Obecné zastupiteľstvo K O L I N O V C E
ZÁPISNICA
zo 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 17.03.2008
Prítomní: podľa podľa prezenčnej listiny
Starosta obce Vincent Bača srdečne privítal všetkých prítomných, oboznámil
prítomných s programom, ktorý bol schválený jednohlasne 4 hlasmi.

K bodu 1
Starosta obce na základe prezenčnej listiny skonštatoval uznášaniaschopnosť OZ a
tým otvoril 2. riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v roku 2008.

K bodu 2
Na základe návrhu starostu obce na overovateľov zápisnice boli OZ zvolení
p. Juščáková Magdaléna a p. Madeja Dalibor – jednohlasne 4 hlasmi.

K bodu 3
Kontrola plnenia uznesení
- splnené a v priebežnom plnení

K bodu 4
Návrh rozpočtu na rok 2008,záverečný účet obce za rok 2007, účtovná osnova k
1.1.2008

Poslancom bol starostom obce predložený návrh rozpočtu na rok 2008 , ktorý bol schválený
jednohlasne 4 hlasmi. Kontrolór obce predložený návrh rozpočtu doporučil schváliť. Zároveň
bol predložený návrh na záverečný účet obce, ktorý bol jednohlasne schválený 4 hlasmi.
Starostom obce bola predložená správa nezávislého auditora Ing. Mitrika o audite účtovnej
závierky za rok 2007, ktorá bola taktiež jednohlasne schválená 4 hlasmi. Ekonómkou obce bol
predložený nový účtovný rozvrh obce platný pre obce od 1.1.2008 podľa opatrenia MF SR
č.16786/2007-31, ktorý bol poslancami jednohlasne schválený 4 hlasmi.

K bodu 5
Rôzne

a.) Schválenie výstavby zastávkového pruhu z kapitálového rozpočtu v hodnote 111 000,-Sk.
Hlasovanie : za

4

b.) Schválenie úpravy verejného priestranstva pred Obecným úradom
Hlasovenie : za

4

c.) Schválenie rekonštrukcie chodníka III. etapa
Hlasovanie : za
3
zdržal sa 1
d.) Schválenie opravy strechy hasičskej zbrojnice
Hlasovanie : za

4

Hlasovanie : za

4

e.) Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2008 – 2010

f.) Návrh poslancov na odmeny za rok 2007 poslancom a pracovníčke úradu vo výške
2 000,- korún slovenských netto.
Hlasovanie : za

4

g.) Poslanec Madeja pripomienkoval vysielanie obecného rozhlasu, konkrétne v lokalite
Dolina nepočuť vysielanie. Starosta sľúbil situáciu preveriť a vykonať nápravu.
h.) Návrh poslancov na výstavbu chodníka a parkovacej plochy pri kostole.
Hlasovanie : za
3
zdržal sa 1
i.) Žiadosť FK Pokrok Krompachy o poskytnutie ihriska na prípravné zápasy a tréning
v obdobiach dažďov a pri nespôsobilom hracom teréne v Krompachoch.
Zastupiteľstvo súhlasí s užívaním za podmienok : mesačný nájom 200,- Sk a údržba
ihriska – kosenie
Hlasovanie : za

4

j.) Žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci v sume 5 000,- Sk pre Oľgu Barbušovú na
prípravu na paralympiádu Peking 2008.
Hlasovanie : za

4

K bodu 6

Diskusia

K bodu 7
Záver
Predložený návrh uznesenia č. 2/2008 bol OZ jednohlasne schválený 4 hlasmi.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil 2. Riadne
zasadnutie OZ Kolinovce v roku 2008.

Overovatelia:

Dalibor Madeja

…………………………………..

Magdaléna Juščáková

…………………………………..

Vincent Bača
starosta obce

Zapísala: Iveta Böhmerová
17.03.2008

U Z N E S E N I E

č. 2

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 17.03.2008

Obecné

zastupiteľstvo

A. Berie na vedomie
1. Plnenie uznesenia č. 1/2008 ako splnené a v priebežnom plnení

B. Schvaľuje
1. Program zasadnutia - jednohlasne 4 hlasmi
2. Overovateľov zápisnice - p. D.Madeju a p. M. Juščákovú - jednohlasne 4 hlasmi
3. Návrh rozpočtu na rok 2008, záverečný účet obce, správu auditora o overení závierky,
účtovný rozvrh platný od 1.1.2008 – jednohlasne 4 hlasmi
4. Výstavbu zastávkového pruhu – jednohlasne 4 hlasmi
5. Úpravu verejného priestranstva pred obecným úradom – jednohlasne 4 hlasmi
6. Rekonštrukciu chodníka III. etapa – 3 hlasmi, 1 sa zdržal
7. Opravu strechy hasičskej zbrojnice – jednohlasne 4 hlasmi
8. Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2008 – 2010 – jednohlasne 4 hlasmi
9. Návrh na odmeny poslancom a pracovníčke úradu vo výške 2 000,- Sk netto –
jednohlasne 4 hlasmi
10. Výstavbu chodníka a parkovacej plochy pri kostole – 3 hlasmi, 1 sa zdržal
11. Žiadosť o poskytnutie hracej plochy pre FK Pokrok Krompachy – jednohlasne 4
hlasmi
12. Žiadosť o finančný príspevok na prípravu PO Peking 2008 p. Oľge Barbušovej
v sume 5 000,- korún slovenských – jednohlasne 4 hlasmi
13. Uznesenie č. 2/2008 - jednohlasne 4 hlasmi

C. Neschvaľuje
Vincent Bača
starosta obce

Vyvesené:
Zvesené:

