Obecné zastupiteľstvo K O L I N O V C E
ZÁPISNICA
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 24.8.2017
Prítomní:

Vincent Bača, starosta obce
Poslanci: E. Borženská, , M. Čečová, D. Madeja, M. Ondov
Neprítomní: V. Borženská - ospravedlnená
Ďalší prítomní: Ing. Vladimír Vaščák hl. kontrolór, Mgr. Gabriela Kožárová zapisovateľka,
Jozef Trávniček predseda DHZ, Slavomír Tarbaj (od 17.00 hod)
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2017.
Správy z vykonaných kontrol.
5. VZN o podmienkach chovu a držania psov na území obce
6. Projekt – „Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice“
7. Výstavba chodníka v areáli cintorína
8. Úprava rozpočtu obce pre r. 2017
9. Rôzne
10. 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 2017. 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. Eriku Borženskú a Mareka
Ondova. Návrh bol OZ jednohlasne schválený.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhnutých overovateľov zápisnice poslancov Eriku Borženskú
a Máriu Čečovú.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 3

KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ

Starosta obce informoval poslancov OZ o stave plnenia uznesení, ktoré sú splnené, prípadne
v priebežnom plnení.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o splnení uznesení a o ich
priebežnom plnení.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
K bodu 4

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

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA
NA 2. POLROK 2017. SPRÁVY Z VYKONANÝCH KONTROL.

Ing. Vladimír Vaščák, hlavný kontrolór obce, predložil poslancom OZ Návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra Obce Kolinovce na 2. polrok 2017. Návrh plánu bol doručený na OcU
a zverejnený dňa 7.6.2017 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 2017.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce

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

Ing. Vladimír Vaščák, hlavný kontrolór obce, predložil poslancom OZ:
A. Správu o výsledku následnej kontroly – Kontrola dodržiavania zákona o cestovných
náhradách za 1. polrok 2017.
B. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly – Kontrola plnenia rozpočtu a účtovnej
závierky k 30.6.2017
OZ berie na vedomie predložené správy bez pripomienok a výhrad.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené správy Ing. Vladimíra Vaščáka hl. kontrolóra
obce Kolinovce: Správu o výsledku následnej kontroly – Kontrola dodržiavania zákona o cestovných
náhradách za 1. polrok 2017. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly – Kontrola plnenia
rozpočtu a účtovnej závierky k 30.6.2017
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 5 VZN O PODMIENKACH CHOVU A DRŽANIA PSOV NA ÚZEMÍ OBCE
Starosta obce predložil poslancov OZ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kolinovce č.
1/2017 o podmienkach chovu a držania psov na území obce Kolinovce, ktorý bol zverejnený dňa
6.7.2017 na úradnej tabuli obce a na www.kolinovce.sk. Predložený návrh obsahuje zrušenie
predošlého VZN č.1/2004 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Kolinovce.
K zmene pôvodného VZN bolo potrebné pristúpiť z dôvodu legislatívnych zmien.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolinovce č. 1/2017
o podmienkach chovu a držania psov na území obce Kolinovce.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 6 PROJEKT „Stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice“
Starosta obce predložil poslancom OZ Výzvu číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru
2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 17.7.2017. V rámci tejto výzvy
môže obec požiadať o dotáciu na opravu a stavebné úpravy budovy hasičskej zbrojnice. Maximálna
výška dotácie je 30 000 €, spoluúčasť obce je vo výške 5%. Stavebné úpravy by zahŕňali výmenu
okien, dverí, podláh, stropov, brán a pod.
Poslanci OZ súhlasia so spracovaním projektu „Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice“, s predložením
žiadosti o dotáciu v maximálnej výške 30 tis. eur, so spoluúčasťou obce 5%.
Jozef Trávniček, predseda DHZ, predložil požadované údaje od DHZ Kolinovce (prehľad zásahov).
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o dotáciu na „Stavebné úpravy hasičskej
zbrojnice“ v rámci Výzvy číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017, na
predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej
kapitoly MV SR.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie spolufinancovania projektu „Stavebné úpravy
hasičskej zbrojnice“ vo výške najmenej 5% z celkových predpokladaných výdavkov z vlastných
zdrojov.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 7 VÝSTAVBA CHODNÍKA V AREÁLI CINTORÍNA
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na výstavbu chodníka v areáli cintorína v starej časti
pozdĺž oplotenia. V danej časti cintorína sú vykonávané zemné práce pracovníkom zapojeným do
malých obecných služieb v zmysle dohody s UPSVaR o pomoci v hmotnej núdzi. Pre práce
pokládky dlažby a terénnych úprav bola poverená fy Roman Pikla Kolinovce.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výstavbu chodníka na cintoríne (stará časť, popri oplotení)
v spolupráci s firmou Roman Pikla Kolinovce.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 8 ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE PRE R. 2017
Mgr. Gabriela Kožárová predložila poslancom OZ návrh úpravy rozpočtu Rozpočtové opatrenie
č.1/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. Rozpočtové opatrenie rieši položky bežných výdavkov
(úhrada súdnych trovov, oprava ohradenia futbalového ihriska) a položku kapitálových výdavkov
(zakúpenie štvorkolesovej kosačky). Rozpočtové opatrenie bude realizované presunom financií
z položiek s nízkym plnením.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.1/2017
Hlasovanie:

K bodu 9

za:
proti:
zdržal sa:

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

RÔZNE

a.) starosta obce predložil poslancom pozvánku od Eurobus a.s. Košice na parciálnu poradu dňa
26.9.2017. Do termínu 14.9.2017 je možné predložiť dopravcovi návrhy, podnety a pripomienky
k úprave cestovného poriadku. Vyzval poslancov k osloveniu občanov a k zozbieraniu prípadných
podnetov k danému termínu.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie pozvánku dopravcu Eurobus a.s. Košice na parciálnu
poradu 26.9.2017 a možnosť predloženia podnetov k úprave cestovného poriadku do 14.9.2017.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

b.) Starosta obce predložil poslancov OZ sťažnosť Štefana Bardoviča, Kolinovce 32 zo dňa 9.8.2017
postúpenú od Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Spišská Nová Ves. Sťažnosť je
adresovaná proti chovateľovi psa Slavomírovi Tarbajovi Kolinovce 5. Sťažovateľ poukazuje na
voľné venčenie psov v nezabezpečenom priestore a na pohryzenie psom.
Pán Slavomír Tarbaj bol prizvaný na zasadnutie OZ, aby zaujal stanovisko k predloženej sťažnosti.
Menovaný sa dostavil (cca 17,00 hod.) Vo svojom vyjadrení poukázal na to, že ide o pôvodne
spoločný pozemok po svokrovcoch, ktorého kompletné ohradenie na hranici nie je realizované.
Menovaný uvádza, že pred venčení psa vizuálne skontroloval priestor, bol so psom na pozemku po
celý čas venčenia. Pán Bardovič, bývajúci v susedstve, sa v tichosti bez akéhokoľvek hlasového
kontaktu priblížil. Je si vedomí neúplného zabezpečenia pozemku, čo v najbližšej dobe napraví.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie sťažnosť Štefana Bardoviča, Kolinovce 32 zo dňa 9.8.2017
proti chovateľovi psa Slavomírovi Tarbajovi Kolinovce 5, s predmetom sťažnosti - voľné venčenie
psov v nezabezpečenom priestore a pohryzenie psom, postúpenú od RVaPS Sp. Nová Ves.
Obecné zastupiteľstvo odporúča chovateľovi psa Slavomírovi Tarbajovi, Kolinovce 5 zabezpečiť si
pozemok (využívaný ako chovný priestor) tak, aby nedošlo k pohybu jeho psa mimo chovného
priestoru a aby nedošlo ku neželanému kontaktu psa s cudzími osobami.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

c.) Jozef Trávniček, predseda DHZ predložil poslancom OZ návrh na použitie dotácie 1 400 €
poskytnutej od DPO SR Bratislava určenej DHZO, ktorú je možné čerpať do 31.8.2017.
Uvádza: z dotácie boli uhradené dve školenie členov DHZ vo výške 170 €, ďalej by bolo potrebné
zakúpiť výstroj pre zásahovú jednotku (montérky, čižmy, rukavice,...), doplniť materiálové
vybavenie (krompáče, sekery, rukavice, ...), rovnošaty, rozdeľovač, savicu.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh Jozefa Trávnička, predsedu DHZ, k čerpaniu dotácie
1 400 € poskytnutej od DPO SR Bratislava určenej DHZO, ktorú je možné čerpať do 31.8.2017.
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 3. riadne zasadnutie
OZ Kolinovce v roku 2017.

Overovatelia:

Erika Borženská

…………………………………..

Marek Ondov

...………………………………..

Vincent Bača
starosta obce

Zapísala: Mgr. Gabriela Kožárová, 24.8.2017
Vyvesené: 30.8.2017
Zvesené:

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

