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Zápisnica  
z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Kolbasov,  

konaného dňa 28.06.2020    
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:          Starosta obce : Jana Sidorová  

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

Neprítomní: -        

Ďalší prítomní: - 

Verejnosť: - 

 

NÁVRH  PROGRAM U  ROKOVANIA 

 

1. Otvorenie 

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

návrhu programu rokovania 

3.   Informácia o  plnení uznesení 

      4.   Interpelácie 

      5.   a/ Návrh Záverečného účtu obce Kolbasov za rok 2019 

            b/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Kolbasov  

                za rok 2019    

      6.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020 

      7.   Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. štvrťrok 2020 

      8.   Návrh na úpravu rozpočtu obce k 30.06.2020 

      9.   Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu k 31.12.2020  

            na bežné výdavky – mimoriadna situácia (COVID-19) 

     10.  Odsúhlasenie doplnenia zabezpečenia pohľadávkami (záložná zmluva k pohľadávkam          

             a registrácia záložného práva v NCR)       

     11.   Odplaty za nájom a služby verejnosti – zmena ceny za ubytovanie  - návrh   

     12.  Rôzne           

     13.  Záver     

                                     

K bodu 1. Otvorenie 
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:  Jozef Danko Batiľ a Viliam Vasilega 

Návrhová komisia:         Ján Danko a Vasil Kosť 

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 
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie : 

 

Uznesenie č. 12/2020 : 

 

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 návrh 

programu rokovania 

3.   Informácia o  plnení uznesení 

      4.   Interpelácie 

      5.   a/ Návrh Záverečného účtu obce Kolbasov za rok 2019 

            b/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Kolbasov  

                za rok 2019    

      6.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020 

      7.   Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. štvrťrok 2020 

      8.   Návrh na úpravu rozpočtu obce k 30.06.2020 

      9.   Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu k 31.12.2020  

            na bežné výdavky – mimoriadna situácia (COVID-19) 

     10.  Odsúhlasenie doplnenia zabezpečenia pohľadávkami (záložná zmluva k pohľadávkam          

             a registrácia záložného práva v NCR)       

     11.   Odplaty za nájom a služby verejnosti – zmena ceny za ubytovanie  - návrh   

     12.  Rôzne           

     13.  Záver     

                                     

                                                                                                                                          

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení               

Predložila starostka obce. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie : 

 

Uznesenie č. 13/2020 :   

 

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 
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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  4. Interpelácie 

Neboli žiadne interpelácie. 

 

K bodu 5.  

a) Návrh Záverečného účtu obce Kolbasov za rok 2019 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Kolbasov za rok 2019 

Návrh, ktorý predložila starostka obce bol uverejnený na úradnej tabuli obce, na webovej 

stránke obce a na elektronickej úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa 30.03.2020. 

Stanovisko k Záverečnému účtu obce predložil hlavný kontrolór obce Kolbasov. 

Zo strany verejnosti ani poslancov OZ neboli voči návrhu vznesené žiadne pripomienky.  

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 14/2020  
 

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.  

 

a) prerokovalo 
    Záverečný účet obce Kolbasov a Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kolbasov 

    k Záverečnému účtu obce Kolbasov za rok 2019 

     

b) schvaľuje 

    Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Kolbasov za rok 2019 bez výhrad 

 

Prebytok rozpočtu v sume 101,83 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 101,83  EUR  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 101,83 EUR. 

 

c) odporúča 

    starostke obce zverejniť schválený Záverečný účet obce Kolbasov za rok 2019 na úradnej 

    tabuli obce, na webovej stránke obce a na elektronickej úradnej tabuli v termíne  

    do 15.07.2020  

 

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

                               proti : 0         

                               zdržal sa: 0        

                               neprítomní pri hlasovaní : 0 

                               nehlasovali: 0      
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K bodu 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020 

Plán predložil hlavný kontrolór obce. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 15/2020 :   

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

a) prerokovalo 

    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020 

 

b) schvaľuje 

    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 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 7. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. štvrťrok 2020  

Správu predložil hlavný kontrolór obce. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 16/2020 :   

 

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 2. štvrťrok 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. Návrh na úpravu rozpočtu obce k 30.06.2020   

Návrh predložila starostka obce. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 
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Uznesenie č. 17/2020 :   

 

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 30.06.2020 

   

b) schvaľuje  

    návrh na úpravu rozpočtu obce k 30.06.2020 – zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

    č. 2/2020 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 : 2.741,59 EUR                                Bežné výdavky : 1.001,27 EUR 

    Kapitálové príjmy :  451,00 EUR                          Kapitálové výdavky : 58.500,00 EUR 

    Finančné príjmové operácie  : 58.500,00 EUR      Finančné výdavkové operácie : 0,00 EUR 

    Príjmy celkom : 61.692,59 EUR                            Výdavky celkom : 59.501,27 EUR 

 

c) odporúča  

    starostke obce zabezpečiť úpravu rozpočtu v systéme RIS.SAM v termíne do 30.07.2020 

 

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 9. Návrh  na použitie prostriedkov z Rezervného fondu k 31.12.2020 

Návrh predložila starostka obce. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie : 

 

Uznesenie č. 18/2019 :   

 

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 použitie prostriedkov z Rezervného fondu obce k 31.12.2020 v prípade schodku 

    bežného rozpočtu z dôvodu mimoriadnych opatrení v súvislosti s ochorením COVID – 19 

    v rámci balíka „Lex korona“ 

 

b) schvaľuje 

    použitie prostriedkov z Rezervného fondu obce k 31.12.2020 na bežné výdavky v prípade 

    schodku bežného rozpočtu z dôvodu mimoriadnych opatrení v súvislosti s ochorením 

    COVID – 19 v rámci balíka „Lex korona“ 

 

c) odporúča 

    starostke obce vykonávať potrebnú úpravu rozpočtu obce v systému RIS.SAM  priebežne 

    v termíne do 31.12.2020 
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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 10. Odsúhlasenie doplnenia zabezpečenia pohľadávkami  

(záložná zmluva k pohľadávkam a registrácia záložného práva v NCR)     

Návrh predložila starostka obce. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie : 

 

Uznesenie č. 19/2020 :   

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

a) prerokovalo  

    informáciu o Odsúhlasení doplnenia zabezpečenia pohľadávkami  

    (záložná zmluva k pohľadávkam a registrácia záložného práva v NCR v projekte na malú 

      komunálnu techniku a bankový úver pre obec Kolbasov) 

 

b) schvaľuje  

    informáciu o Odsúhlasení doplnenia zabezpečenia pohľadávkami  

    (záložná zmluva k pohľadávkam a registrácia záložného práva v NCR)  

 

c) odporúča  

    starostke obce zabezpečiť potrebné doklady pre UniCredit Banku  

 

 

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 11. Odplaty za nájom a služby verejnosti  

Návrh predložila starostka obce. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie : 

 

Uznesenie č. 20/2020 :   

 

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 Odplát za nájom a služby verejnosti a rozšírenie predmetu podnikania 

    prenájmom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb  

    s prenájmom 
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b) schvaľuje  

    rozšírenie predmetu podnikania : prenájmom nehnuteľností spojených s poskytovaním 

    iných než základných služieb s prenájmom  

    Budovy určené na poskytovanie prenájmu : Obecný dom, Kolbasov č. 27 

    Odplaty za nájom a služby verejnosti s účinnosťou od 01.07.2020,  podľa uvedeného 

    návrhu a spôsobu úhrady : 

    prenájom priestorov Obecného domu Kolbasov č. 27 :  

    - 1 až 3 noci = 15,00 EUR/1 osoba/ noc 

    - 4 a viac nocí = 12,00 EUR/1 osoba/ noc 

 

       Spôsob úhrady :   

        a) poštovou poukážkou  

        b) prevodným príkazom na účet Obce Kolbasov – Turistická ubytovňa 

(IBAN: SK67 0200 0000 0038 2026 5753) 

 

c) odporúča  

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

    a na webovej stránke obce v termíne do 30.06.2020 

 

 

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 12. Rôzne  

     A./  projekt na komunálnu techniku – dodanie stroja – poskytnutie úveru 

     B./  miestne dane a poplatky za r. 2020 – zhodnotenie (neplatiči)  

     C./  návrh na účasť obce v Združení Rusínov 

     D./  informácia o možnosti predaja obecného majetku - akcie VVS, a.s.  

            (735 akcií x 33,19 EUR = 24.394,65 EUR) 

     E./  vojenský cintorín – údržba v r. 2020          

     F./  dotácia pre hasičov = 1.400,00 EUR + 5% spoluúčasť obce = 70,00 EUR – 

            – informácia 

           (požiadavka na zistenie veľkostí uniforiem nových členov DHZO) 

     G./  žiadosť o úpravu pozemkov v k.ú. obce tzv. „Močar“ a priepust  

           (pri domoch č. 52 a 65) 

     H./  pripomienky občanov k povodňovej situácii v obci  

            (pri domoch od č. 12,16,20,21až 36 )  

     CH./ písomné oznámenie na vyrovnanie nedoplatku za vodovodnú prípojku  

              (k domu č. 33) 

 

Informácie a návrhy predložila starostka obce. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

 

 

 



 8 

Uznesenie č. 21/2020 :   

 

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  

    bod 12. Rôzne:  A./ až  CH./ 

 

b) odporúča 

    - starostke obce zabezpečiť potrebné doklady pre PPA na dokončenie podaného 

       projektu na komunálnu techniku,  

    - vykonať výberové konania firiem k dotácií pre DHZO a doplniť pre hasičov pracovné 

       pomôcky a pracovné uniformy pre nových členov,  

    - požiadať o kontrolu a úpravu povodie koryta rieky Ulička,  

      priebežne v termíne do 31.07.2020 

 

c) ukladá 

    poslancom vykonať úpravu priepustov na tzv. „Močari“, v obecnom parku a za cerkvou 

 

 

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  13. Záver 
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18,30 h. 

 

Zapísala: Jana Sidorová                         

 

                                                                                                       Jana SIDOROVÁ, v. r. 

                                                                                                           starostka obce 

 

Overovatelia: 

 

Jozef Danko                                                                          ....................................... 

 

Viliam Vasilega                                                                    ........................................ 

 

 

Kolbasov 29.06.2020 

 

 

 


