
Z á p i s n i c a 
zo 4. zasadnutia  obecného zastupiteľstva, 

     ktoré sa konalo dňa 27. 02. 2019 na Obecnom úrade v Kolonici 
 

 

 

Navrhovaný program:  

1. Otvorenie 

  a) Vytvorenie osobitnej komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok   

                            jednotlivých kandidátov pre voľby hlavného kontrolóra obce 

  2. Kontrola plnenia prijatých uznesení 

  3. Voľba hlavného kontrolóra  

  4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018 

  5. Odvolanie zástupcov z Rady školy ZŠ s MŠ 

  6. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy ZŠ s MŠ 

  7. Ţiadosť o vydanie stanoviska k výstavbe rod. domu 

  8. Vysporiadanie pozemkov 

  9. Sadzobník cien/ sluţieb 

  10. Zmena otvorenia prevádzky MŠ 

  11. Správa z inventarizácií v Pohostinstve Bejvoč 

  12. Hospodárenie v Pohostinstve Bejvoč 

  13. Letné slávnosti obce 

  14. Rôzne 

  15. Záver 

 

Navrhovaný program bol schválený  

  

1. Otvorenie 

       Rokovanie zasadnutia otvoril Matúš Leňo a privítal poslancov 

              
a) Vytvorenie osobitnej komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok   

     jednotlivých kandidátov pre voľby hlavného kontrolóra obce 

 
 Na otvorenie obálok pre voľbu hl. kontrolóra obce je potrebné utvoriť komisiu, ktorá 

otvorí obálky a skontroluje, či boli doloţené všetky potrebné doklady a oznámi OZ, ktorí 

kandidáti splnili podmienky. Do komisie boli zvolení poslanci : Mgr. Iveta Karaščáková, 

Mgr. Marián Iliško, Peter Dutka, František Lojka a Ľubica Cinkaničová.  

Obecnému úradu boli doručené tri obálky : 

1. Ing. Jana Rosičová, PhD 

2. Ing. Rudolf Dzurko 

3. Ing. Boris Pargáč 

Po otvorení obálok a skontrolovaní priloţených dokladov poslanci vylúčili Ing. Borisa 

Pagráča, nakoľko nedoloţil všetky potrebné dokaldy.  

 

2. Kontrola plneniea prijatých uznesení 
       Prijaté uznesenia sú splnené. 

 

 



3. Voľba hlavného kontrolóra 
      OZ rozhodlo, ţe voľba hl. kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním. Následne utvorená 

komisia spočítala hlasy kandidátov a oznámila OZ výsledky hlasovania.  

Páni Ing. Jana Rosičová, PhD získala 4 hlasy a pán Ing. Rudolf Dzurko 2 hlasy. Za hlavnú 

kontrolórku obce bola teda zvolená Ing. Jana Rosičová, ktorá poţiadala OZ, aby jej bolo 

umoţnené vykonávať aj inú činnosť, nakoľko úväzok v našej obci predstavuje len 12 hodín 

mesačne. OZ udelilo súhlas s vykonávaním inej činnosti v  súlade s § 18, ods. 1, 3 vety. 

zákona 369/1999 Zb.z. o obecnom ziradení 

 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018 

     Správu o kontrolnej činnosti predloţit hl. kontrolór obce. Správu dostali poslanci domov 

a zobrali túto správu na vedomie 
 
 5. Odvolanie zástupcov z Rady školy ZŠ s MŠ  

     Vzhľadom k tomu, ţe zástupcovia Rady školy ZŠ s MŠ sú bývalí poslanci OZ: Martin 

Komár a Gustáv Kuzma, je potrebné týchto zástupcov odvolať a delegovať nových.   

OZ teda odvolalo Martina Komára a Gustáva Kuzmu z Rady školy ZŠ s MŠ 

Poslanci s odvolaním súhlasili 
 
6. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy ZŠ s MŠ  

     Obec Kolonica navrhuje delegovať nasledovných zástupcov za zriaďovateľa do Rady 

školy ZŠ s MŠ Kolonica: Mgr. Iveta Karaščáková a Ľubica Cinkaničová                      

Navrhnutí zástupcovia obce s delegovaním do Rady školy ZŠ s MŠ súhlasili 

      

7. Ţiadosť o vydanie stanoviska k výstavbe rod. domu  

      Obci bola doručená ţiadosť o vydanie stanoviska k výstavbe rodinného domu, ktorá bola 

poslancom naskenovaná domov. V ţiadosti ţiadatelia ţiadajú o čiastočnú zmenu územného 

plánu a následne o stanovisko k výstavbe rod.domu. Je potrebné schváliť čiatočnú zmenu 

územného plánu, aby ţiadatelia mohli stavať rodinný dom, nakoľko v terajšom územnom 

pláne nie sú parcely uvedené v ţiadosti určené na výstavbu. 

Poslanci si ţiadosť prečítali, ale ţiadali, aby bol predloţený geometrický plán, aby vedeli kde 

sa vlastne dom bude stavať a kde sa nachádzajú dané pozemky. I. Karaščáková povedala, ţe 

na EKN nie je moţné ţiadať čiastočnú zmenu, iba na CKN – navrhovala, aby sa im schválila 

iba pacela CKN 204. Nakoniec sa poslanci rozhodli, ţe čiastočnú zmenu územnéhop plánu 

neschvália, ale zasadnú ešte raz po predloţení geometrického plánu. 

 

8. Vysporiadanie pozemkov  

     Starosta obce poslal poslancom domov ţiadosť o vysporiadanie pozemkov pod farskou 

budovou a záhradou podpísanú kňazom – správcom farností Kolonica, Mgr. Martinom 

Gergelčíkom. Vysporiadanie pozemkov bolo navrhnuté zámenou pozemku pod farskou 

budovou, dvorom a záhradou, kde je vlastníkom obec Kolonica ( CKN č. 3 – 115 m², CKN č. 

4 – 668 m² a CKN č. 5 – 746 m² )  za pozemok, ktorý tvorí dvor Materskej školy v Kolonici 

a je vo vlastníctve Greckokatolíckej cirkvi, EKN č. 1025/1 – 1947 m² ( CKN 505/2 a CKN 

505/6 ). Keďţe pozemok, ktorý ponúka cirkev je o 445 m ² väčší, navrhuje, aby obec ponúkla 

k zámene aj relevantný pozemok o výmere 445 m² alebo doplatila cca 1500 €. 

Mgr. Iveta Karaščáková pozisťovala, či sú nejaké relevantné pozemky na výmenu 

k dispozíícii a našla pozemok CKN č. 485/1 – 380 m² a CKN č. 485/2 – 123 m², ktorý by sa 

mohol vymeniť a tým pádom by mala väčšiu výmeru uţ obec Kolonica a to o 58 m². 

Na zámenu takýchto pozemkov by bolo ale treba vypracovať znalecký posudok a aţ na 

základe znaleckého posudku by sa tieto pozemky mohli odpredať.  



Poslanci boli proti výmene pozemkov a teda neschválili túto ţiadosť.  

 

9. Sadzobník cien / sluţieb 

Starosta obce navrhol cenník cien a sluţieb vykonávaných obcou. Cenník bol poslaný 

poslancom domov na preštudovanie. M.Iliško navrhol, aby bolo do cenníka zapracované, ţe 

domáci budú za tenisový kurt platiť nasledovne : na 2 hodiny budú mať zadarmo a za kaţdú 

ďalšiu hodinu budú platiť 2 €. Ďalej navrhol, či by nemohli mať bezplatné vyuţívanie kurtu tí, 

ktorí sa o kurt celoročne starajú, ide o M. Iliška, M. Komára a M. Kiru.Poslanci s týmto 

návrhom súhlasili a schválili ho v uznesení 

      Cenník bol po úprave podľa návrhu poslancov schválený 

 

 10. Zmena otvorenia prevádzky MŠ 

     Starosta obce bol rodičmi ţiakov MŠ oslovený, aby navrhol zmenu prevádzky MŠ, 

nakoľko niektorí rodičia nemôţu svoje deti vybrať do 15:00, pretoţe im v tom bránia 

pracovné povinnosti. Poţiadali preto, aby sa prevádzkka MŠ otvárala o 15 min skôr a taktieţ, 

aby bola zatváraná o 15 min, neskôr. Za túto zmenu sa podpísali rodičia podľa priloţeného 

dokumentu – Záujem o zmenu prevádzkovej doby MŠ Kolonica od 6:45 do 15:15 hod. 

Poslanci so zmenou prevádzky otvárania MŠ súhlasili 

 

11. Správa z inventarizácií v Pohostinstve Bejvoč 

     Pani Ing. M. Cúrová prečítala správy z inventarizácii v pohostinstve a poslanci tieto správy 

zobrali na vedomie.  

 

12. Hospodárenie v Pohostistve Bejvoč 

 Poslancom bola poslaná informácia o hospodárení v Pohostistve. Dostali vypísané údaje 

z Výkazu ziskov a strát . Po porovnaní Výnosov a Nákladov bolo zistené, ţe Pohostinstvo 

vykazuje stratu.Poslanci mali po preštudovaní hospodárenia výhrady voči mzdám a odvodom, 

ţe podľa nich zarábaju predavačky v krčme veľa. Vysvetľovalo sa im, ţe tá suma je spolu 

s odvodami, čiţe ich mzda nie je aţ taká vysoká a ţe náklady sa zvýšili aj kvôli tomu, ţe od 

1.5.2018 sú povinné príplatky za soboty, nedele a štátne sviatky a ešte sa im prepláca aj 

dovolenka, nakoľko ju nemajú kedy čerpať, lebo robia iba 2 – ak by jedna zastupovala druhú, 

musela by mať zase zaplatené nadčasy a to by sme boli na tom istom. Poslanci ţiadali, aby im 

bolo predkladané kaţdý mesiac hospodárenie.  

 

13. Letné slávnosti obce 

     Starosta obce vyzval poslancov, aby sa dohodli a určili dátum konania Letných slávností.        

Poslanci určili dátum konania na 27.7.2019. 

M. Iliško v tomto bode navrhol aj to, či by sa cez prázdniny nemohli robiť na Bejvoči     

ľudové zábavy so ţivou hudbou alebo DJ, namiesto Letných slávností, keďţe jeden deň     

Letných slávností vezme z rozpočtu pribliţne 2 000 €. Poslanci povedali, ţe to nie je zlý    

nápad, ale Letné slávnosti by ponechali, plus by sa mohli cez víkendy robiť aj takého zábavy 

I..Karaščáková navrhla, aby sa oslovil pravoslávny pop, ktorý spieva so svojou dcérou     

z Inovca, pani Macušková a Drvarka. Ohľadom vystúpenia súboru povedal M. Iliško, ţe sa  

opýta na súbor so Sobraniec, v ktorom vystupuje jeho dcéra a dá vedieť starostovi, či majú  

voľné v deň Letných slávností. Ak nie, pani Karaščáková navrhla súbor Zamutovčan. 

Ďalej pani Karaščáková navrhla, aby sa naším občanom rozdali lístky a mali guláš a jedno       

pivo zadarmo po predloţení tohto lístka. Navrhla, aby sa lístky rozniesli do kaţdej  

domácnosti a ostatní návštevnícic by si museli guláš zakúpiť. No potom navrhli moţnosť,  

aby sa oslovili ľudia, ktorí majú vlastné stánky a predávajú jedlo po festivaloch, jarmokoch  

a podobne. Navrhli aj stánky s trdelníkmi a langošmi. Týmto ľuďom, ktorí by prišli so  



stánkami, by sa prenajala plocha na 1 bm + poplatok za elektrinu a tým pádom by si 

návštevníci, mimo občanov obce, kupovali jedlo z týchto stánkov.  

 

14. Rôzne 

     M.I sa pýtal ohľadom vývozu TKO, ktorý sa uskutočnil ešte počas sviatkov, či bolo 

oznámené, ţe vývoz sa neuskutoční podľa harmonogramu. Starosta mu odpovedal, ţe ani on 

nevdel o tom, ţe vývoz sa neuskutoční podľa harmonogramu, lebo mu to neoznámili. 

Ďalej mal pripomienky k tomu, ţe sneh nebol poriadne poodhŕňaný a ţe prečo sa odhŕňalo 

najprv súkromníkovi, ktorému bolo odhŕňanie snehu schválene bezodplatne a nie uličky 

v obci. Ešte spomenul, ţe uličky boli odrhnuté naúzko. Starosta povedal, ţe to mal volať 

počas toho, keď bol sneh a nie čakať s tým do schôdze, nech nabudúce volajú jemu, ak majú 

nejaký problém, alebo sa im niečo nepáči. Odpovedal mu aj to, ţe traktor nebol v dobrom 

stave a odišla spojka, ţe nedalo sa to lepšie odhrnúť, lebo traktor nemal dobrý výkon.  

       Ku snehu mala ešte pripomienku pani M. Cúrová a to ohľadom toho, aby sa sneh 

neodhŕňal ku Poţiarnej zbrojnici, pretoţe potom nie je vidno, či ide auto po hlavnej ceste.  

M. I sa ďalej opýtal, kto rozhodoval o tom, na čo sa budú ţiadať prostriedky pri výjazde – 

rokovaní Vlády, ktoré sa uskutočnilo ešte v januári a rozdeľovali sa dotácie. Naša obce 

dostala dotáciu 20 000 € na verejné osvetlenie, čo sa dozvedel z internetu a opýtal sa, prečo sa 

neţiadalo na opravu KD, keďţe to bola priorita, dať do poriadku KD, nakoľko je v zlom 

stave. Myslel si, ţe dotácia sa bude ţiadať na KD. 

Starosta obce mu povedal, ţe nikto nevolá preto, či je opravený KD ale preto, ţe nesvietia 

svetlá. Myslel si, ţe 20 000 € bude stačiť na opravu VO, no zistil, ţe to bude asi málo. 

Povedal, ţe mu sľúbili, ţe moţno dostane ešte nejaké peniaze naviac, no vyzerá to tak, ţe so 

sľúbených peňazí naviac nebude nič. A ešte nevie, či mu tých 20 000 € bude stačiť na opravu 

celého VO.  

P.Dutka chcel, aby sa v Pohostinstve separovali fľaše – sklo a aby sa zaplatilo vývozcovi 

separovaného odpadu 5 € na mesiac a aby chodil po sklo kaţdý mesiac. Myslel, ţe by sa tým 

ušetrilo, pretoţe pri Pohostinstve sú 3 nádoby na odpad a 2 krát do mesiaca sa vyváţajú ako 

klasický TKO a platí sa za vývoz. No po prepočítaní sa zistilo, ţe by sa tým veľmi neušetrilo 

a ţe je to zbytočné.  

Starosta obce ešte v tomto bode oznámil poslancom, ţe chce dať vyviezť jeden 

veľkoobjemový kontajner a prázdny dať priviezť na obecný pozemok, oproti č.d. 69, 

a následne tento pozemok vypratať  – nahádzať všetok bordel do kontajnera a opäť ho dať 

vyviezť.  

 

18. Záver 

 Starosta obce poďakoval prítomným za účasť  

 

 

 

        ________________________ 

          Matúš Leňo, starosta obce 

 

 

Overovatelia: 

 

Mgr. Iveta Karaščáková    ___________________________ 

    

Bc. Ľubica Cinkaničová    ___________________________ 

     


