

143 €, z dobropisov a hazardných hier 2 €. 

Zníţenie príjmov DS elektrina 15 €, kopírovanie práce 1 €, dotácia na evidenciu obyvateľstva 

6 €, dotácia na pozemné komunikácie 1 €, dotácia na dopravné 52 €, ZŠ vecná réţia 24 €, 

školné 120 €, obedy 900 €, dotácia na MŠ 299 €.  

BEŢNÉ VÝDAVKY sa rozpočtovým opatrením  zvýšia  o 16 169 €  - v tejto zmene sú 

zahrnuté mzdy OcÚ (3 994 €),  odvody do poisťovni OcÚ ( 400 €), cestovné náhrady -14 €, 

drevo -144 €,  elektrina poţiarna zbrojnica  220 €, známky poštovné -30 €, poplatok za 

internet 206 €, telefón 60 €, práčka 231 €, všeobecný materiál 1 412 €, antivírusový program 

45 €, olej a benzín so sluţob.auta -21 €, autoservis -19 €, školenia, propagácia  -215 €, 

všeobecné sluţby 431 €, poplatky banke 100 €, poistenie majetku 890 €, prídel so SF 100€, 

dohody -834 €, na členské príspevky -200 €, ščítanie obyvateľstva: notebook, tlačiareň, 

dohoda a odvody 1 932 €, úroky z úveru -50 €, poţiarnici  -38 €, traktor/ náhradné diely 

a údrţba, nafta, poistenie,dohoda/ 557 €, soľ, makadám na cesty 550 €, Bejvoč 

/dohoda,odvody,EE/ 586 €, vývoz TKO 1 451 €, zamestnankyne z ÚP a od 1.9.2020 

upratovačka 8 100 €, pracovné odevy, bezín a olej do kosačky, FA za bagrovanie, dohoda      

2 094 €, oprava verejného osvetlenia 200 €, testovanie dobrovoľníci 800 €, všeobecný 

materiál, čistenie bazénu, oprava objektu na Bejvoči -663 €, dotácia dôchodci 160 €,      

festival -1 800 €, kúrenie dohoda a odvody -1 350 €, Kolekcie, Mikuláš 400 €, dohoda, 

odvody, EE, benzín DS 351 €, stravné pre dietné stravovanie 55 €, opatrovateľka mzdy 

a odvody 375 €. 

KAPITÁLOVÉ PRÍJMYsa rozpočtovým opatrením zvyšujú o 143 € za predaj pozemku. 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY sa rozpočtovým opatrením zniţujú o 600 € na opravu miestnych 

komunikácii /asfalt/. 

FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE sa rozpočtovým opatrením zniţujú o 2927 € 

preúčtovaním  z rezervného fondu na beţné výdavky. 

FINANČNÉ VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE sa rozpočtovým opatrením nezmenia. 

  

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 4 obce a rozpočtovým opatrením č. 2 

ZŠ s MŠ takto: 

BEŽNÝ ROZPOČET : 

- zvýšenie beţných príjmov o:    18 353,00 € 

- zvýšenie beţných výdavkov o: 16 169,00 € 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET: 

- zvýšenie kapitalových príjmov o:   143,00 € 

- zníţenie kapitalových výdavkov o: 600,00 € 

FINANČNÉ OPERÁCIE : 

- zníţenie príjmových finančných operácií o: 2 927,00 € 



Rozpočet po zmene bude : 

BEŢNÝ ROZPOČET 

   Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

   291 464   282 280                 + 9 184 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

   Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

   216      2 400  - 2 184 

FINANČNÉ OPERÁCIE 

   Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

0     7 000   - 7 000 

ROZPOČET CELKOM 

   Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

   291 680  291 680        0 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za:   Ing. Mária Curová, Maroš Pacola, Ľubica Cinkaničová, František Lojka 

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

10. Aktuálne otázky života obce 

     Starosta obce informoval poslancov o doručenom Rozhodnutí o prerušení povolenia 

vkladu odpredaného pozemku Dušana Lojku. Nedostatky návrhu na vklad sa budú riešiť aţ 

v roku 2021, nakoľko príslušné orgány poţadované doklady nedoplnia do konca roka 2020. 

 

 

11. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

         _______________________ 

         Matúš Leňo, starosta obce 

 

 

Overovatelia: 

 

Mgr. Iveta Karaščáková 

 

Bc. Ľubica Cinkaničová 

     


