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Zápisnica  
z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Kolbasov,  

konaného dňa 27.09.2020    
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:          Starosta obce : Jana Sidorová  

                           Poslanci : Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam Vasilega 

Neprítomní: -     

Ďalší prítomní: -  

Verejnosť: - 

 

NÁVRH  PROGRAMU ROKOVANIA : 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie a schválenie 

návrhu programu rokovania 

3.   Informácia o  plnení uznesení 

      4.   Interpelácie 

5.   Návrh na úpravu rozpočtu obce k 30.09.2020 

6. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 3. štvrťrok 2020 

7. Návrh na členstvo obce v rade Rusínskych regiónov Slovenska  

8. Rôzne  

      9.   Záver                                                                                                                                           

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvorila Jana Sidorová, starostka obce.  Privítala všetkých prítomných.  

Starostka  konštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.  

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie  

a schválenie návrhu programu rokovania 

 

Overovatelia zápisnice:  Ján Danko a Vasil Kosť  

Návrhová komisia:         Jozef Danko a Viliam Vasilega 

Zapisovateľka:                Jana Sidorová 

 

 

Hlasovanie:                za: 5 (Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam Vasilega)                                                   

                                    proti : 0                             

                                    zdržal sa: 0                                        

                                    neprítomní pri hlasovaní : 0 

                                    nehlasovali : 0 

 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie : 
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Uznesenie č. 22/2020 :   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kolbasov 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 a) 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 pri hlasovaní : 0 

                                    nehlasovali : 0 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA : 

 

1.   Otvorenie 

2.   Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie a schválenie  

      programu rokovania                                                                                                                                                                                                                                                           

3.   Informácia o  plnení uznesení 

      4.   Interpelácie 

5.   Návrh na úpravu rozpočtu obce k 30.09.2020 

6.   Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 3. štvrťrok 2020 

7.   Návrh na členstvo obce v rade Rusínskych regiónov Slovenska  

8.   Rôzne  

      9.   Záver                                                                                                                                           

                               

                                                                                                         

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení              

Predložila starostka obce. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie : 

 

Uznesenie č. 23/2020 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolbasov 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 a) 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 pri hlasovaní : 0 

                                    nehlasovali : 0 

K bodu  4. Interpelácie 

Neboli žiadne interpelácie. 
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K bodu  5. Návrh na úpravu rozpočtu obce k 30.09.2020 

Návrh predložila starostka obce. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie : 

 

Uznesenie č. 24/2020 : 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolbasov 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

       

a) prerokovalo  

 

     návrh na úpravu rozpočtu obce k 30.09.2020 

                                                                                                            

b) schvaľuje 

             
    návrh na úpravu rozpočtu obce k 30.09.2020 - zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

    č. 3/2020 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 pripojeného návrhu : 

 

    Bežné príjmy : 2.722,76 Eur                                  Bežné výdavky : 2.864,30 Eur 

    Kapitálové príjmy : 0,00 Eur                                 Kapitálové výdavky : 0,00 Eur 

    Finančné príjmové operácie : 0,00 Eur                  Finančné výdavkové operácie : 0,00 Eur  

    Príjmy celkom : 2.722,76 Eur                                Výdavky celkom : 2.864,30 Eur 

 

c) odporúča 

 

    starostke obce zabezpečiť úpravu rozpočtu v systéme RIS.SAM v termíne do 30.10.2020  

                                                                                                            

Hlasovanie :          za: 5 (Ján Batiľ, Ján Danko,Jozef Danko, Vasil Kosť,ViliamVasilega) 

                               proti: 0 

                               zdržal sa : 0 

                               neprítomní pri hlasovaní : 0 

                                     nehlasovali : 0 

 

K bodu 6. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 3. štvrťrok 2020  

Správu predložil hlavný kontrolór obce. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie : 

 

Uznesenie č. 25/2020 : 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolbasov 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

a) berie na vedomie 

 Správu z  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 3. štvrťrok 2020  

 predloženú hlavným kontrolórom obce    
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     Hlasovanie:           za: 5 (Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam Vasilega)                                                   

                                    proti : 0                             

                                    zdržal sa: 0                                        

                                    neprítomní pri hlasovaní : 0 

                                    nehlasovali : 0 

 

 

K bodu 7. Návrh na členstvo obce v rade Rusínskych regiónov Slovenska  

Žiadosť predložila starostka obce. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie : 

 

Uznesenie č. 26/2020 : 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolbasov   

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

a) prerokovalo    
 

   návrh na členstvo obce Kolbasov v Rade Rusínskych regiónov Slovenska  

 

 b) schválilo  

 

     členstvo obce Kolbasov v Rade Rusínskych regiónov Slovenska  

 

 c) odporúča 

 

     starostke obce zaslať prihlášku obce Kolbasov a uchádzať sa o členstvo v Rade rusínskych  

     regiónov Slovenska v termíne do 20.10.2020 

 

     Hlasovanie:           za: 5 (Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam Vasilega)                                                   

                                    proti : 0                             

                                    zdržal sa: 0                                        

                                    neprítomní pri hlasovaní : 0 

                                    nehlasovali : 0 

 

K bodu 8. Rôzne  

 

A./ Výročná správa obce Kolbasov za rok 2019 a Správa audítora o overení riadnej 

      účtovnej závierky za rok 2019 - informácia       

B./ Odborná príprava členov krízového štábu obce  -  2. časť (školenie 4,5 h) 

C./ Informácia zmena  od 01.01.2021 v nakladaní s komunálnym , separovaným      

      a biologickým odpadom predpoklad zvýšenia poplatku na zapracovanie úpravy do   

      VZN od r. 2021 (predbežný návrh je cca 10,00/FO t.j. 0,0274 Eur na jednu fyz. osobu        

      a kalendárny deň)    

D./ Susedské spory - informácia 

E./ Návrh na zaradenie obce do programu Horný Zemplín na ďalšie obdobie  

      2021 – 2027  

F./ Dotácia PSK na nákup kuchynského zariadenia do Kultúrneho domu 700,00 Eur 

      + 20% spolufinancovanie obce = 140,00 Eur 
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Informácie a návrhy predložila starostka obce. 

Návrhová komisia predložila návrhy na uznesenie : 

 

Uznesenie č. 27/2020 : 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolbasov  

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

a)  prerokovalo a berie na vedomie  

 

     bod 8. Rôzne po A/, B/, C/, D/, E/, F/ 

 

b)  odporúča 

 

     - starostke obce k bodu 8. Rôzne po A/ zverejniť Výročnú správu obce Kolbasov za rok 

       2019 na úradnej tabuli obce, na webovej stránke obce a na elektronickej úradnej tabuli 

       obce v termíne do 15.10.2020, zároveň uložiť Výročnú správu obce Kolbasov za rok 

       2019 spolu so Správou audítora do systému RIS.SAM v termíne do 31.12.2020 

 

    - starostke obce k bodu 8. Rôzne po F/ zabezpečiť nákup potrebného tovaru na vybavenie  

       kuchyne v kultúrnom dome  

 

 

     Hlasovanie:           za: 5 (Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam Vasilega)                                                   

                                    proti : 0                             

                                    zdržal sa: 0                                        

                                    neprítomní pri hlasovaní : 0 

                                    nehlasovali : 0 

 

 

K bodu  9. Záver 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 17,00 h. 

 

 

Zapísala: Jana Sidorová 

                                                                                                               Jana SIDOROVÁ, v. r.   

                                                                                                                  starostka obce 

 

Overovatelia:  

Ján Danko                                                                                         ........................................  

 

Vasil Kosť                                                                                        .......................................  

 

 

V Kolbasove dňa 29.09.2020 

. 


