Obecné zastupiteľstvo K O L I N O V C E
ZÁPISNICA
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 19.6.2018
Prítomní:

Vincent Bača, starosta obce
Poslanci: V.Borženská, Čečová, Madeja, Ondov, E.Borženská od 16,40 hod.

Neprítomní:
Ďalší prítomní: Ing. Vladimír Vaščák hl. kontrolór, Mgr. Gabriela Kožárová zapisovateľka

PROGRAM
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. 18. ročník Kolinovských folklórnych slávností
5. Záverečný účet obce za r.2017
6. Plán činnosti hl. kontrolóra obce na 2. polrok 2018
7. Rôzne
8. Záver
K bodu 1 OTVORENIE
Starosta obce Vincent Bača srdečne privítal všetkých prítomných. Na základe prezenčnej listiny
skonštatoval uznášaniaschopnosť OZ a tým otvoril 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v
roku 2018. Predložil návrh programu rokovania, ktorý bol poslancami OZ jednohlasne schválený.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania OZ dňa 19.6.2018.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

4 hlasy (Borženská V., 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:

K bodu 3

za:
proti:
zdržal sa:

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

KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ

Starosta obce informoval poslancov OZ o splnení uznesení a o ich priebežnom plnení. Nikto zo
zúčastnených nemal k tomuto bodu programu požiadavku o poskytnutie informácií o plnení
konkrétneho staršieho uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o splnení uznesení a o ich priebežnom plnení
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 4 18. ROČNÍK KOLINOVSKÝCH FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ
Starosta obce informoval o termíne a podmienkach organizovania Kolinovských folklórnych
slávností, ktoré sa na návrh FSk Kalina uskutočnia 15.7.2018 na už tradičnom mieste „Pieščiská“.
Obec zabezpečí ako každoročne ozvučenie, pódium, moderátora, propagáciu akcie, prezentačné
predmety pre účinkujúcich, atď. To tohto dňa je známa účasť 7 súborov – približne 150
účinkujúcich. Účasť pozvaného súboru z Poľska zatiaľ nie je potvrdená. Účasť domáceho súboru
FSk Kalina Kolinovce v Poľsku je už oficiálna.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizovanie Kolinovských folklórnych slávností 15.7.2018,
s podieľaním sa obce na finančnom, materiálnom, personálnom a organizačnom zabezpečení akcie.
Zmena termínu v prípade organizačných problémov možná.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje účasť členov FSk Kalina Kolinovce v Poľsku a zabezpečenie
autobusu na prepravu účastníkov.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 5 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA R. 2017
Mgr. Gabriela Kožárová, ekonómka OcÚ predložila OZ Záverečný účet obce Kolinovce za r. 2017.
Zverejnený bol na úradnej tabuli obce a na www.kolinovce.sk v zákonnej lehote. Pripomienky
k zverejnenému návrhu neboli podané. Jeho zhrnutím bol konštatovaný prebytok hospodárenia vo
výške 6 005,15 €, ktorý bol odporúčaný pre tvorbu rezervného fondu obce.
Ing. Vladimír Vaščák, hlavný kontrolór obce, predložil OZ písomné stanovisko k Záverečnému účtu
obce Kolinovce za r. 2017, v ktorom odporúča OZ schváliť záverečný účet bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu
obce Kolinovce za r. 2017
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje bez výhrad celoročné hospodárenie obce za rok 2017 - Záverečný
účet obce Kolinovce za r. 2017.

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok hospodárenia obce Kolinovce za r. 2017 vo výške
6005,15 €, ktorý bol zistený podľa ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zároveň schvaľuje použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu v sume 6 005,15 €.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 6 PLÁN ČINNOSTI HL. KONTROLÓRA OBCE NA 2. POLROK 2018
Ing. Vladimír Vaščák, hlavný kontrolór obce, predložil poslancom OZ Návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra Obce Kolinovce na 2. polrok 2018. Návrh plánu bol doručený na OcU
a zverejnený dňa 31.5.2018 na úradnej tabuli obce a na www.kolinovce.sk. OZ schválilo návrh plánu
kontrolnej činnosti bez pripomienok a výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Kolinovce na 2. polrok 2018.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce

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

K bodu 7 RÔZNE
a./ starosta obce informoval poslancov OZ o pridelení protipovodňového vozíka DHZ Kolinovce,
ktorý prevzal osobne dňa 7.6.2018 v Spišskej Novej Vsi z rúk ministerky vnútra SR Denisy Sakovej.
Protipovodňový vozík je určený pre zásah pri povodniach a bleskových záplavách, ktoré sa na našom
území objavujú čoraz častejšie.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie pridelenie a prevzatie protipovodňového vozíka pre DHZ
Kolinovce.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

b./ starosta obce informoval poslancov o prieskume trhu stavebných materiálov vhodných k oprave
výtlkov na miestnej komunikácii „Roveň“. Spoločnou dohodou s poslancami bol zvolený asfalt
balený vo vedrách použiteľný k menším opravám.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie opravu výtlkov na miestnej komunikácii „Roveň“
s použitím asfaltu v maloobchodnom balení, vhodnom pre menšie opravy.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

c./ Starosta obce navrhol poslancom pristavenie 2 ks VOK mimoriadne pre účely letného upratovania
z dôvodu častých dopytov a podnetov zo strany občanov. K pristaveniu VOK sa pristúpi v čase
letných prázdnin.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pristavenie 2 ks VOK pre účely letného upratovania.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

3 hlasy (Borženská V., Čečová, Ondov)
0
1 (Madeja)

d./ starosta obce informoval poslancov OZ o zabezpečení zhotovenia vozíka k preprave hasičskej
striekačky pre účely DHZ pre jednoduchšiu manipuláciu a prenášanie.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zhotovenie vozíka k preprave hasičskej striekačky pre
účely DHZ pre jednoduchšiu manipuláciu a prenášanie.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

Zároveň informoval poslancov o účasti družstva mužov DHZ Kolinovce na Obvodovej súťaži okr.
Spišská Nová Ves, ktoré sa konali vo Vojkovciach dňa 17.6.2018. Umiestnili sa na peknom 4.
mieste. Družstvo je prihlásené na preteky do Spišského Hrušova.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o účasti družstva mužov DHZ Kolinovce na
Obvodovej súťaži okr. Spišská Nová Ves vo Vojkovciach.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

e./ Žiadosť FSk Kalina Kolinovce o dotáciu z rozpočtu obce Kolinovce vo výške 700,00 €. V prílohe
špecifikujú svoju žiadosť: 350 € - strava, pitný režim, kvety KFS a 350 € na reprezentačnú obuv pre
členov súboru.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu vo výške 700,00 € žiadateľovi FSk Kalina Kolinovce.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

f./ Mgr. Gabriela Kožárová, ekonómka OcU, predložila návrh na úpravu rozpočtu obce pre r.2018
Rozpočtovým opatrením č. 2/2018 (dotácie pre DHZ, dotácie na stavebné úpravy HZ, ...
príjem/výdaj) .
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 – úpravu rozpočtu obce pre r.
2018.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

g./ Mgr. Gabriela Kožárová, ekonómka OcU, dala do pozornosti poslancom OZ zmenu zákona
č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch – novela účinná od 1.1.2018 (zmeny poplatkov overovania
podpisov a listín z pôvodných 1,50 € na 2,00 €), zákon o ochrane osobných údajov č. 18/20018 Z.z.
účinný od 25.5.2018 (v obci bude zastrešovať výkon tohto zákona externý dodávateľ na základe
zmluvy), zákon č. 148/2018 Z.z. Opatrenie o sumách stravného účinný od 1.6.2018 (zmena výšky
príspevku na stravovanie zamestnancov).
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o zmene zákona č.145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch – novela účinná od 1.1.2018 (zmeny poplatkov overovania podpisov a listín z pôvodných
1,50 € na 2,00 €), zákon o ochrane osobných údajov č. 18/20018 Z.z. účinný od 25.5.2018 (v obci
bude zastrešovať výkon tohto zákona externý dodávateľ na základe zmluvy), zákon č. 148/2018 Z.z.
Opatrenie o sumách stravného účinný od 1.6.2018 (zmena výšky príspevku na stravovanie
zamestnancov).
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

h./ Poslanec D. Madeja sa pýta na realizáciu plánovaného kolumbária na miestnom cintoríne.
Starosta reaguje odpoveďou, že projekt je rozpracovaný, časový posun spôsobilo zvažovanie
vhodného umiestnenia stavby. Za najvhodnejšie bolo vytipované miesto vo svahu za krížom.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o rozpracovaní projektu –
Kolumbárium na miestnom cintoríne. Obecné zastupiteľstvo odporúča umiestnenie kolumbária do
svahu za kríž.

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

... došla poslankyňa Erika Borženská 16,40 hod. ...
ch./ poslanci OZ na základe miestneho šetrenia vo veci tvorby nelegálnej skládky odpadu na
verejnom priestranstve p. Emilom Horváthom odporúčajú z dôvodu nevykonania nápravy zo strany
pôvodcu odpadu pristúpiť k začatiu správneho konania vyrubením pokuty.
Obecné zastupiteľstvo odporúča pristúpiť k vyrubeniu pokuty pôvodcovi odpadu uloženého na
nelegálnej skládke na verejnom priestranstve p. Emilovi Horváthovi.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

i./ Poslankyňa Erika Borženská (vedúca predajne Potraviny Paciga) požiadala starostu obce o malú
stavebnú úpravu priestorov predajne Potravín - zabudovanie zárubne a dverí na vstup do skladových
priestorov. Vlastníkom budovy a dotknutých priestorov je obec.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Eriky Borženskej o osadenie zárubne a dverí do
skladových priestorov predajne Potraviny. Obecné zastupiteľstvo odporúča žiadosti vyhovieť.

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

j./ Poslanci požiadali starostu obce o informácie o stave projektu vodovodu a kanalizácia v obci.
Starosta obce tlmočil posledné informácie poskytnuté PVS a.s. Poprad – investorom.
Pred vydaním stavebného povolenia, stále sú problémy s neochotou občanov podpísať Zmluvu
o budúcej zmluve umožňujúcu vstup na pozemok a uloženie potrubia. Poslední vlastníci pozemkov,
ktorý odmietli pristúpiť k vyššie uvedenej zmluve sú Juraj a Zuzana Gondoví, Karol Ondov, Ondrej
Ondov st., Ladislav a Andrea Fajtoví, Ing. Štefan Sokol. Dané skutočnosti nútia investora neustále
hľadať nové pozemkové riešenia a ich zapracovania do projektovej dokumentácie.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie PVS a.s. Poprad (investora) o stave projektu
vodovodu a kanalizácie v obci - pred vydaním stavebného povolenia, stále sú problémy s neochotou
občanov podpísať Zmluvu o budúcej zmluve umožňujúcu vstup na pozemok a uloženie potrubia.
Poslední vlastníci pozemkov, ktorý odmietli pristúpiť k vyššie uvedenej zmluve sú Juraj a Zuzana
Gondoví, Karol Ondov, Ondrej Ondov st., Ladislav a Andrea Fajtoví, Ing. Štefan Sokol. Dané
skutočnosti nútia investora neustále hľadať nové pozemkové riešenia a ich zapracovania do
projektovej dokumentácie, čo spôsobuje časové prieťahy.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 8 ZÁVER
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil 3. riadne zasadnutie
OZ Kolinovce v roku 2018.

Overovatelia:

Mária Čečová

…………………………………..

Dalibor Madeja

......………………………………..

Vincent Bača
starosta obce

Zapísala: Mgr. Gabriela Kožárová, 19.6.2018
Vyvesené: 26.6.2018
Zvesené:

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

