
Z á p i s n i c a 
z 5. zasadnutia  obecného zastupiteľstva, 

     ktoré sa konalo dňa 15. 05. 2019 na Obecnom úrade v Kolonici 
 

 

 

Navrhovaný program:  

1 Otvorenie 
2.  Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie  
      marec, apríl 2019          hlavný kontrolór   
3.  Všeobecné záväzné nariadenie obce Kolonica č. 2/2019 
      o podmienkach poskytovania dotácie   z rozpočtu obce Kolonica  hlavný kontrolór  
4.  Opätovné predloženie žiadosti p. Jaroslava Leňa a  
     Martiny Kobanovej           starosta obce 
5.  Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2019        starosta obce  
6.  Hospodárenie v Pohostinstve za 1. štvrťrok 2019        starosta obce 
7.  Informatívna správa o revíziach na detských ihriskách          starosta obce  
8.  Informatívna správa o stave majetku - altanok a tribuna na Bejvoči   starosta obce 
9.  Informatívna správa o potrebe vykonania  revízií elektrických,  
      tlakových a plynových zariadení na majetku obce Kolonica  starosta obce  
10. Informatívna správa o príprave  Letných slávností obce    starosta obce  
11. Rôzne 
12. Záver 

 

Navrhovaný program bol schválený  

  

1. Otvorenie 

       Rokovanie zasadnutia otvoril Matúš Leňo a privítal poslancov 

        
2. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie   marec, apríl 2019    
        Hlavná kontrolórka obce predloţila správy o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie 

marec a apríl 2019, ktoré boli poslancom naskenované a poslané e-mailom aj s návrhom 

uznesenia.  

     Hlavná kontrolorka zrhnula správy, ktoré vypracovala. Spomenula vysporiadanie 

pozemkov s cirkvov, ktoré poslanci neschválili a povedala, ţe do budúcna sa bude potrebné k 

tomu vrátiť a vysporiadať to. Ohľadom výsledku hospodárenia v Pohostinstve povedala, ţe ak 

bude k 30.9.2019 strata, bude potrebné vykonať opatrenia na odstránenie straty. 

Spomenula tieţ, ţe vypracovala VZN o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce. 

 
3.  Všeobecné záväzné nariadenie obce Kolonica č. 2/2019 
      o podmienkach poskytovania dotácie   z rozpočtu obce Kolonica      
     Tento bod bol stuiahnutý z rokovania a bude predloţený na najbliţšom zasadaní OZ 

 
4.  Opätovné predloženie žiadosti p. Jaroslava Leňa a  
     Martiny Kobanovej   

     Ţiadatelia Jaroslav Leňo a Martina Kobanová poţiadali listom zo dňa 15. 1. 2019 

o vydanie súhlasného stanoviska k povoleniu výstavby rodinného domu na pracele CKN č. 

204 a CKN č. 900 a o čiastočnú zmenu územného plánu na výstavbu rodinného domu na 

uvedených parcelách. Ich ţiadosť bola predloţená na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 



27. 2. 2019, ktoré ţiadosť neschválilo a zaviazalo ţiadateľov o vypracovanie geometrického 

plánu. Vypracovaný geometrický plán bol preloţený na obecný úrad dňa 24 .4. 2019, preto 

bola ţiadosť opätovne predloţená na rokovanie obecného zastupiteľstva. V súčasne platnom 

územnom pláne Obce Kolonica je parcela č. 204 evidovaná ako zeleň rodinných domov. 

Poslanci si prezreli geometrický plán a súhlasili s čiastočnou zmenou územného plánu na 

výstavbu RD 

 
5.  Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2019      
     Poslancom bolo e-mailom poslané plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2019 na preštudovanie 

Polsanci zobrali plnenie rozpočtu za I. štvrťrok na vedomie. 

 

6. Hospodárenie v Pohostinstve za 1. štvrťrok 2019 

     Poslancom bolo poslané e-mailom hospodárenie Pohostinstva s rozpisom nákladov 

a výnosov za I. štvrťrok. Za I. štvrťrok 2019 boli náklady podnikateľskej činnosti obce 

v Pohostinstve vo výške 15 046, 27 Eur a výnosy vo výške 12 248,07 Eur, čím bola vykázaná 

strata z podnikateľskej činnosti v sume 2 798,20 Eur. 

Poslanci vzali informáciu o hospodárení obce na vedomie. 

 

7. Informatívna správa o revíziach na detských ihriskách    
      Obec Kolonica je povinná vykonávať ročné kontroly bezpečnosti detských ihrísk a ich 

zariadení. Za týmto účelom boli vypracované protokoly na jednotlivé ihriská s týmito 

výsledkami: 

     Detské ihrisko pri MŠ – detské ihrisko je bezpečné s obmedzením spĺňa podmienky normy 

STN EN 1176 po odstránení zistených nedostakov ročnou kontolou. 

     Detské ihrisko pri ZŠ – detské ihrisko je bezpečné a spĺňa podmienky normy STN EN 

1176. 

     Multifunkčné ihrisko – ihrisko je bezpečné s obmedzením spĺňa podmienky normy STN 

EN 1176 po odstránení zistených nedostakov ročnou kontolou. 

Detské ihrisko „Hrad na Bejvoči“ – detské ihrisko je bezpečné s obmedzením spĺňa 

podmienky normy STN EN 1176 po odstránení zistených nedostakov ročnou kontolou. 

     Zistené nedostatky na detskom ihrisku pri MŠ a mutifukčnom ihrisku sú menej závaţného 

charakteru a boli odstránené. Najhorší stav vykazuje detské ihrisko „Hrad na Bejvoči“, kde 

odstránenie nedostatkov by malo vysoké nároky na rozpočet obce.  

     P. Cúrova : Koľko by stála oprava ihriska „ Hrad na Bejvoči“ ? Podľa nej by bolo dobré to 

opraviť, je škoda ho zbúrať, nakoľko tam chodí dosť veľa detí. Peniaze sa v rozpočte na 

opravu nájdu. 

Ľ. Cinkaničová: Tieţ je za opravu tohto ihriska, treba ho udrţať, lebo ak sa zruší,  všetko tam 

pozarastá. 

Starosta nezisťoval, koľko by stála celková oprava tohto ihriska, no zisťoval len tak pribliţne, 

ţe šmýkalka so zábranami stojí okolo 250-350 €, podlaha, ktorú treba vymeniť by stálaa 

pribliţne 1000 €. Celková výška nákladov aj s prácami by vyšla cca 2000 €.  

M.Iliško :  Navrhol, aby sa do opravy zapojili fuitbalisti a hráči stolného tenisu a ušetrili by sa 

finančné prostriedky za vykonanú prácu.  

Starosta mu odpovedal, ţe on ich nemôţe prinútiť, aby šli niečo urobiť. Navrhol, aby aj 

poslanci poziťovali ceny komponentov na detské ihrisko, ktoré je potrebné opraviť a taktieţ aj 

aby oslovili napr. futbalistov, či by boli ochotní pomôcť s prácami na oprave detského ihriska.  

Nakoľko návrh uznesenia bol odstránenie detského ihriska „ Hrad na Bejvoči“ poslanci 

s týmto návrhom nesúhlasili. 



 

8. Informatívna správa o stave majetku - altanok a tribuna na Bejvoči   
     Starosta obce informoval poslancov o súčasnom stave altánku a tribúny na Bejvoči, ktorý 

je nevyhovujúci.Navrhol na tribúne vymeniť dosky na sedenie a zrelizovať náter. Na altánku 

je nevhnutné vymeniť strešnú krytinu a opraviť nosnú konštrukciu. Informoval, ţe finančné 

prostriedky na opravu bude potrebné zapracovať do rozpočtu obce. 

Informoval, ţe výmena ktrytiny by stála okolo 650 €, s tým, ţe by sa tam vymenili v altánku 

aj stlpy, ktoré drţia strchu. Bolo by dobré dať tam vyrobiť aj nový stôl a lavice, čo by mohlo 

stáť okolo 300 € 

Ohľadom tribúny je potrebné kúpiť drevo, ktoré by stálo cca 150 € a je potrebné ho dať ešte 

zahobľovať a natrieť. Farba na náter by stála okolo 100 € a natreli by ho pracovníci, ktorí sú 

zamestnaní v rámci Úradu práce soc.vecí a rodiny na malé obecné sluţby.  

Poslanci súhlasili s opravou altánku a tribúny. 

 

9. Informatívna správa o potrebe vykonania  revízií elektrických,  
      tlakových a plynových zariadení na majetku obce Kolonica 

Starosta obce informoval poslancov, ţe z  hladiska bezpečnosti a ochrany zdravia je 

nevyhnutné, aby obec na svojom majetku mala vykonané revízie jednotlivých zariadení. Obec 

dala vypracovať revíziu elektriky na základnej škole. Na ostatnom majetku nie sú v súčasnosti 

platné ţiadne revízie. Z uvedeného dôvodu je potebné vykonať revízie elektriny na obecnom 

úrade vrátane kultúrneho domu, poţiarnej zbrojnice, domu smútku, materskej škole a na 

postinstve Bejvoč. Ďalej je potrebné vykonať revízie tlakových zariadení – expanzných nádrţí 

a plynových zariadení v pohostinstve Bejvoč.   

     Finančné prostriedky na revízie bude potrebné zapracovať do rozpočtu obce. Finančné 

náklady na tieto revízie budú vysoké, nakoľko doposiaľ neboli vykonávané.  

      V ZŠ a MŠ je potrebné vymeniť expanznú nádobu, ktorá je uţ stará a technik mu povedal, 

ţe do budúceho roka tam musí byť nová, lebo inak nevykoná revíziu.  

     Ďalej starosta obce informoval, ţe bude potrebné zakúpiť aj haciace prístroje na obecný 

úrad a do kotolne. 

     Starosta v tomto bode ešte spomenul, ţe nám boli pracovníci elektrárni kontrolovať 

elektrickú skriňu, pretoţe mali zaznamenané, ţe je tu vysoký pokles odberu elektrickej 

energie. Vysoký pokles vznikol vybudovaním kúrenia na tuhé palivo, doteraz sa kúrilo 

elektrickými pecami. Starosta chce vymeniť taktieţ istič, ktorý je v elektrickej skrinim 

pretoţe je veľký a nám bude stačiť malý, nakoľko sa uţ nebude kúriť elektrikou.  

Poslanci schválili finančné prostriedky na vypracovanie revízii na všetky objekty, ktoré 

vlastní obec. 

 

 10. Informatívna správa o príprave  Letných slávností obce 
     Starosta obce informoval poslancov, ţe mu bola schválená dotácia vo výške 1000 € a ţe  

zatiaľ je prisľúbená účasť týchto skupín  

- FS Viničiar (hodinové vystúpenie), 

- spevácka skupina Kyčara (polhodinové vystúpenie), 

- zábavná skupina Bravo (hodinové vystúpenie). 

- FS z Ukrajiny 

- Spevácka skupina z Dargova 

Ozvučenie a diskotéku bude zabezpečovať p. Kovaľ. 



Starosta obce sa opýtal poslancov, čo budú ponákať na občerstvenie pre učinkujúcich 

a návštevníkov. 

     Po diskusii a zváţení všetkých moţností sa zhodli na tom, aby to zatiaľ ostalo tak, ako po 

minulé roky. Uvarí sa guľaš a napečú sa šišky, pirohy. 

Bliţšie informácie ohľadom uskutočnenia Letných slávností a ich prípravy sa dohodne na 

ďalšom zastupiteľstve. 

 

11. Rôzne 

 

     M. Cúrová : Pýtala sa ohľadom jedle, ktorá sa z pozemku pri MŠ nakláňa na cestu 

a ohrozuje nielen deti ale aj jej rod.dom, nakoľko je veľmi vyssoká a mohutná. Keďţe jedľa 

sa nachádza na cirkevnom pozemku, je potrebné písomne vyzvať kňaza, aby poţiadal o jej 

výrub. 

     I. Karaščáková : Pýtala sa ohľadom psov, ktorí sa potulujú po obci a nikto sa k nim 

nehlási. 

Starosta informoval, ţe jeden odchyt stojí cca 250 €. Volal aj do útulku, ktorý je v Snine – 

Engy, ale neozývajú sa mu.  

M. Cúrová povedala, ţe Engy nie je útulok, ktorý by si psov nechával a staral sa o nich, 

väčšinou ich utratia a teraz momentálne brali zo Sniny 13 psov. Takţe si myslí, ţe s nimi si 

nepomôţeme. 

     Starosta v tomto bode spomenul opravu VO. Pýtal sa poslancov, aké silné svetlá by chceli, 

aby sa zakúpili. Informoval o tom, ţe svetlá musia mať rovnú plochu svietenia, nakoľko si to 

vyţaduje Hvezdáreň. Momentálne máme 36 Watové ţiarovky – 2900 lumen. 

Ak by sa dali teraz 40 watové, s tým, ţe bude rovná plocha svietenia a svetlá budú tak ako 

teraz podľa poslancov od 1 svetlá po 2 bude tma.  

Hlavná kontrolórka obce povedala, ţe najlepšie by bolo urobiť projektovú dokumentáciu 

niekomu, kto sa zaoberá len VO a on by vypočítal svetelnosť podľa noriem. Tak či tak bude 

potrebný výkaz výmer, nakoľko bola na opravu VO schválená dotácia z výjazdového 

rokovania vlády vo výške 20 000 €. Takţe poslanci sa zhodli na tom, ţe je potrebné osloviť 

niekoho,aby povedal čo je moţné urobiť za 20 000 €. 

     Poslanci sa pýtali aj na rekonštrukciu KD. Starosta informoval, ţe výzva, ktorá bola 

podávaná min. roku bola zamietnutá. Spomenul, ţe by malo byť ešte jedno výjazdové 

rokovanie vlády a ţe potom by poţiadal peniaze aj na opravu KD. Ale podľa neho je ešte 

potrebjé opraviť mosty, pretoţe sa prepadajú a aţ potom riešiť KD.  

Konrolórka obce povedala, ţe ak nevýjde ţiadna výzva, moţno by sa dalo poţiadať aj o úver, 

nakoľko obce nie je vysoko zaťaţená.  

 

18. Záver 
 Starosta obce poďakoval prítomným za účasť  

 

        

        ________________________ 

          Matúš Leňo, starosta obce 

 
Overovatelia: 

 

Mgr. Iveta Karaščáková    ___________________________ 

    

Bc. Ľubica Cinkaničová    ___________________________ 

           


