
Uznesenie č. 1/2017  
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov 

zo dňa 26.03.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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, Juraj Choma, Vasil Vasilega 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Jana SIDOROVÁ  v. r. 

                                                                                                                       starostka obce 

 

 

Kolbasov 27.03.2017 

  



Uznesenie č. 2/2017  
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov 

zo dňa 26.03.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 5. : 

Prijatie Oznámenia o majetkových a príjmových pomeroch starostky obce za rok 2016. 

 

 

   

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 majetkových a príjmových pomeroch starostky obce za rok 2016 

 

 
                             

Hlasovanie:    

Za:   5 Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Juraj Choma, Vasil Vasilega 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

                

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Jana SIDOROVÁ v. r.                                                                                                                       

                                                                                                                          starostka obce 

 

 

Kolbasov 27.03.2017 

  



Uznesenie č. 3/2017 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov 

zo dňa 26.03.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 6. : 

Návrh PHSR na schválenie na roky 2017-2025. 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

berie na vedomie   

 

 

                                       návrh PHSR obce Kolbasov na roky 2017 – 2025   

 

 

 

 

schvaľuje 

 

 

PHSR obce Kolbasov na roky 2017 – 2025 

 

 

 

 
       

Hlasovanie:    

Za:   5 Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Juraj Choma, Vasil Vasilega 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Jana SIDOROVÁ v. r. 

                                                                                                                          starostka obce 

 

Kolbasov 27.03.2017  



                                                Uznesenie č. 4/2017 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov 

zo dňa 26.03.2017 

 

K bodu 7. Rôzne a) : 

Návrh na zmenu zvýšenia minimálneho (základného) platu starostky obce od 01.01.2017  

zo 17 % na 20 % mesačne. 

 

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 návrhu na zmenu zvýšenia minimálneho (základného) platu starostky obce 

 

 

 

schvaľuje 

 

    v súlade s § 4 ods. 2 druhá veta zákona NR SR č.253/1994 Z. z. o právnom postavení 

    a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

    s účinnosťou od 01.01.2017 zmenu zvýšenia minimálneho (základného) platu starostky 

    obce zo 17 % na 20 % mesačne 

 

odporúča 

 

starostke obce predložiť výpis z uznesenia o zmene zvýšenia minimálneho (základného) platu  

na mzdovú učtáreň v termíne do 31.03.2017 
    

 

Hlasovanie:    

Za:   5 Ján Batiľ, Ján  Danko, Jozef Danko, Juraj Choma, Vasil Vasilega  

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

 

 

 

                                                                                                                                          Jana SIDOROVÁ v. r. 

                                                                                                                           starostka obce 

Kolbasov 27.03.2017 

 
 



Uznesenie č. 5/2017 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov 

zo dňa 26.03.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

K bodu 7. Rôzne b) : 

Prejednanie k mimosúdnej pokonávke pozemkov p. Janka (žaloba o nájomné). 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

berie na vedomie 

 

prejednanie k mimosúdnej pokonávke pozemkov p. Janka (žaloba) 

o vyplatení nájomného so spätnou platnosťou 

 

                                                                                                              

 

odporúča 

 

starostke obce zúčastniť sa na súdnom pojednávaní v zastúpení s právnikom,  

ktorý zastupuje obec Kolbasov v súdnom spore 

 

 

 
                             

Hlasovanie:    

Za:   5 Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Juraj Choma, Vasil Vasilega 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

                

 

 

 

 

                                                                                                                                         Jana SIDOROVÁ v. r. 

                                                                                                                         starostka obce 

Kolbasov 27.03.2017  



Uznesenie č. 6/2017 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov 

zo dňa 26.03.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

K bodu 7. Rôzne c) :  

Záverečná správa z finančnej kontroly obce za rok 2016 a finančná správa z kontroly 

účtovania cestovných náhrad a výšky stravného za rok 2016 (hlavný kontrolór obce). 

 

 

   

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

berie na vedomie 

 

 

Záverečnú správu  a finančnú správu hlavného kontrolóra obce za rok 2016 

 

 

 
                             

Hlasovanie:    

Za:   5 Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Juraj Choma, Vasil Vasilega 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

                

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Jana  SIDOROVÁ v. r. 

                                                                                                                         starostka obce 

Kolbasov 27.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 7/2017 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov 

zo dňa 26.03.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7. Rôzne d) : 

Podaný projekt na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice a na protipovodňový vozík. 

 

 

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 podanom projekte na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice a protipovodňového 

vozíka a oznámenie o školení DHZP obce Kolbasov a finančných prostriedkov pre DHZP  

                                                                     

 

 

schvaľuje 

 

  žiadosť na rekonštrukciu PZ a protipovodňový vozík a finančnú spoluúčasť obce v prípade 

schválenia žiadosti 

 

 

 

                                                                 odporúča  

 

starostke obce aby do 31.03.2017 doplnila žiadosť o projektovú dokumentáciu a rozpočet 

 

 

 
       

Hlasovanie:    

Za:   5 Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Juraj Choma, Vasil Vasilega 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

 

 

                                                                                                                                          Jana SIDOROVÁ v. r. 

                                                                                                                          starostka obce 

Kolbasov 27.03.2017 



                                                            Uznesenie č. 8/2017 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov 

zo dňa 26.03.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7. Rôzne e), f), g), h) : 

 

e) Informácie o podaných žiadostiach o dotácie (Ministerstvo financií SR, Okresný  

úrad Prešov, Úrad vlády SR). 

f)    Preplatok na el. energii za rok 2016 = 414,58 Eur        

         nedoplatok na el. energii za rok 2016 (po oprave)=  -229,98 EUR  

         (zníženie predpisov  na  elektrinu pre rok 2017 celkom – 248,00 EUR ročne). 

g)  Zameranie činnosti obce Kolbasov pri plnení úloh civilnej ochrany na rok 2017, 

 školenie členov KŠ – CO po 2 – 4 hodiny. 

h)  Nórsky projekt (informačný domček a informačná tabuľa) začiatok výstavby 

       marec 2017 a koniec apríl 2017. 

 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

prerokovalo, zhodnotilo a berie na vedomie  

bod 7. Rôzne po  e), f), g), h) 

 

 

 
       

Hlasovanie:    

Za:   5 Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Juraj Choma, Vasil Vasilega 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

 

 

                                                                                                                                      Jana  SIDOROVÁ v. r. 

                                                                                                                       starostka obce 

 

Kolbasov 27.03.2017                                                                                                                                           


