Obecné zastupiteľstvo K O L I N O V C E
ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 16.3.2016
Prítomní:

Vincent Bača, starosta obce
Poslanci: E. Borženská, V. Borženská, M. Čečová, M. Ondov, D. Madeja od 14.20
hod.

Neprítomní:
Ďalší prítomní:

Mgr. G. Kožárová, zapisovateľka
Ing. Vladimír Vaščák, hlavný kontrolór obce
Jozef Trávniček – predseda DHZ Kolinovce

PROGRAM
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za r. 2015
5. Zmluva k odpadovému hospodárstvu
6. Rekonštrukcia kultúrneho domu
7. Rokovací poriadok OZ - dodatok
8. Rôzne
9. Záver
K bodu 1

OTVORENIE

Starosta obce Vincent Bača srdečne privítal všetkých prítomných. Na základe prezenčnej
listiny skonštatoval uznášaniaschopnosť OZ a tým otvoril 1. riadne zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v roku 2016.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania bez zmien a doplnkov.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

4 hlasy (Borženská E., Borženská V., Čečová, Ondov)
0
0

K bodu 2 VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
Starosta obce na overovateľov zápisnice navrhol poslancov p. Eriku Borženskú a p. Máriu
Čečovú.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhnutých overovateľov zápisnice poslancov Eriku Borženskú
a Máriu Čečovú.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

4 hlasy (Borženská E., Borženská V., Čečová, Ondov)
0
0

K bodu 3

KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ

A. Starosta obce informoval o výsledku opätovného rokovania s vedením Eurobus a.s. vo veci
zastavovania autobusov na požiadanie na dolnej zastávke Kolinovce MŠ, ktoré bolo prisľúbené na
parciálnej porade v 10/2015. Od 1.4.2016 by mala byť táto skutočnosť platná a bude uvedená
v cestovnom poriadku.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o výsledku opätovného rokovania s vedením
Eurobus a.s. vo veci zastavovania autobusov na požiadanie na dolnej zastávke Kolinovce MŠ, ktoré
bolo prisľúbené na parciálnej porade v 10/2015. Od 1.4.2016 by mala byť táto skutočnosť platná a
bude uvedená v cestovnom poriadku.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

4 hlasy (Borženská E., Borženská V., Čečová, Ondov)
0
0

B. Starosta obce informoval o výsledku spolupráce s Poľovníckym združením Kaľava vo veci
hláseného pohybu líšok v obci. PZ Kaľava zaslalo písomnú odpoveď na našu výzvu o výsledku
zásahu – boli zastrelené 3 ks líšok.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informoval o výsledku spolupráce s Poľovníckym
združením Kaľava vo veci hláseného pohybu líšok v obci. PZ Kaľava zaslalo písomnú odpoveď na
našu výzvu o výsledku zásahu – boli zastrelené 3 ks líšok.
Hlasovanie:

K bodu 4

za:
proti:
zdržal sa:

4 hlasy (Borženská E., Borženská V., Čečová, Ondov)
0
0

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA
ZA R. 2015

Hlavný kontrolór obce Ing. Vladimír Vaščák predložil OZ Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra za r. 2015, ku ktorej podal aj ústne vyjadrenie.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 2015
Hlasovanie:

K bodu 5

za:
proti:
zdržal sa:

4 hlasy (Borženská E., Borženská V., Čečová, Ondov)
0
0

ZMLUVA K ODPADOVÉMU HOSPODÁRSTVU

Starosta obce predložil OZ informáciu o podpise zmluvy o budúcej zmluve s fy ENVI-PAK a.s.
Bratislava vo veci spracovania separovaného odpadu.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu s firmou ENVI-PAK a.s. Bratislava – odpadové
hospodárstvo – separovaný odpad
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

4 hlasy (Borženská E., Borženská V., Čečová, Ondov)
0
0

K bodu 6

REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

Starosta obce informoval OZ o prebiehajúcich opravách na budove KD a v jej interiéry. Bola
opravená havarijná časť strechy na KD zo zadnej strany, bola zrenovovaná miestnosť za kuchyňou,
splynofikovaná klubovňa Kaliny. Plánuje sa opraviť chodba medzi Kalinou a Knižnicou.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o prebiehajúcich opravách na budove KD a v jej
interiéry - oprava havarijnej časti strechy na KD zo zadnej strany, zrenovovanie miestnosť za
kuchyňou, splynofikovanie klubovne Kaliny. Plánuje sa opraviť chodba medzi Kalinou a Knižnicou.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

K bodu 7

5 hlasy (Borženská E., Borženská V., Čečová, Ondov, Madeja –
došiel o 14.20 hod.)
0
0

ROKOVACÍ PORIADOK OZ - DODATOK

Starosta obce predložil OZ návrh na Dodatok Rokovacieho poriadku OZ Kolinovce, v ktorom bude
presne špecifikované, ktoré informácie a dokumenty sa budú zverejňovať zo zasadnutí OZ.
Poslanci OZ navrhujú zverejňovať uznesenie + zápisnicu zo zasadnutí OZ už s platnosťou od 1.
zasadnutia v r. 2016 (zverejňovanie na www.kolinovce.sk).
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č.1 Rokovacieho poriadku OZ Kolinovce, v ktorom bude
presne špecifikované, ktoré informácie a dokumenty sa budú zverejňovať zo zasadnutí OZ.
Zverejňovať uznesenie + zápisnicu zo zasadnutí OZ už s platnosťou od 1. zasadnutia v r. 2016.
Hlasovanie:

K bodu 8

za:
proti:
zdržal sa:

5 hlasy (Borženská E., Borženská V., Čečová, Madeja, Ondov)
0
0

RÔZNE

a. Starosta obce predložil Majetkové priznanie za r. 2015.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Majetkové priznanie za r. 2015 starostu obce Vincenta
Baču.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 hlasy (Borženská E., Borženská V., Čečová, Madeja, Ondov)
0
0

b. DHZ Kolinovce doručilo žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na r. 2016. Požadovaná výška je
300,00 €. Prítomný predseda DHZ podal k žiadosti a k využitiu finančných prostriedkov bližšie
informácie.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre DHZ Kolinovce vo výške 300,00 € z rozpočtu obce
Kolinovce na r. 2016.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 hlasy (Borženská E., Borženská V., Čečová, Madeja, Ondov)
0
0

c. Kynologický klub Kolinovce doručilo žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na r. 2016. Požadovaná
výška je 300,00 €.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre Kynologický klub Kolinovce vo výške 300,00 €
z rozpočtu obce Kolinovce na r. 2016.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 hlasy (Borženská E., Borženská V., Čečová, Madeja, Ondov)
0
0

d. Starosta obce informoval OZ o stave projektu podaného miestnou akčnou skupinou MAS-ka,
ktorej členom je aj obec Kolinovce. Projekt bol spracovaný na vysokej úrovni, no neprešiel
výberovým sitom. MAS-ka podáva odvolanie.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stav projektu miestnej akčnej skupiny MAS-ka.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 hlasy (Borženská E., Borženská V., Čečová, Madeja, Ondov)
0
0

e. Starosta obce informoval OZ o stave a vývoji projektu Vodovod, Kanalizácia. Aktuálny stav – sme
pred vydaním stavebného povolenia. Problémom je nespolupráca Ing. Štefana Sokola, ktorý ako
štatutárny zástupca Urbárskej spoločnosti k.ú. Kolinovce odmieta podpísať súhlas s vydaním
stavebného povolenia.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informácie o stave a vývoji projektu Vodovod,
Kanalizácia. Problém s Ing. Štefanom Sokolom, ktorý ako štatutárny zástupca Urbárskej spoločnosti
k.ú. Kolinovce odmieta podpísať súhlas s vydaním stavebného povolenia.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 hlasy (Borženská E., Borženská V., Čečová, Madeja, Ondov)
0
0

f. starosta obce informoval OZ o stave a vývoji žaloby na OÚ odbor katastrálny Spišská Nová Ves
vo veci uzatvorenia ROEP bez vedomia obce. Na základe rozhodnutia súdu nám bolo doručené
Rozhodnutie o ukončení ROEP. Právny stav sa už nezmení. OU kataster opätovne potvrdil platnosť
stavu.
Právna zástupkyňa odporúča uvedenú žalobu stiahnuť, z dôvodu jej neperspektívnosti
a neefektívnosti.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie aktuálne informácie o stave a vývoji vo veci žaloby Obec
Kolinovce – OÚ odbor katastrálny Spišská Nová Ves.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 hlasy (Borženská E., Borženská V., Čečová, Madeja, Ondov)
0
0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje stiahnutie žaloby Obec Kolinovce – OÚ odbor katastrálny Spišská
Nová Ves.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 hlasy (Borženská E., Borženská V., Čečová, Madeja, Ondov)
0
0

g. Starosta obce informoval OZ o stave a vývoji žaloby Ing. Štefana Sokola, ktorý zažaloval MDV
SR (obec Kolinovce vystupuje ako vedľajší účastník) a nárokoval si ušlý zisk vo výške 2 260 888 €.
Po poslednom súdnom pojednávaní dňa 3.3.2016 súd žalobu zamietol.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie aktuálne informácie o stave a vývoji vo veci žaloby Ing.
Štefana Sokola na MDV SR (obec Kolinovce vystupuje ako vedľajší účastník), ktorý si nárokoval
ušlý zisk vo výške 2 260 888 €. Po poslednom súdnom pojednávaní dňa 3.3.2016 súd žalobu
zamietol.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 hlasy (Borženská E., Borženská V., Čečová, Madeja, Ondov)
0
0

Obecné zastupiteľstvo odporúča v spolupráci so Stavebným úradom Kolinovce a v zmysle
stavebného zákona vydať rozhodnutie o odstránení čiernej stavby – Píla Sokol. Keďže stavba nie je
vo verejnom záujme. V súvislosti s touto stavbou dochádza k útokom strážnych psov z objektu na
občanov, dochádzka k znečisťovaniu okolitého životného prostredia, dochádza k verbálnym útokom
majiteľa na občanov. Stavba bola postavená v rozpore s projektovou dokumentáciou a stojí na
cudzích pozemkoch.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 hlasy (Borženská E., Borženská V., Čečová, Madeja, Ondov)
0
0

h. Poslanec Marek Ondov predložil návrh na zrušenie Komisie verejného poriadku obce Kolinovce.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie Komisie verejného poriadku obce Kolinovce.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 hlasy (Borženská E., Borženská V., Čečová, Madeja, Ondov)
0
0

K bodu 9 ZÁVER
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil 1. riadne zasadnutie
OZ Kolinovce v roku 2016.

Overovatelia:

Erika Borženská

…………………………………..

Mária Čečová

...………………………………..

Vincent Bača
starosta obce

Zapísala: Mgr. Gabriela Kožárová
16.3.2016

..................................................................

