Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov,
konaného dňa 16.12.2021
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Poslanci : Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam Vasilega
Neprítomní: Starostka obce - Jana Sidorová
Ďalší prítomní:Verejnosť:PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
a schválenie návrhu programu rokovania
3. Informácia o plnení uznesení
4. Interpelácie
5. a) Rozpočet obce na r. 2022-2024– návrh viacročného rozpočtu obce Kolbasov
b) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022
7. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kolbasov za 4.štvrťrok 2021
8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolbasov č.01/2021 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – návrh
s účinnosťou od 01.01.2022 návrh
9. Úprava rozpočtu obce k 31.12.2021– návrh
10. Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN Obce Kolbasov
v nasledovnom rozsahu:
zelené plochy na stavebné pozemky, novú trasu na vodu a kanál, čov,
nove stavebné plochy, cesta na cintorín, zmena domu smútku na obecný
pozemok, parkoviska a iné
11. Spoluúčasť obce najmenej 20% pri schválení dotácie na prípravu obstarávanie zmien
a doplnkov č. 1 ÚPN obce Kolbasov
12. Súhlas, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá
najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie, na Zmeny a
doplnky č. 1 ÚPN obce Kolbasov
13. Návrh na použitie spoluúčasti financovania z rezervného fondu na Zmeny a doplnky
ÚPN O Kolbasov a v prípade neschválenia dotácie financovať v plnej výške
z rezervného fondu do výšky 5 000,00 EUR
14. Návrh na odmenu pre hlavného kontrolóra obce Kolbasov za rok 2021
15. Návrhy a na pripomienky k Zmluve o spoločnom postupe PSK a Obce
Kolbasov – vodovod, kanál, čovka
16. Schválená dotácia na opravu časti obecného domu, príprava výberového
konania na a) projektanta a projektovú dokumentáciu
b) firmu na realizáciu projektu podľa PD
17. Rôzne
18. Záver
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K bodu 1. Otvorenie
Rokovanie OZ otvoril Ján Batiľ, zástupca starostky obce. Privítal všetkých prítomných
zástupca starostky a skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania
schopné a zároveň oznámil poslancom, že z poverením starostky obce bude viesť dnešné
rokovanie OZ z dôvodu jej neprítomnosti.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
a schválenie návrhu programu rokovania

Overovatelia zápisnice: Ján Danko, Jozef Danko
Návrhová komisia: Vasi Kosť, Viliam Vasilega
Zapisovateľ: Ján Batiľ
Hlasovanie:za: 5 (JánBatiľ, Ján Danko, Jozef Danko,VasilKosť, Viliam Vasilega)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní : Starostka obce - Jana Sidorová
nehlasovali : 0
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 36/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolbasov súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
a) schvaľuje
program rokovania bez zmien a doplnkov
Hlasovanie:za: 5 (JánBatiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam Vasilega)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní : Starostka obce - Jana Sidorová
nehlasovali : 0
SCHVÁLENÝ PROGRAM 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) Rozpočet obce na r. 2022-2024 návrh viacročného rozpočtu obce Kolbasov
b) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce
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6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022
7. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kolbasov za 4.štvrťrok 2021
8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolbasov č.01/2021 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – návrh
s účinnosťou od 01.01.2022 - návrh
9. Úprava rozpočtu obce k 31.12.2021– návrh
10. Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN Obce Kolbasov
v nasledovnom rozsahu:
zelené plochy na stavebné pozemky, novú trasu na vodu a kanál, čov,
nove stavebné plochy, cesta na cintorín, zmena domu smútku na obecný
pozemok, parkoviska a iné
11. Spoluúčasť obce najmenej 20% pri schválení dotácie na prípravu obstarávanie zmien
a doplnkov č. 1 ÚPN obce Kolbasov
12. Súhlas, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá
najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie, (na Zmeny a
doplnky č. 1 ÚPN obce Kolbasov)
13. Návrh na použitie spoluúčasti financovania z rezervného fondu na Zmeny a doplnky
ÚPN O Kolbasov a v prípade neschválenia dotácie financovať v plnej výške
z rezervného fondu do výšky 5 000,00 EUR
14. Návrh na odmenu pre hlavného kontrolóra obce Kolbasov za rok 2021
15. Návrhy a pripomienky k Zmluve o spoločnom postupe PSK a Obce
Kolbasov – vodovod, kanál, čovka
16. Schválená dotácia na opravu časti obecného domu, príprava výberového
konania na a) projektanta a projektovú dokumentáciu
b) firmu na realizáciu projektu podľa PD
17. Rôzne
18. Záver
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení
Informáciu predložila starostka obce.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 37/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolbasov 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 (JánBatiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam Vasilega)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní : Starostka obce - Jana Sidorová
nehlasovali : 0
K bodu 4. Interpelácie
Neboli žiadne interpelácie.
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K bodu 5. a) Rozpočet obce na r. 2022 – 2024- návrh viacročného rozpočtu obce
Kolbasov
b) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce
Návrh predložila starostka obce. Bol uverejnený na úradnej tabuli obce, na webovej stránke
obce a na elektronickej úradnej tabuli obce na pripomienkovanie do dňa 16.12.2021, vrátane.
Stanovisko k návrhu rozpočtu predložil hlavný kontrolór obce kde odporúča navýšiť položku
na energie.
Zo strany verejnosti ani poslancov OZ neboli voči návrhu vznesené žiadne návrhy
ani pripomienky.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č.38/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolbasov v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. § 4 ods. 5, § 9 a 10 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
a) berie na vedomie
1. rozpočet bez programovej štruktúry na roky 2023 a 2024 v celkovej sume:
rok 2023
rok 2024
Bežný rozpočet
Bežný rozpočet
- príjmy = 29 391,00 €
- príjmy = 29 391,00 €
- výdavky = 29 129,00 €
- výdavky = 29 129,00 €
Kapitálový rozpočet
- príjmy = 0,00 €
- výdavky = 0,00 €

Kapitálový rozpočet
- príjmy = 0,00 €
- výdavky = 0,00 €

Finančné operácie
- príjmy = 0,00 €
- výdavky = 0,00 €

Finančné operácie
- príjmy = 0,00 €
- výdavky = 0,00 €

Rozpočet SPOLU
- príjmy = 29 391,00 €
- výdavky = 29 129,00 €

Rozpočet SPOLU
- príjmy = 29 391,00 €
- výdavky = 29 129,00 €

Hospodárenie obce = 0,00 €

Hospodárenie obce = 0,00 €

2. stanovisko kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Kolbasov
b) schvaľuje
rozpočet bez programovej štruktúry na rok 2022 v celkovej sume :
Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

- príjmy = 28 346,00 €
- výdavky = 28 139,00 €

- príjmy = 20 000,00 €
- výdavky = 20 000,00 €
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Finančné operácie

Rozpočet SPOLU

- príjmy = 0,00 €
- výdavky = 0,00 €

- príjmy = 48 346,00 €
- výdavky = 48 139,00 €
Hospodárenie obce = 207,00 €

c) poveruje
starostku obce vykonávať zmeny rozpočtu obce do výšky 207,00 € v priebehu celého
rozpočtového roka, pričom týmto rozpočtovým opatrením nie je možné meniť celkový
objem rozpočtovaných príjmov a výdavkov – uvedená právomoc sa týka bežného aj
kapitálového rozpočtu
d) odporúča
starostke obce zverejniť schválený rozpočet obce Kolbasov na úradnej tabuli obce, na
webovej stránke obce a na elektronickej úradnej tabuli obce do 17.12.2021 a zadať údaje
do systému RIS.SAM do 30 dní od schválenia rozpočtu, najneskôr do 31.01.2022
Hlasovanie : za : 5 (JánBatiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam Vasilega)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní : Starostka obce - Jana Sidorová
nehlasovali : 0
K bodu 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022
Plán predložil hlavný kontrolór obce.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č.39/2021 :
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 1. polrok 2022
b) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022
Hlasovanie:za: 5 (JánBatiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam Vasilega)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní : Starostka obce - Jana Sidorová
nehlasovali : 0
K bodu 7. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 4. štvrťrok 2021
Správu predložil hlavný kontrolór obce.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
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Uznesenie č.40/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolbasov v súlade s § 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 obdobie - 4. štvrťrok 2021
Hlasovanie:za: 5 (JánBatiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam Vasilega)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní : Starostka obce - Jana Sidorová
nehlasovali : 0
K bodu 8. Všeobecné záväzne nariadenie obce č. 01/2021 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – návrh
s účinnosťou od 01.01.2022
Návrh predložila starostka obce.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 41/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolbasov v súlade §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
a) prerokovalo
návrh VZN obce Kolbasov č. 01/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – návrh s účinnosťou od 01.01.2022
b) schvaľuje
VZN obce Kolbasov č. 01/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – návrh s účinnosťou od 01.01.2022
c) odporúča
starostke obce zverejniť schválené VZN na úradnej tabuli obce, na webovej stránke
obce a na elektronickej úradnej tabuli obce v termíne do 17.12.2021.
Hlasovanie:za: 5 (Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam Vasilega)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní : Starostka obce - Jana Sidorová
nehlasovali : 0
K bodu 9. Úprava rozpočtu obce k 31.12.2021 - návrh
Návrh predložila starostka obce
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie :
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Uznesenie č. 42/2021 :
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 31.12.2021
b) schvaľuje
úpravu rozpočtu obce k 31.12.2021 – zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 6/2021 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 : 1 024,00 €
Kapitálové príjmy : 0,00 €
Finančné príjmové operácie : - 0,00 €
Príjmy celkom : 1.024,00 €

Bežné výdavky : 490,80 €
Kapitálové výdavky : 0,00 €
Finančné výdavkové operácie : 0,00 €
Výdavky celkom : 490,80 €

d) odporúča
starostke obce zabezpečiť úpravu rozpočtu v systéme RIS.SAM v termíne do 30.01.2022
Hlasovanie:za: 5 (Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam Vasilega)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní : Starostka obce - Jana Sidorová
nehlasovali : 0
K bodu 10. Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN Obce Kolbasov
v nasledovnom rozsahu:
zelené plochy na stavebné pozemky, trasu na vodu a kanál, čov, nové stavebné plochy,
cesta na cintorín, zmena domu smútku na obecný pozemok, parkoviska a iné
Návrh predložila starostka obce
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 43/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolbasov podľa § 30 ods.(1) zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
obstarávanie Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN – Obce Kolbasov v nasledovnom rozsahu
a) prerokovalo
Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN Obce Kolbasov
v nasledovnom rozsahu:
zelené plochy na stavebné pozemky, trasu na vodu a kanál, čov, nové stavebné plochy,
cesta na cintorín, zmena domu smútku na obecný pozemok, parkoviska a iné
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b) schvaľuje
Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN Obce Kolbasov v nasledovnom
rozsahu: zelené plochy na stavebné pozemky, trasu na vodu a kanál, čov, nové
stavebné plochy, cesta na cintorín, zmena domu smútku na obecný pozemok,
parkoviska a iné
c) odporúča
starostke obce pripraviť žiadosť na obstarávanie Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN Obce
Kolbasov v nasledovnom rozsahu: zelené plochy na stavebné pozemky, trasu na vodu
a kanál, čov, nové stavebné plochy, cesta na cintorín, zmena domu smútku na obecný
pozemok, parkoviska a iné v termíne do 31.01.2022
Hlasovanie: za: 5 (JánBatiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam Vasilega)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní : Starostka obce - Jana Sidorová
nehlasovali : 0
K bodu 11. Spoluúčasť obce najmenej 20% pri schválení dotácie na prípravu
obstarávanie zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Kolbasov
Návrh predložila starostka obce
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 44/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolbasov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

a) prerokovalo
Spoluúčasť obce najmenej 20% pri schválení dotácie na prípravu obstarávanie zmien
a doplnkov č. 1 ÚPN obce Kolbasov
b) schvaľuje
Spoluúčasť obce najmenej 20% pri schválení dotácie na prípravu obstarávanie zmien
a doplnkov č. 1 ÚPN obce Kolbasov
c) odporúča
starostke obce pripraviť uznesenie k žiadosť na obstarávanie Zmien a doplnkov
č. 1 ÚPN Obce Kolbasov
Hlasovanie: za: 5 (JánBatiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam Vasilega)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní : Starostka obce - Jana Sidorová
nehlasovali : 0
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K bodu 12. Súhlas, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Návrh predložila starostka obce
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 45/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolbasov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
a) prerokovalo
súhlas, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá
najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie
b) schvaľuje
súhlas, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá
najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
c) odporúča
starostke obce pripraviť uznesenie k žiadosť na obstarávanie Zmien a doplnkov
č. 1 ÚPN Obce Kolbasov
Hlasovanie: za: 5 (JánBatiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam Vasilega)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní : Starostka obce - Jana Sidorová
nehlasovali : 0
K bodu 13. Návrh na použitie spoluúčasti financovania z rezervného fondu na Zmeny
a doplnky ÚPN O Kolbasov a v prípade neschválenia dotácie financovať v plnej výške
z rezervného fondu do výšky 5 000,00 EUR
Návrh predložila starostka obce
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 46/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolbasov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
c) prerokovalo
Návrh na použitie spoluúčasti financovania z rezervného fondu na Zmeny a doplnky
ÚPN O Kolbasov a v prípade neschválenia dotácie financovať v plnej výške
z rezervného fondu do výšky 5 000,00 EUR
d) schvaľuje
Návrh na použitie spoluúčasti financovania z rezervného fondu na Zmeny a doplnky
ÚPN O Kolbasov a v prípade neschválenia dotácie financovať v plnej výške
z rezervného fondu do výšky 5 000,00 EUR
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c) odporúča
starostke obce po oznámení výsledku podanej žiadosti o Zmeny a doplnky ÚPN
O Kolbasov zapracovať výsledok na čerpanie financií do rozpočtu obce
Hlasovanie: za: 5 (JánBatiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam Vasilega)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní : Starostka obce - Jana Sidorová
nehlasovali : 0
K bodu 14. Návrh na odmenu pre hlavného kontrolóra obce Kolbasov za rok 2021
Návrh predložila starostka obce.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 47/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolbasov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

a) prerokovalo
návrh starostky obce na odmenu pre hlavného kontrolóra obce Kolbasov za rok 2021
b) schvaľuje
odmenu pre hlavného kontrolóra obce Kolbasov za rok 2021 vo výške jedného
mesačného platu, t.j. 25,00 €
c) odporúča
starostke obce oznámiť schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce Kolbasov
za rok 2021 mzdovej účtovníčke, Snina v termíne do 31.12.2021
Hlasovanie:za: 5 (Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam Vasilega)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní : Starostka obce - Jana Sidorová
nehlasovali : 0
K bodu 15. Návrhy a pripomienky k Zmluve o spoločnom postupe PSK a obce
Kolbasov – vodovod, kanál, čov
Návrh predložila starostka obce.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 48/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolbasov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
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a) prerokovalo
Zmluvu o spoločnom postupe PSK a obce Kolbasov – vodovod, kanál, čov
b) schvaľuje
Zmluvu o spoločnom postupe PSK a obce Kolbasov – vodovod, kanál, čov bez
Návrhov a pripomienok
c) odporúča
starostke obce zúčastniť sa na podpise zmluvy o spoločnom postupe PSK a obce
Kolbasov – vodovod, kanál, čov
Hlasovanie:za: 5 (Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam Vasilega)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní : Starostka obce - Jana Sidorová
nehlasovali : 0
K bodu 16. Schválená dotácia na opravu časti obecného domu, príprava výberového
konania na a) projektanta a projektovú dokumentáciu
b) firmu na realizáciu projektu podľa PD
Návrh predložila starostka obce.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 49/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolbasov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
a) prerokovalo
Schválenú dotáciu na opravu časti obecného domu, a prípravu výberového
konania na a) projektanta o projektovú dokumentáciu
b) firmu na realizáciu projektu podľa PD v OD
b) schvaľuje
prípravu výberového konania na a) projektanta o projektovú dokumentáciu
b) firmu na realizáciu projektu podľa PD v OD
c) odporúča
starostke obce osloviť firmu o prípravu výberového konania do 31.05.2022 na :
a) projektanta o projektovú dokumentáciu
b) firmu na realizáciu projektu podľa PD v OD
Hlasovanie: za: 5 (Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam Vasilega)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní : Starostka obce - Jana Sidorová
nehlasovali : 0

11

K bodu 17. Rôzne
A / návrh inventarizačnej komisie k 31.12.2021
B / informácia o príjmoch a výdavkoch obce k 30.11.2021
C / predpokladaný stav rozpočtu k 31.12.2021
D / návrh na pracovnú dohodu za prácu z bagrom za výkop rigol pri obecnom dome na
vodu a kanalizáciu
E / nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov do OD
F /informácie o podanej žiadosti na environmentálny fond
(traktor) +úhrada faktúry za vypracovanú žiadosť, odpoveď nie je
G /informácia o vzdaní sa poslaneckej odmeny - Jozef DANKO,
poslanec OZ obce Kolbasov
H / hasiči výročná chôdza naplánovať na rok 2022 a pri schválení dotácie podať
informáciu starostke obce čo je potrebné objednať
Informácie a návrhy predložila starostka obce.
Návrhová komisia predložila návrhy na uznesenia :
Uznesenie č. 50/2021 :
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 17. Rôzne po A/, t. j. návrh inventarizačnej komisie k 31.12.2021
b ) odporúča
starostke obce zapracovať prírastky a úbytky majetku obce do inventarizácie
a zabezpečiť zapracovanie zmien v účtovníctve v termíne do 31.12.2021
Hlasovanie: za: 5 (Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam Vasilega)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní : Starostka obce - Jana Sidorová
nehlasovali : 0
Uznesenie č. 51/2021 :
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 17. Rôzne po B/ a C/, t. j. informáciu o stave skutočných príjmov a výdavkov
k 30.11.2021 a predpokladanú skutočnosť k 31.12.2021
Hlasovanie : za: 5 (Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam Vasilega)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní : Starostka obce – Jana Sidorová
nehlasovali : 0
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Uznesenie č. 52/2021 :
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 17. Rôzne po D/ návrh na pracovnú dohodu za prácu z bagrom za výkop rigol pri
obecnom dome na vodu a kanalizáciu
b ) schvaľuje
bod 17. Rôzne po D/ pracovnú dohodu za prácu z bagrom za výkop rigol pri
obecnom dome na vodu a kanalizáciu rigol
c ) odporúča
starostke obce pripraviť pracovnú dohodu za prácu z bagrom za výkop rigol pri
obecnom dome na vodu a kanalizáciu v sume 7,00 Eur/hod. a oznámiť mzdovej
účtovníčke, Snina v termíne do 31.12.2021
Hlasovanie: za: 5 (Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam Vasilega)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní : Starostka obce - Jana Sidorová
nehlasovali : 0
Uznesenie č. 53/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolbasov v súlade §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
a) prerokovalo
bod 17. Rôzne po E / nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov do OD v sume
do 150,00 €
b) schvaľuje
bod 17. Rôzne po E / nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov do OD v sume
do 150,00 €
c) odporúča
starostke obce nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov do OD v termíne
do 31.12.2021 v sume do 150,00 €
Hlasovanie: za: 5 (Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam Vasilega)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní : Starostka obce - Jana Sidorová
nehlasovali : 0
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Uznesenie č. 54/2021 :
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 17. Rôzne po F/, G/, H/
Hlasovanie:za: 5 (Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasil Kosť, Viliam Vasilega)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní : Starostka obce - Jana Sidorová
nehlasovali : 0

K bodu 18. Záver
Na záver starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18,00 h.
V Kolbasove dňa 17.12.2021
Zapísal : Ján Batiľ

Jana SIDOROVÁ, v. r.
starostka obce

Overovatelia:
Ján Danko,

........................................

Jozef Danko

........................................
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