Obecné zastupiteľstvo K O L I N O V C E
ZÁPISNICA
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 9.1.2018
Prítomní:

Vincent Bača, starosta obce
Poslanci: E. Borženská, Čečová, Madeja, Ondov
Neprítomní: V. Borženská - ospravedlnená
Ďalší prítomní: Mgr. Gabriela Kožárová zapisovateľka, Ing. Vladimír Vaščák hl. kontrolór
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Hokejový turnaj o pohár starostu obce
4. Fašiangy 2018
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 2017
6. Úver (finančné krytie nákladov na právneho zástupcu v súdnom spore s Ing. Sokolom)
7. Úprava rozpočtu obce Kolinovce na r. 2018
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 2018. Ospravedlnil poslankyňu V. Borženskú z neúčasti. Predložil návrh programu rokovania,
ktorý bol poslancami OZ jednohlasne schválený.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 2 VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
Starosta obce na overovateľov zápisnice navrhol poslancov p. Máriu Čečovú a p. Dalibora Madeju.
Návrh bol OZ jednohlasne schválený.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhnutých overovateľov zápisnice poslancov p. Máriu Čečovú
a p. Dalibora Madeju.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 3 HOKEJOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE
Starosta obce informoval poslancov OZ o zámere zorganizovať, v prípade priaznivých
poveternostných podmienok, Hokejový turnaj o pohár starostu obce Kolinovce za obvyklých

podmienok - obec zabezpečí poháre pre víťazov, diplomy, čaj, čerpadlo a elektrinu na prípravu
ľadovej plochy.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizovanie Hokejového turnaja o pohár starostu obce
Kolinovce v prípade vhodných poveternostných podmienok.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 4 FAŠIANGY 2018
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na organizovanie obecnej zabíjačky, FAŠIANGY 2018,
spojenej s kultúrnym programom. Obec zabezpečí mäso a ostatné potraviny, spotrebný materiál,
hudbu, priestory. Akcia sa bude konať 10.2.2018 v sobotu.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizovanie obecnej zabíjačky FAŠIANGY 2018 spojenej
s kultúrnym programom 10.2.2018.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA
ZA R. 2017
Ing. Vladimír Vaščák, hlavný kontrolór obce, predložil v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení §18 v znení neskorších predpisov, poslancom OZ Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Kolinovce za r. 2017. K uvedenej písomnej správe podal aj ústne stanovisko
a bližšie vysvetlenie. Poslanci OZ berú uvedenú správu na vedomie a nemajú k nej žiadne námietky
ani pripomienky.
K bodu 5

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Kolinovce za r. 2017.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

ÚVER (finančné krytie nákladov na právneho zástupcu v súdnom spore s
Ing. Sokolom)
Starosta obce informoval poslancov OZ o vývoji dlhodobého súdneho sporu s Ing. Štefanom
Sokolom Košice, v ktorom obec Kolinovce vystupuje ako vedľajší účastník, o pretrvávajúcej potrebe
právneho zástupcu obce na súdnych pojednávaniach v danej veci.
Stručný súhrn súdneho sporu:
Ing. Štefan Sokol podal na Okresný súd Spišská Nová Ves dňa 12.8.2014 žalobu na Slovenskú
republiku, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava. Žalobca sa
domáha, aby súd zaviazal žalovanú stranu zaplatiť mu náhradu školy v celkovej výške 2 260 888,00
Eur a náhrady trov konania. Svoju žalobu odôvodňuje tým, že Stavebný úrad Obec Kolinovce bol
nečinný a spôsobil, že prevádzka Píla nemohla byť spustená. Žalobca sa domáha ušlého zisku
vyčísleného vyššie. Okresný súd Spišská Nová Ves návrh žalobcu zamietol. Po následnom odvolaní
K bodu 6

sa žalobcu, Krajský súd Košice v r.2016 rozsudok Okresného súdu Spišská Nová Ves zrušil a vec
bola vrátená súdu prvej inštancie na ďalšie konanie.
Obec požiadala Okresný súd o pripustenie do súdneho sporu ako vedľajšieho účastníka, keďže
v konečnom dôsledku ide o Stavebný úrad Obec Kolinovce, čomu Okresný súd vyhovel. Ukončiť
účasť obce v tomto súdnom spore (z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov) by mohlo mať
v prípade pozitívneho rozhodnutia súdu pre obec likvidačné dôsledky – nútená správa obce.
Právny zástupca obce Kolinovce nám v súvislosti s týmto súdnym sporom v priebehu uplynulého
obdobia fakturoval zálohové platby za právne služby. Keďže súdny spor pokračuje, a nepredpokladá
sa jeho skoré ukončenie, právny zástupca pristúpil k finančnému vysporiadaniu. Výška odmeny
právneho zástupcu sa odvíja od finančnej čiastky, ktorá je predmetom súdneho sporu 2 260 888,00
eur. V danom prípade ide o čiastku 35 689,58 Eur. V zálohových platbách bolo doposiaľ uhradené
3 780,00 €. Zostávajúcu čiastku vo výške 31 909,58 € nie je obec schopná uhradiť z finančných
prostriedkov bežného rozpočtu.
Starosta obce predkladá poslancom OZ návrh na financovanie právnych služieb s využitím
rezervného fondu v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. vo výške 15 000,00 Eur. Tento stav je možné
považovať za mimoriadnu situáciu. V danej veci využívame Stanovisko MFSR zo dňa 25.11.2010
týkajúce sa použitia prostriedkov RF na bežné výdavky ( v prílohe zápisnice).
Vo výške ďalších 15 000,00 navrhuje požiadať Prima banku Slovensko a.s. Spišská Nová Ves
o bankový úver. 1 909,50 € obec uhradí z prostriedkov bežného rozpočtu v zmysle schváleného
rozpočtu obce Kolinovce na r. 2018.
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje daný stav za mimoriadnu okolnosť a súhlasí s použitím
prostriedkov RF na bežné výdavky.
K danej téma zaujal stanovisko aj hlavný kontrolór obce Ing. Vladimír Vaščák, ktorý oboznámil
poslancov o podmienkach, ktoré musí obec spĺňať pre prijatie bankového úveru v zmysle zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách. Obec spĺňa tieto podmienky, úroveň zadĺženia obce je
aktuálne nulová (obec nemá úverové zaťaženie ani žiadne záväzky po splatnosti).
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie prostriedkov rezervného fondu obce Kolinovce, v
dôsledku vzniku mimoriadnej okolnosti, vo výške 15 000,00 Eur na bežné výdavky – náklady na
právne služby v súdnom spore s Ing. Štefanom Sokolom.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje bankový úver od Prima banka Slovensko a.s. vo výške 15 000,00
Eur na bežné výdavky – náklady na právne služby v súdnom spore s Ing. Štefanom Sokolom.
Podrobne:
Schvaľuje prijatie Municipálneho úveru – Univerzál (ďalej len „úver“) vo výške 15 000,00 EUR
poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina,
Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak bude na základe každoročného
prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného
prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší objem finančných prostriedkov ako je bankou
novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou

úveru najneskôr do 30.05. daného kalendárneho roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi
pôvodnou a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude
úver zmenený na termínovaný úver, a to za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 7 ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE KOLINOVCE NA R. 2018
V nadväznosti na bod rokovania 6 predložila ekonómka OcU poslancom OZ návrh na úpravu
rozpočtu obce Kolinovce na r. 2018 (tvorí prílohu zápisnice) formou rozpočtového opatrenia
č.1/2018 v položke právnych služieb.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Kolinovce na r. 2018.
Hlasovanie:

K bodu 8

za:
proti:
zdržal sa:

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 na zmenu rozpočtu obce

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

RÔZNE

a.) poslanci OZ predložili návrh na vyplatenie ročných odmien za r. 2017 pre poslancov OZ
a zapisovateľku vo výške 200,00 Eur čistá mzda/os. .
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ročné odmeny poslancov OZ a zapisovateľke za r. 2017 vo výške
200,00 Eur čistá mzda/os. .
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

b.) poslanec Marek Ondov tlmočí sťažnosti občanov na parkovanie a odstavovanie osobných
a dodávkových áut na okraji cesty pred s.č. 128 (vedľa OcU). Spôsobujú neprehľadnosť vozovky pri
prechode cez prechod pre chodcov a pri vychádzaní osobných áut z parkoviska pred OcÚ, kde sa
pohybujú hlavne rodičia s deťmi z MŠ.
Poslanci OZ odporúčajú starostovi obce vyzvať vlastníka nehnuteľnosti a majiteľa, prípadne
užívateľa, áut k vykonaniu nápravy stavu a parkovania vozidiel na inom mieste.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podnet vo veci parkovania a odstavovania osobných
a dodávkových áut na okraji cesty pred s.č. 128 (vedľa OcU) spôsobujúcich neprehľadnosť vozovky
pri prechode cez prechod pre chodcov a pri vychádzaní osobných áut z parkoviska pred OcÚ a MŠ.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

Obecné zastupiteľstvo odporúča vo veci podnetu na parkovanie a odstavovanie osobných
a dodávkových áut na okraji cesty pred s.č. 128 (vedľa OcU) vyzvať majiteľa nehnuteľnosti (dom
s.č.128) k učineniu nápravy stavu a parkovaniu vozidiel na inom mieste.

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

4 hlasy (Borženská E., 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 2018.

Overovatelia:

Mária Čečová

…………………………………..

Dalibor Madeja

......………………………………..

Vincent Bača
starosta obce

Zapísala: Mgr. Gabriela Kožárová, 9.1.2018
Vyvesené: 18.1.2018
Zvesené:

vl.r.
..................................................................

