
Z á p i s n i c a 
zo 14. zasadnutia  obecného zastupiteľstva, 

     ktoré sa konalo dňa 23. 09. 2020 na Obecnom úrade v Kolonici 
 

 

 

Navrhovaný program: 
1.  Otvorenie 

2.  Podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku   starosta obce 

3.  Odpredaj obecného pozemku – Dušan Lojka     starosta obce  

4.  Vstup obce do Rady rusínskych regiónov Slovenska     starosta obce 

5.  Štatút kronikára obce Kolonica                                             starosta obce 

6.  Aktuálne otázky života obce       starosta obce 

7.  Záver         starosta obce 

 

Navrhovaný program bol schválený jednohlasne. 

 

1. Otvorenie 

Rokovanie zasadnutia otvoril Matúš Leňo a privítal poslancov. 

        

2. Podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku 

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Snina zverejnil dňa 10. 8. 2020 výzvu na 

predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku. 

Obec podala žiadosť na poskytnutie regionálneho príspevku v sume 74 581,37 eur na výmenu 

nevyhovujúcej strechy a elektroinštalácie v budove kultúrneho domu. Obec predložila 

uznesenie zastupiteľstva zo dňa 24.10.2017 o schválení prípravy projektu na obnovu 

kultúrneho domu, ktoré bolo potrebné aktualizovať. 

 

Návrh na uznesenie: 

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. 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

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

 Maroš Pacola. 

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

3. Predaj obecného pozemku parc. č. CKN 944/2, CKN 962/25, CKN 962/26, CKN 

962/27 k. ú. Kolonica z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Dušan Lojka. 

Dňa 31.07.2020 predložil Dušan Lojka žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parcela 

CKN č. 944/2, zast.pl., o výmere 3 m2 , 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, o odkúpenie obecného pozemku CKN 962/25, 

orná pôda o výmere 17 m
2 

, CKN 962/26, orná pôda, o výmere 31 m
2
, 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.  

K žiadosti bol doložený aj geometrický plán,  

Poslanci na zasadnutí dňa 11.8.2020 uznesením č. 92/2020 schválili zámer a spôsob prevodu 

nehnuteľného majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 

8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov.  

Zámer na odpredaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol vyvesený na úradnej 

tabuli dňa 12.08.2020. K zámeru neboli doručené žiadne pripomienky, preto navrhujeme 

schváliť predaj pozemku za sumu stanovenú znaleckým posudkom vo výške  143,10 EUR.  

 

Návrh na uznesenie: 

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 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  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 m2 

ktorá bola vytvorená z parc. CKN 944, zast. pl. a nádvorie o výmere 177 m2, 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 m2 , parcela CKN 962/27, orná pôda, o výmere 55  m2 , 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 m2 ) 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 m
2
) 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. 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

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

 Maroš Pacola. 

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

 



4. Vstup obce do Rady rusínskych regiónov Slovenska 

Prípravný výbor novovznikajúcej Rady rusínskych regiónov Slovenska sa na našu 

samosprávu, ako obec s občanmi rusínskej národnosti, obrátil s ponukou na členstvo v tomto 

združení pod názvom Rada rusínskych regiónov Slovenska (ďalej Rada RuRS). Zámerom 

je vytvoriť združenie právnických osôb, miest a obcí s rusínskym obyvateľstvom. 

Cieľom Rady RuRS je vytvoriť silnú organizáciu, ktorej cieľom je: 

 vyjadrovať sa k otázkam kultúry, jazyka, financovania rusínskych inštitúcií, rozdeľovania 

financií, fungovania súborov, tvorcov národného umenia a kultúrneho života, 

 prostredníctvom mandátu zástupcov zvolených v Rade RuRS, sami rozhodovať 

v prospech obyvateľov o regionálnych otázkach národnostného diania. 

O tom, akým spôsobom sa bude rozvíjať rusínska kultúra, jazyk a sociálno-ekonomický život 

v našej a každej obci bude záležať od spoločného silného hlasu regiónov. 

 

Návrh na uznesenie: 

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. 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

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

 Maroš Pacola. 

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

 

5. Štatút kronikára obce Kolonica 

Kronika obce nebola vedená od roku 2004. Následne bola odovzdaná Ing. Márii Cúrovej, 

ktorá sa podujala viesť kroniku obce. Na rokovanie obecného zastupiteľstva predkladáme 

návrh Štatútu kronikára obce Kolonica, ktorý upravuje vedenie kroniky  a postavenie, plnenie 

úloh a povinností kronikára obce ako jednu z foriem výkonu samosprávnej činnosti obce. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici  

schvaľuje 

a) Štatút kronikára obce Kolonica 

b) kronikára obce: Ing. Máriu Cúrovú. 

 

Hlasovanie o písomnom návrhu: 

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

 Maroš Pacola. 

proti: 0 

zdržali sa: 0  

nehlasovali: 0 

 

 



6. Aktuálne otázky života obce 

Starosta obce informoval poslancov o zisteniach ohľadom úpravy potôčika vo vyšnom 

konci a o úprave poľnej cesty. Obyvatelia, ktorých sa týka úprava potôčika, nie sú ochotní si 

zakúpiť potrebné rúry. Niektoré úseky budú bagrovať a upravovať cestári a vodohospodári. 

Poslanci sa dohodli počkať s úpravami do jari, potom ako urobia úpravy cestári 

a vodohospodári. 

Starosta obce taktiež informoval o aktuálnej situácii ohľadom nákazy koronavírusom 

v našej obci. RÚVZ v Humennom bude informovať obec o počte nakazených v danej obci. 

Mgr. Karačšáková Iveta prišla s návrhom kúpiť darčeky na Mikuláša do každej 

domácnosti. Poslanci navrhli zistiť predpokladanú sumu na zakúpenie vianočných kolekcií na 

darčeky.  

Starosta obce ďalej informoval o pripomienkach občanov k uzatvoreniu mosta pri 

cintoríne. O úprave bude potrebné jednať s kurátormi. Poslanci sa dohodli nechať cez zimu 

most uzavretý z bezpečnostných dôvodov. 

 

7. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

         _______________________ 

         Matúš Leňo, starosta obce 

 

 

Overovatelia: 

Mgr. Iveta Karaščáková 

Bc. Ľubica Cinkaničová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

         


