
 

Uznesenie č. 9/2019 
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov 

zo dňa 23.06.2019 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 2. :  

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie a schválenie 

návrhu programu 

 

   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolbasov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

schvaľuje 

 

návrh programu rokovania bez zmien a doplnkov 

 
                             

Hlasovanie:    

Za:   5 Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam  Vasilega 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

 Nehlasovali:             0  

  

 

 

Uznesenie bolo prijaté dňa 23.06.2019 

Kolbasov 26.06.2019 
 

 

 

                                                                                                                                       Jana SIDOROVÁ, v. r. 

                                                                                                                       starostka obce 

 

 
 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 10/2019 
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov 

zo dňa 23.06.2019 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 3. :  

Informácia o plnení uznesení 

 

   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolbasov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

berie na vedomie 

 

 

informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho riadneho zasadnutia OZ 
                             

Hlasovanie:    

Za:   5 Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam  Vasilega 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

 Nehlasovali:             0  

  

 

 

Uznesenie bolo prijaté dňa 23.06.2019 

Kolbasov 26.06.2019 
 

 

 

                                                                                                                                        Jana SIDOROVÁ, v. r. 

                                                                                                                       starostka obce 

 

 

 

 

 



 

                                                Uznesenie č. 11/2019 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov 

zo dňa 23.06.2019 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 5.: 

a) Návrh Záverečného účtu obce Kolbasov za rok 2018 

b) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2018 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolbasov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v z. n. p.  

prerokovalo 

 

Záverečný účet obce Kolbasov a Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Kolbasov 

k Záverečnému účtu za rok 2018 

     

schvaľuje 

 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Kolbasov za rok 2018 bez výhrad 

 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 

2.167,38 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v z.n.p., ktorý bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný : 

- z rezervného fondu 2.167,38 EUR, keďže išlo o riešenie havarijného stavu majetku obce 

 

odporúča 

 

starostke obce zverejniť schválený Záverečný účet obce Kolbasov za rok 2018 na úradnej 

tabuli obce, na webovej stránke obce a na elektronickej stránke v termíne do 30.06.2019 
 

Hlasovanie:    

Za:   5 Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam  Vasilega 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

 Nehlasovali:             0  

  

Uznesenie bolo prijaté dňa 23.06.2019 

Kolbasov 26.06.2019 

 
 

  Jana  SIDOROVÁ, v. r. 

                                                                                                                            starostka obce 



 

Uznesenie č. 12/2019 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov 

zo dňa 23.06.2019 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6. 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolbasov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

 

berie na vedomie 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019 

 

 

 

schvaľuje 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:    

Za:   5 Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam  Vasilega 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

 Nehlasovali:             0  

  

 

Uznesenie bolo prijaté dňa 23.06.2019 

Kolbasov 26.06.2019 
       

 

 

 

                                                                                                                                        Jana SIDOROVÁ, v. r. 

                                                                                                                      starostka obce 

 



 

 Uznesenie č. 13/2019 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov 

zo dňa 23.06.2019 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7.  

Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 1. štvrťrok 2019 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolbasov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

 

 

berie na vedomie 

 

Správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 1. štvrťrok 2019 

 

 

 

Hlasovanie:    

Za:   5 Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam  Vasilega 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

 Nehlasovali:             0  

  

 

Uznesenie bolo prijaté dňa 23.06.2019 

Kolbasov 26.06.2019 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Jana SIDOROVÁ, v. r. 

                                                                                                                      starostka obce 

                                                           



 

Uznesenie č. 14/2019 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov 

zo dňa 23.06.2019 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8 :  

Návrh na úpravu rozpočtu obce k 30.06.2018 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolbasov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

schvaľuje 

 

    zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2  

    písm. a) až c) a ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

    samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p.  podľa pripoj. návrhu : 

 

 

    Bežné príjmy : 11.878,79 EUR                              Bežné výdavky : 12.111,15 EUR 

    Kapitálové príjmy :  0,00 EUR                              Kapitálové výdavky : 7.800,00 EUR 

    Finančné príjmové operácie  : 1.500,00 EUR        Finančné výdavkové operácie : 0,00 EUR 

    Príjmy celkom : 13.378,79 EUR                            Výdavky celkom : 19.911,15 EUR 

  

 

odporúča 

 

    starostke obce vykonať úpravu rozpočtu v systému RIS.SAM  v termíne do 31.07.2019 

 

Hlasovanie:    

Za:   5 Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam Vasilega 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

 Nehlasovali:             0  

  

Uznesenie bolo prijaté dňa 23.06.2019 

Kolbasov 26.06.2019 

 

 

                                                                                                         Jana SIDOROVÁ, v. r. 

                                                                                                                             starostka obce                                                                                                                 

                                                    



 

Uznesenie č. 15/2019 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov 

zo dňa 23.06.2019 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 9.  

Odplaty za nájom a služby verejnosti -  návrh 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolbasov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

prerokovalo 

 

návrh na úpravu Odplát za nájom a služby verejnosti a rozšírenie predmetu podnikania 

prenájmom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb 

s prenájmom 

 

schvaľuje 

 

1/Rozšírenie predmetu podnikania : prenájmom nehnuteľností spojených 

s poskytovaním iných než základných služieb s prenájmom 

 

Budovy určené na poskytovanie prenájmu : 
1/Kultúrny dom, Kolbasov č. 26 

2/Obecný dom, Kolbasov č. 27 

 

 

2/Odplaty za nájom a služby verejnosti s účinnosťou od 01.07.2019,  podľa 

uvedeného návrhu a spôsobu úhrady : 

 

a) kopírovanie – jedna strana (formát A4) = 0,10 EUR  

b) použitie miestneho rozhlasu – miestni občania = 1,00 EUR  

c) použitie miestneho rozhlasu – podnikatelia = 3,50 EUR  

d) zakúpenie KUKA nádoby – plastovej = 10,00 EUR  

e) prenájom priestorov Kultúrneho domu Kolbasov č. 26 

      – miestni občania (+ spotreba energií) = 0,20 EUR/1 osoba + 0,20 EUR/1 KW  

f) prenájom priestorov Kultúrneho domu Kolbasov č. 26  

      – cudzí (+ spotreba energií) = 0,40 EUR/1 osoba + 0,40 EUR/1 KW 

g) prenájom priestorov Obecného domu Kolbasov č. 27 = 10,00 EUR/1 osoba  

       

Spôsob úhrady :   

a) poštovou poukážkou  

b) prevodným príkazom na účet Obce Kolbasov  

    (IBAN: SK67 0200 0000 0000 2652 8532) 

 

odporúča 

 

zverejniť schválené Odplaty za nájom a služby verejnosti na úradnej tabuli obce 

a na webovej stránke obce v termíne do 30.06.2019 



 

 

   Hlasovanie:    

Za:   5 Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam  Vasilega 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

 Nehlasovali:             0  

  

 

Uznesenie bolo prijaté dňa 23.06.2019 

Kolbasov 26.06.2019 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Jana SIDOROVÁ, v. r. 

                                                                                                                      starostka obce 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 16/2019 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov 

zo dňa 23.06.2019 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 10. 

 Projekt na komunálnu techniku – informácia 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolbasov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

prerokovalo 

 

informáciu o projekte na malú komunálnu techniku a návrh na bankový úver pre obec 

Kolbasov z dôvodu predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky 

a Európskej únie, pričom obec nemá na tento účel vlastné zdroje 

 

schvaľuje 

 

požiadať vybranú banku o úver na predfinancovanie programu SR a Európskej únie – 

- projekt na malú komunálnu techniku pre obec Kolbasov vo výške cca 60.000,00 EUR 

 

odporúča 

 

starostke obce zabezpečiť potrebné doklady pre PPA na dokončenie podaného 

projektu na komunálnu techniku a informovať OZ o stanovisku banky k žiadosti 

o možnosti úveru pre obec a stanovisko hlavného kontrolóra obce k uvedeným návratným 

zdrojom financovania 

 

 

   Hlasovanie:    

Za:   5 Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam  Vasilega 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

 Nehlasovali:             0  

  

Uznesenie bolo prijaté dňa 23.06.2019 

Kolbasov 26.06.2019 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Jana SIDOROVÁ, v. r. 

                                                                                                                      starostka obce 



 

                                

                                                  Uznesenie č. 17/2019 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov 

zo dňa 23.06.2019 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 11.  

Návrh zmluvy na poskytovanie audítorských služieb pre volebné obdobie 2019-2022 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolbasov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

prerokovalo 

 

návrh zmluvy na poskytovanie audítorských služieb pre volebné obdobie 2019-2022 

 

 

schvaľuje 

 

uzatvorenie zmluvy s audítorkou Ing. Jankou Herpákovou na poskytovanie audítorských 

služieb pre volebné obdobie 2019-2022 

 

 

odporúča 

 

starostke obce dohodnúť s audítorkou podmienky zmluvy v termíne do 30.06.2019 

a po podpise zmluvu zverejniť na webovej stránke obce 

 

 

   Hlasovanie:    

Za:   5 Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam  Vasilega 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

 Nehlasovali:             0  

  

Uznesenie bolo prijaté dňa 23.06.2019 

Kolbasov 26.06.2019 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Jana SIDOROVÁ, v. r. 

                                                                                                                      starostka obce 



 

                                                  Uznesenie č. 18/2019 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov 

zo dňa 23.06.2019 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 12.  

Návrh na použitie prostriedkov z Rezervného fondu k 31.12.2019 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolbasov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

prerokovalo 

 

návrh na použitie prostriedkov z Rezervného fondu obce k 31.12.2019 na kapitálové 

výdavky vo výške 1.500,00 EUR na úhradu nákladov za vypracovanie prípravnej 

a projektovej dokumentácie, keďže obec nemá vo svojom bežnom rozpočte dostatok fin. 

prostriedkov potrebných na tento účel 

 

schvaľuje 

 

použitie prostriedkov z Rezervného fondu obce k 31.12.2019 na kapitálové výdavky 

vo výške 1.500,00 EUR, na úhradu nákladov za vypracovanie prípravnej a projektovej 

dokumentácie, v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p. 

 

 

odporúča 

 

starostke obce vykonať úpravu rozpočtu v systému RIS.SAM  v termíne do 31.07.2019 

. 

 

   Hlasovanie:    

Za:   5 Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam  Vasilega 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

 Nehlasovali:             0  

  

Uznesenie bolo prijaté dňa 23.06.2019 

Kolbasov 26.06.2019 

 

 

 

                                                                                                                                        Jana SIDOROVÁ, v. r. 

                                                                                                                      starostka obce 



 

                                              Uznesenie č. 19/2019 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov 

zo dňa 23.06.2019 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 13. Rôzne : 

A./  projekt na dom smútku na rok 2018 – informácia o neschválení 

B./  firma LUX Snina – pohrebná služba – návrh na spoluprácu 

C./  dotácia pre hasičov (1.400,00 EUR  + 5% spoluúčasť obce) - informácia  

D./  darovacia zmluva pre Nemocnicu v Snine – informácia  

E./  miestne dane a poplatky za rok 2018 - zhodnotenie (neplatiči) 

F./  dotácia z Úradu vlády (elektrina do obec. domu = 6.300,00 EUR) - informácia 

G./  dotácia z MF SR (údržba obec.domu =  9.500,00 EUR + 10% spoluúčasť obce) - info  

H./  vojenský cintorín – údržba v roku 2019 - informácia 

CH./ poskytnutie informácií k plánovanému vodovodu 

I./  nákup nádob na odpad = 50% spolufinancovanie (občan/obec)  

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolbasov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

prerokovalo a berie na vedomie 

 

bod 13. Rôzne:  A./ až  I./ 

 

odporúča 

 

starostke obce vykonať potrebné výberové konania firiem k dotáciám a doplniť pre hasičov 

vešiakové skrinky do hasičskej zbrojnice a hasiaci prístroj 

 

 

  Hlasovanie:    

Za:   5 Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam  Vasilega 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

 Nehlasovali:             0  

  

Uznesenie bolo prijaté dňa 23.06.2019 

Kolbasov 26.06.2019 

    

 

                                                                                                                                        Jana SIDOROVÁ, v. r. 

                                                                                                                      starostka obce 

 

 


