
 

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

zo dňa 25.06.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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 26.06.2017 

 



 

 

                                                Uznesenie č. 2/2017 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov 

zo dňa 25.06.2017 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 5. a) Návrh Záverečného účtu obce Kolbasov za rok 2016 

                  b) Stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2016 

 

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.  

 

berie na vedomie 

- Stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2016 

- Správu audítora za rok 2016 

 

 

 

schvaľuje 

- Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

Hospodárenie obce = prebytok rozpočtu v sume 363,03 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 znení neskorších predpisov,  navrhujeme použiť 

na  

- tvorbu rezervného fondu  vo výške 363,03 EUR 

  
  

                     

odporúča 
starostke obce zverejniť schválený Záverečný účet obce Kolbasov za rok 2016 na úradnej 

    tabuli obce a na webovej stránke obce v termíne do 30.06.2017  

 

 

 

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 26.06.2017 



 

Uznesenie č. 3/2017 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov 

zo dňa 25.06.2017 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 6. Výročná správa Obce Kolbasov za rok 2016 a Správa audítora o overení 

riadnej účtovnej závierky za rok 2016 - predloženie 

 

 

   

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

berie na vedomie 

 

Výročnú správu obce Kolbasov za rok 2016 a Správu audítora o overení riadnej účtovnej 

závierky a Výročnej správy za rok 2016 

 

 

 

schvaľuje 

 

Výročnú správu obce Kolbasov za rok 2016 

  

 

 

odporúča 

 

    starostke obce zverejniť Výročnú správu obce Kolbasov za rok 2016 na  úradnej tabuli 

    obce a na webovej stránke obce v termíne do 30.06.2017, zároveň uložiť Výročnú správu 

    obce Kolbasov za rok 2016 spolu so Správou audítora do systému RIS.SAM v termíne  

    do 31.12.2017 

 
         

                   

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 26.06.2017 



 

Uznesenie č. 4/2017 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov 

zo dňa 25.06.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2017 

 

 

 

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 2017 

 

 

 

schvaľuje 

 

   - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na  2. polrok 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 26.06.2017 



 

Uznesenie č. 5/2017 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov 

zo dňa 25.06.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 8 Rôzne : 

A) návrh na úpravu rozpočtu obce k 30.06.2017 v príjmovej a výdavkovej časti  

 

 

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. 1/2017 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 : 2.646,40 €   Bežné výdavky : 119,65 € 

    Kapitálové príjmy : 0,00 €              Kapitálové výdavky : 0,00 € 

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

    Príjmy celkom : 2.646,40 €  Výdavky celkom : 119,65 €                                         

 

 

 

odporúča 

 

    starostke obce vykonať úpravu rozpočtu v systému RIS.SAM  v termíne do 30.07.2017 

 

 

Hlasovanie:    

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

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

 

 

 

                                                                                                         Jana SIDOROVÁ, v.r. 

Kolbasov 26.06.2017                                                                           starostka obce                                                                                                                    

 



 

Uznesenie č. 6/2017 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov 

zo dňa 25.06.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

K bodu 8. Rôzne B) : 

Oznámenie súdneho pojednávania 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 

 

stiahnutie žaloby žalobcu p. Janka  pred súdnym pojednávaním k pozemkov  na cintoríne 

o vyplatení nájomného so spätnou platnosťou -  musí strpieť vecné bremeno 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 
                             

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 26.06.2017 

 

 

 



 

Uznesenie č. 7/2017 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov 

zo dňa 25.06.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 8 Rôzne : 

C) informácia o schválení dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu 

     obnovy dediny 2017 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

berie na vedomie  

 

    informáciu starostu obce o schválení dotácie a výber firmy na dažďovú záhradu v obci 

Kolbasov vo výške 5.000,00 € s podmienkou 5% spolufinancovania obce vo výške 263,16 € 

s termínom prefinancovania do 30.10.2017 

  

 

odporúča 

 

    starostke obce zabezpečiť potrebne k podpísaniu zmluvy v zmysle pokynov SA ŽP 

  

 

 

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 26.06.2017 

 

 

 



 

Uznesenie č. 8/2017 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov 

zo dňa 25.06.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 8. Rôzne D) : 

Obnovená výzva projekt dom smútku a projekt na komunálnu techniku pre obec na 

údržbu zelene a v zimnom období na miestnych komunikáciach  

 

 

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 projekte na  výstavbu domu smútku a komunálnu techniku pre obec Kolbasov  

                                                                     

 

 

schvaľuje 

 

            opätovné podanie  žiadosti na dom smútku a nové podanie na  komunálnu techniku 

 

 

                                                                odporúča 

 

                                      starostke obce zapojiť sa do výziev a doplniť potrebné  

 
       

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 

Kolbasov26.06.2017



 

                                                            Uznesenie č. 9/2017 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov 

zo dňa 25.06.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 8. Rôzne E), F), G), H), Ch), I)) : 

 

E)Informácie o preplatení zdravotnej kontroly pre DHZ obce a doobjednanie uniforiem 

členom a ostatnej hasičskej techniky   

F)    oznámenie p. Macejku vyhrážaním sa obecnému úradu a spoluobčanom  

G)   Miestne dane a poplatky (neplatiči)  

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

      marec 2017 a jeho  ukončenie apríl 2017. 

CH) Podpisový poriadok (informácia o vypracovaní) 

I)Druha časť školenia členov KŠ – CO po 2 – 4 hodiny. 

 

 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

prerokovalo, zhodnotilo, schválilo, berie na vedomie  

bod 8. Rôzne po  E), F), G), H), CH), I) 

 

                                                                 a odporúča 

starostke obce k bodu po E) doplniť o hasičskú techniku a pracovnú uniformu pre členov 

DPO obce podľa rozpočtu dotácie 

 
       

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 26.06.2017                                                                                                                                           


