Obecné zastupiteľstvo K O L I N O V C E
ZÁPISNICA
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 24.11.2016
Prítomní:
Neprítomní:

Vincent Bača, starosta obce
Poslanci: E. Borženská, V. Borženská, M. Čečová, D. Madeja, M. Ondov (16.5018,00)
Ing. Vladimír Vaščák, hlavný kontrolór obce - ospravedlnený

Ďalší prítomní:

Mgr. G. Kožárová, zapisovateľka

PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Zmluvy CVČ
Správa o plnení rozpočtu k 30.9.2016
Mikuláš – kultúrny program
Rôzne
Záver

K bodu 1

OTVORENIE

Starosta obce Vincent Bača srdečne privítal všetkých prítomných. Na základe prezenčnej
listiny skonštatoval uznášaniaschopnosť OZ a tým otvoril 4. riadne zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v roku 2016. Predložil návrh programu rokovania, ktorý bol OZ jednohlasne
schválený.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania bez zmien a doplnkov.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

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

za:
proti:

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

zdržal sa:
K bodu 3

0

KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ

Starosta obce informoval 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:

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

Pozn.: Prišiel poslanec Marek Ondov 16,50 hod.
K bodu 4

ZMLUVY CVČ (centrá voľného času)

Starosta obce predložil poslancov OZ návrhy Zmlúv o čiastočnej úhrade nákladov spojených
s činnosťou centra voľného času medzi Obcou Kolinovce a Mestom Spišské Vlachy, ako
zriaďovateľom CVČ Spišské Vlachy a medzi Obcou Kolinovce a Mestom Krompachy, ako
zriaďovateľom CVČ Krompachy. Predmetom oboch zmlúv je čiastočná úhrada nákladov spojených
s činnosťou CVČ za dieťa s trvalým pobytom v obci Kolinovce vo veku od 5 do 15 rokov, ktoré
navštevuje CVČ v danom školskom roku.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou centra
voľného času s mestom Spišské Vlachy v plnom znení.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou centra
voľného času s mestom Krompachy v plnom znení.
Hlasovanie:

K bodu 5

za:
proti:
zdržal sa:

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

SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU

Mgr. Gabriela Kožárová, ekonómka OcU, predložila poslancom OZ Monitorovaciu správu o plnení
rozpočtu obce Kolinovce k 30.9.2016 s bližšou špecifikáciou tých častí rozpočtu, ktoré vykazujú
vyššie percento plnenia.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce Kolinovce
k 30.9.2016
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 6

MIKULÁŠ – KULTÚRNY PROGRAM

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na zabezpečenie kultúrneho programu pre deti pri
príležitosti Mikuláša 2016.
Poslankyňa Erika Borženská vystúpila s vlastnou iniciatívou a návrhom. Zabezpečí osoby a kostýmy,
zostaví zoznam občanov – rodičov, ktorí majú záujem o návštevu Mikuláša priamo doma, zabezpečí
vyzbieranie potrebnej finančnej čiastky na zaobstaranie balíčka pre deti. Žiada obec o spoluprácu
v oblasti propagácie – vyhlásiť v obecnom rozhlase a vyvesiť oznam na obecnej tabuli.
Zodpovedná: Erika Borženská
Termín: 6.12.2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh poslankyne Eriky Borženskej na realizáciu akcie Mikuláš
2016. Zodpovedná poslankyňa zabezpečí osoby a kostýmy, zostaví zoznam občanov – rodičov, ktorí
majú záujem o návštevu Mikuláša priamo doma, zabezpečí vyzbieranie poplatku za zaobstaranie
balíčkov pre deti. Zodpovedná: Erika Borženská. Termín: 6.12.2016.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

Obecné zastupiteľstvo odporúča Obecnému úradu pristúpiť k spolupráci v organizácii Mikuláš 2016
spôsobom – vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase, vyvesenie oznamu na obecnej tabuli.
Hlasovanie:

K bodu 7

za:
proti:
zdržal sa:

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

RÔZNE

a.) Príspevok Jozefa Trávnička st., predsedu DHZ Kolinovce
Jozef Trávniček, ako zástupca DHZ Kolinovce, informoval poslancov OZ o plánovanej akcii na r.
2017 – Menšia súťaž DHZ s prizvaním DHZ z okolitých obcí. Akcia by bola spojená so
115. výročím domáceho DHZ. Žiada obec o spoluprácu finančnú, priestorovú.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie Jozefa Trávnička st., predsedu DHZ Kolinovce
o plánovanej akcii na r. 2017 – Menšia súťaž DHZ s prizvaním DHZ z okolitých obcí. Akcia bude
spojená so 115. výročím domáceho DHZ. Žiada obec o spoluprácu finančnú, priestorovú.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

b.) Podnet poslankyne Eriky Borženskej
Novopostavený chodník v miestnej časti pred s.č. 99-100 (Slezák, Tobisová) je narušený (dochádza
k jeho preliačeniu) v dôsledku častého odstavovania áut a kamiónov v uvedenej časti na chodníku.
Vzniká problém neprechodnosti chodníka.
Problém s prechodnosťou chodníka vzniká aj pred s.č. 102, kde často zostáva otvorená brána (Ľ.
Kifer), ktorá blokuje chodník po celej šírke. Pre chodcov je neprechodný
V oboch prípadoch vzniká nebezpečná situácia pre chodcov, najmä pre deti a matky s kočiarmi, ktoré
musia vystupovať priamo na vozovku a obchádzať prekážky.

Obecné zastupiteľstvo odporúča riešiť situáciu neprechodnosti a poškodzovania chodníka v miestnej
časti pred s.č. 99-100,102 (Slezák, Tobisová, Kifer), spôsobenú častým odstavovaním áut
a kamiónov v uvedenej časti na chodníku a ponechávaním otvorenej brány, osobným pohovorom
s občanmi bývajúcimi v daných rodinných domoch, pôvodcami vzniknutej situácie.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

c.) Podnet poslankyne Eriky Borženskej
Občania sa dotazujú na chýbajúce kontajneri na triedený odpad (plast, papier, sklo).
Reakcia starostu obce:
K odstráneniu kontajnerov na triedený odpad sa pristúpilo z dôvodu neustále sa opakujúcich stavov,
keď v mieste uloženia kontajnerov na triedený zber vznikajú verejné skládky (pri Jednote, na
Morniskách) tuhého komunálneho odpadu. Skládky obec likviduje na vlastné náklady. Vzniknutý
stav môže mať za následok zvýšenie ročného miestneho poplatku za likvidáciu tuhého komunálneho
odpadu na osobu.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odstránenie kontajnerov na triedený odpad z verejných
priestranstiev z dôvodu neustáleho vzniku verejných skládok v ich okolí, likvidáciu uvedeného
odpadu na náklady obce, a možný dôsledok zvýšenie ročného miestneho poplatku za likvidáciu
tuhého komunálneho odpadu na osobu.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

Pozn.: Poslanec Marek Ondov musel súrne odísť - 18,00.
d.) Starosta obce informoval poslancov OZ o plánovaných opravách v priestoroch kultúrneho domu.
Pristúpilo by sa k najakútnejším prípadom – oprava stropu, stien a stĺpov, demontáž elektrických
vykurovacích pecí v sále (už sú nahradené plynovými gamatkami), zakúpenie plynového
kuchynského sporáka do kuchyne KD.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opravy interiéru kultúrneho domu - oprava stropu, stien a stĺpov,
demontáž elektrických vykurovacích pecí v sále (sú nahradené plynovými gamatkami), zakúpenie
plynového kuchynského sporáka do kuchyne KD.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

e.) Žiadosť Úradu KSK Košice o záväzné stanovisko k Projektovej dokumentácii stavby „ID-R001
II/547 – Hranica okresu KE/KS – Spišské Vlachy“, ktorá zahŕňa aj rekonštrukciu existujúcich
autobusových zastávok.
Riešenie rekonštrukcie zastávok podľa PD obsahuje zmeny oproti doterajšiemu stavu a jeho
realizácia spôsobí čiastočné obmedzenie prístupu k dvom nehnuteľnostiam v dotknutej lokalite.
SO 109 Autobusová zastávka Kolinovce

Zastávka č. 1 – vpravo v km 48 050 - požiadať o preloženie stĺpu telekomunikačného vedenia, ktorý
je priamo v nástupnom ostrovčeku. Ohrozuje bezpečnosť a prehľadnosť premávky (zachádzajúcich
autobusov) a ohrozuje bezpečnosť nastupujúcich a vystupujúcich.
Zastávka č. 2 – vľavo v km 48 750 – je navrhovaný betónový múrik a schody. Podľa miestneho
zisťovania uvedená stavba obmedzí prístup k budove M-Bar Kolinovce (nebude vhodný prístup pre
zásobovanie) a obmedzí prístup k rodinnému domu s.č. 37. – požiadať o preprojektovanie
vhodnejším, menej obmedzujúcim, spôsobom.
Obecné zastupiteľstvo odporúča:
Zastávka č. 1 – vpravo v km 48 050 - požiadať o preloženie stĺpu telekomunikačného vedenia, ktorý
je priamo v nástupnom ostrovčeku. Ohrozuje bezpečnosť a prehľadnosť premávky (zachádzajúcich
autobusov) a ohrozuje bezpečnosť nastupujúcich a vystupujúcich.
Zastávka č. 2 – vľavo v km 48 750 – je navrhovaný betónový múrik a schody. Podľa miestneho
zisťovania uvedená stavba obmedzí prístup k budove M-Bar Kolinovce (nebude vhodný prístup pre
zásobovanie) a obmedzí prístup k rodinnému domu s.č. 37. – požiadať o preprojektovanie
vhodnejším, menej obmedzujúcim, spôsobom.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

f.) Podnet poslankyne Eriky Borženskej
poslankyňa Erika Borženská predniesla návrh na zmenu vodorovného dopravného značenia vozovky
v smere od Spišských Vlách do Krompách v úseku od Obecného úradu po železničný most –
navrhuje zmenu doterajšieho dopravného značenia pozdĺžnou prerušovanou čiarou na značenie
pozdĺžnou súvislou čiarou, ktorá by obmedzovala vodičov v obiehaní, ktoré v danom úseku ohrozuje
chodcov.
Obecné zastupiteľstvo odporúča zmenu vodorovného dopravného značenia vozovky v smere od
Spišských Vlách do Krompách v úseku od Obecného úradu po železničný most, z pôvodného –
pozdĺžnou prerušovanou čiarou, na nové – pozdĺžnou súvislou čiarou, pre zamedzenie nebezpečného
obiehania motorových vozidiel v danom úseku.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

g.). Stav projektov vodovod a kanalizácia
Starosta obce informoval poslancov OZ o stave a priebehu projektu vodovodu a kanalizácie.
V uplynulých dvoch týždňoch prebiehalo podpisovanie Zmlúv o budúcich zmluvách (vo veci vstupu
na súkromné pozemky a osadenia potrubí) s občanmi Kolinoviec, ktorí boli v prvej fáze pozvaní
k podpisu na Obecný úrad, v druhej fáze boli osobne navštívení v domácnostiach zástupkyňou
investora a realizátora projektu Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s. Poprad. Napriek snahe
a ochote pracovníčky PVS a.s. Poprad naďalej zostávajú niektoré zmluvy nepodpísané z dôvodu
odmietnutia.
V blízkej budúcnosti sa bude pokračovať v podpisovaní zmlúv s vlastníkmi pozemkov žijúcich
v Krompachoch a okolitých obciach.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
stav a vývoj projektu vodovodu a kanalizácie.
Podpisovanie Zmlúv o budúcich zmluvách vo veci vstupu na súkromné pozemky a osadenia potrubí
s občanmi Kolinoviec. Pripravované pokračovanie v podpisovaní zmlúv s vlastníkmi pozemkov
žijúcich v Krompachoch a okolitých obciach.

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 10 ZÁVER
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil 4. riadne zasadnutie
OZ Kolinovce v roku 2016.

Overovatelia:

Erika Borženská

…………………………………..

Dalibor Madeja

...………………………………..

Vincent Bača
starosta obce

Zapísala: Mgr. Gabriela Kožárová
24.11.2016

Vyvesené: 2.12.2016
Zvesené:

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

