Obecné zastupiteľstvo K O L I N O V C E
ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 31.07.2008
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Starosta obce Vincent Bača srdečne privítal všetkých prítomných, oboznámil
prítomných s programom, ktorý bol schválený jednohlasne 5 hlasmi.

K bodu 1
Starosta obce na základe prezenčnej listiny skonštatoval uznášaniaschopnosť OZ a
tým otvoril 4. riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v roku 2008.

K bodu 2
Na základe návrhu starostu obce na overovateľov zápisnice boli OZ zvolení
p. Šofranková Eva a p. Borženská Vlasta – jednohlasne 5 hlasmi. .

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

K bodu 4
Úprava rozpočtu
Prerozdelenie rozpočtových výdavkov v časti kapitálový rozpočet na rok 2008.

Hlasovanie : za

5

K bodu 5
Odpísanie premlčaných záväzkov,tvorba opravných položiek

Na základe účtovných výkazov za I. polrok 2008 bol daný návrh na odpis premlčaných
záväzkov z roku 2003 spoločnosť Ekover Krompachy v hodnote 12 503,- Sk, spoločnosť
Drevospiš Krompachy v hodnote 4 909,- Sk, Vojaček Slovinky v hodnote 76 577,80 Sk.
Taktiež bol daný návrh preúčtovanie zmarenej investície z roku 1994 Obecný vodovod
v sume 923 782,90 Sk z majetku, z dôvodu nemožnosti využitia tejto investície
Hlasovanie : za 5

K bodu 6

Rôzne
a.) Pokosenie chodníka smerom na Kaľavu z dôvodu vysokej trávy, umiestnenie tabule Zákaz
sypania odpadu do lokality Dolina.

b.) Parkovanie osobných motorových vozidiel na chodníku pri kultúrnom dome a
autobusovej zastávke – prisľúbená náprava zo strany parkujúcich formou dohovoru .
c.) Podanie žiadosti na DI v Spišskej Novej Vsi na zriadenie prechodu pre chodcov na štátnej
ceste II. triedy č. 547/II pred kostolom.
d.) Písomné upozornenie pre firmu Sokol s.r.o. Košice na úpravu životného prostredia okolo
oplotenia pozemku a to vykosením trávnatého porastu.
Hlasovanie :

za

5

e.) Vyzvať občanov, ktorí si nevyzdvihli žetóny na odvoz komunálneho odpadu za rok 2008,
aby tak urobili čím najskôr. Upozornenie vyhlásiť rozhlasom a zasielať písomne na adresy
bydliska.
Hlasovanie : za

5

f.) Odber elektrickej energie na cintoríne pre občanove pri výstavbe a úprave hrobov účtovať
dvojnásobnou tarifou príslušnou pre aktuálne obdobie a sadzbu elektrickej energie.

Hlasovanie : z

5

f.) Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2005 Cenník úhrad za práce vykonávané orgánmi a
zariadeniami obce Kolinovce bod 15: Cintorínske poplatky :
- poplatok za hrobové miesto na dobu 10 rokov 500,- Sk schválené jednohlasne
- poplatok za rezerváciu na hrobové miesto na dobu 10 rokov 1 000,- Sk
hlasovanie za : 3 proti : 2
- poplatok za obnovenie užívacieho práva na hrob.miesto na 10 rokov 500,- Sk
schválené jednohlasne
- poplatok za predĺženie rezervácie na 10 rokov
1 000,- Sk
schválené jednohlasne

K bodu 7
Diskusia

K bodu 8

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

Overovatelia:

Eva Šofranková

…………………………………..

Vlasta Borženská

…………………………………..

Vincent Bača
starosta obce

Zapísala: Iveta Böhmerová
31.07.2008

U Z N E S E N I E

č. 4

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 31.07.2008

Obecné

zastupiteľstvo

A. Berie na vedomie
1. Plnenie uznesenia č. 3/2008 ako splnené a v priebežnom plnení

B. Schvaľuje
1. Program zasadnutia -

jednohlasne 5 hlasmi

2. Overovateľov zápisnice - p. Šofranovú a p. Borženskú - jednohlasne 5 hlasmi
3. Úpravu rozpočtu na rok 2008 – jednohlasne 5 hlasmi
4. Odpis premlčaných záväzkov, tvorbu opravných položiek - jednohlasne 5 hlasmi
5. Písomné upozornenie pre Sokol s.r.o. na vykosenie pozemku - jednohlasne 5 hlasmi
6. Výzva pre občanov na vyzdvihmutie žetónov na odvoz TKO rok 2008 – jednohlasne 5
hlasmi
7. Odber el.energie na cintoríne účtovať dvojnásobnou sadzbou – jednohlasne 5 hlasmi
8. Dodatok č. 2 k VZN č.5/2005 – cintorínske poplatky
- poplatok za hrobové miesto a obnovenie už.práva prenájmu na 10 rokov za
hrobové miesto
500,- Sk schválené jednohlasne
- poplatok za rezerváciu hrobového miesta 1 000 Sk schválené za : 3 proti : 2
- poplatok za predlženie rezervácie na 10 rokov 1 000 Sk schválené jednohlasne 5
hlasmi
9. Uznesenie č. 4/2008

- jednohlasne 5 hlasmi

C. Neschvaľuje

Vincent Bača
starosta obce

Vyvesené:
Zvesené:

