
Z á p i s n i c a 
zo 15. zasadnutia  obecného zastupiteľstva, 

     ktoré sa konalo dňa 22. 10. 2020 na Obecnom úrade v Kolonici 
 

 

 

 

 

Navrhovaný program: 
1.  Otvorenie 

2.  Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie 

     08/2020 – 10/2020                                                                                   hlavný kontrolór 

3.  Kompostovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu           starosta obce  

4.  Zníženie výšky nájmu                                              starosta obce 

5.  Aktuálne otázky života obce       starosta obce 

6.  Záver         starosta obce 

 

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 08/2020 – 

10/2020 

Hlavná kontrolórka obce predložila správy o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie 

08/2020 – 10/2020, ktoré boli poslancom naskenované a poslané e-mailon aj s návrhom 

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

nemali žiadne otázky. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici  

berie na vedomie  

správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie 08/2020 – 10/2020.  

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za:  Peter Dutka, Mgr. Marián Iliško, Mgr. Iveta Karaščáková, Ing. Mária Curová, 

 Maroš Pacola, Ľubica Cinkaničová, František Lojka. 

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

 

3. Kompostovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 

       Ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) ukladajú obci okrem iných povinností aj 

povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného 



kuchynského odpadu. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho 

odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá preukáže, že 100 % 

obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad. 

 

V záujme splnenia povinností ukladaných zákonom o odpadoch a zároveň využijúc zákonom 

stanovenú výnimku prikladáme prehlásenie, ktoré je potrebné:  

1. vyplniť,  

2. podpísať (podpíše člen domácnosti, ktorý spravidla uhrádza poplatok za komunálny odpad). 

Informácia a prehlásenie sú prílohou tohto materiálu. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici 

berie na vedomie 

informáciu o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 

schvaľuje 

vystavenie a podpísanie prehlásenia každou domácnosťou obce. 

 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

za:  Peter Dutka, Mgr. Marián Iliško, Mgr. Iveta Karaščáková, Ing. Mária Curová, 

 Maroš Pacola, Ľubica Cinkaničová, František Lojka. 

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

 

 

4. Zníženie výšky nájmu 

      S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom zariadení 

nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. dodržiavať nasledovné 

hygienické opatrenia:  

- otváracie hodiny obmedziť do 22:00 hod. 

- pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky. 

Z uvedeného dôvodu prevádzkovateľka pohostinstva Bejvoč požiadala o zníženie nájomného. 

Po diskusii sa poslanci dohodli o poslaneckom návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici 

berie na vedomie 

návrh  starostu obce na zníženie výšky nájmu nebytových priestorov nájomcovi Monike 

Sabačovej na 0,- EUR 



schvaľuje 

uzatvorenie dodatku k zmluve o nájme s Monikou Sabačovou takto: 

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

priestorov s účinnosťou od 15. 10. 2020 do 31. 12. 2020 znižuje na 50,- EUR mesačne pri 

predaji na terase a na 0,- EUR mesačne pri zatvorení prevádzky, 

- od 1.11.2020 si nájomca Monika Sabačová bude platiť Základný balík programov (Basic) 

od spoločnosti Orange Slovensko a.s.  vo výške 12,- EUR mesačne. 

 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu: 

za:  Peter Dutka, Mgr. Marián Iliško, Mgr. Iveta Karaščáková, Ing. Mária Curová, 

 Maroš Pacola, Ľubica Cinkaničová, František Lojka. 

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

 

5. Aktuálne otázky života obce 

Starosta obce informoval poslancov o doručení Oznámenia o nezaradení predloženej 

žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku do návrhu ročných priorít Akčného plánu 

rozvoja okresu Snina na rok 2021.  

Starosta obce informoval poslancov o odvolaní II. stupňa povodňovej aktivity pre územie 

obce Kolonica na vodnom toku Kolonička a prítokoch dňom 19.10.2020 k 16:00 hod. 

Správa povodia Laborca Michalovce nám oznámila, že dňa 5.10.2020 ukončila 

povodňové zabezpečovacie práce v katarstri našej obce. Pri úprave mostov budú 

pokračovať v jari 2021. 

Starosta obce informoval o bagrovaní úseku medzi pozemkami Igora Chomaniča 

a Gabriely Kováčovej z dôvodu pretekajúcej vody. 

 

 

 

6. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

         _______________________ 

         Matúš Leňo, starosta obce 

 

 

Overovatelia: 

Mgr. Iveta Karaščáková 

Bc. Ľubica Cinkaničová 

 


