Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov,
konaného dňa 29.05.2022
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Starosta obce : Jana Sidorová
Poslanci : Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasiľ 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 k 30.06.2022
6.) a) Návrh záverečného účtu obce za rok 2021
b) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Kolbasov
za rok 2021
7.) Návrh na použitie finančných prostriedkov prebytku z roku 2021 na bežné výdavky
v roku 2022
8.) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na druhý polrok 2022
9.) Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – parcela CKN 2/2 a časť parcely
CKN 186
10.) VZN č. 1/2022 návrh o určovaní a zmenách ulíc a verejných priestranstiev na území
obce Kolbasov – návrh, s účinnosťou od 01.06.2022 návrh
11.) VZN č. 2/2022 návrh o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo
obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Kolbasov – návrh,
s účinnosťou od 01.06.2022 návrh
12.) Návrh na doplnenie k VZN č. 1/2022 – informačné tabule
13.) Návrh na použitie finančných prostriedkov na úhradu za prípravu VO stavebné práce –
druhá časť v OD VO vo výške 382,00 EUR
14.) Rôzne
15.) 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 Batiľ a Ján Danko
Návrhová komisia:
Jozef Danko a Vasiľ Kosť
Zapisovateľka:
Jana Sidorová
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Hlasovanie:

za: 5 (Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasiľ Kosť,
Viliam Vasilega)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní : 0
nehlasovali : 0

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 16/2022:
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, Vasiľ 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
návrhu programu rokovania
3.) Informácia o plnení uznesení
4.) Interpelácie
5.) Návrh na úpravu rozpočtu k 30.06.2022
6.) a) Návrh záverečného účtu obce za rok 2021
b) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Kolbasov
za rok 2021
7.) Návrh na použitie finančných prostriedkov prebytku z roku 2021 na bežné výdavky
v roku 2022
8.) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na druhý polrok 2022
9.) Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – parcela CKN 2/2 a časť parcely
CKN 186
10.) VZN č. 1/2022 návrh o určovaní a zmenách ulíc a verejných priestranstiev na území
obce Kolbasov – návrh, s účinnosťou od 01.06.2022 návrh
11.) VZN č. 2/2022 návrh o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo
obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Kolbasov – návrh,
s účinnosťou od 01.06.2022 návrh
12.) Návrh na doplnenie k VZN č. 1/2022 – informačné tabule
13.) Návrh na použitie finančných prostriedkov na úhradu za prípravu VO stavebné práce
– druhá časť v OD VO vo výške 382,00 EUR
14.) Rôzne
15.) Záver
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K bodu 3. Informácia o plnení uznesení
Predložila starostka obce.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 17/2022 :
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, Vasiľ Kosť,
Viliam Vasilega)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasovali : 0

K bodu 4. Interpelácie
Neboli žiadne interpelácie.
K bodu 5. Návrh na úpravu rozpočtu k 30.06.2022
Návrh predložila starostka obce.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie :
Uznesenie č.18 /2022 :
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 k 30.06.2022
b) schvaľuje
návrh na úpravu rozpočtu obce k 30.06.2022 - zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
2/2022 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 : návrh na úpravu rozpočtu k 30.06.2022
Bežné príjmy : 117,50 EUR
Kapitálové príjmy : 0,00 EUR
Finančné príjmové operácie: 20.000,00 EUR
Príjmy celkom : 20.117,50 EUR

Bežné výdavky : 2.813,79 EUR
Kapitálové výdavky : 0,00 EUR
Finančné výdavkové operácie : 0,00 EUR
Výdavky celkom : 2.813,79 EUR

c) odporúča
starostke obce zabezpečiť úpravu rozpočtu v systéme RIS.SAM v termíne do 30.06.2022
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Hlasovanie :

za: 5 (Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasiľ Kosť,
Viliam Vasilega)
proti: 0
zdržal sa : 0
neprítomní pri hlasovaní : 0
nehlasovali : 0

K bodu 6.
a) Návrh záverečného účtu obce Kolbasov za rok 2021
b) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Kolbasov za
rok 2021
Návrh, ktorý predložila starostka obce bol uverejnený na úradnej tabuli obce, na webovej
stránke obce a na elektronickej úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa 04.05.2022.
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. 19/2022 :
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 2021
b) schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Kolbasov za rok 2021 bez výhrad
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na bežné
výdavky vo výške 648,17 EUR.
Prebytok rozpočtu v sume 22.474,09 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, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 21.825,92 EUR navrhujeme použiť
na:
- bežné výdavky 648,17 EUR
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 20.000,00 EUR, a to na :
- vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukčné práce vo verejných
priestoroch obecnej budovy, samostatná rekonštrukcia priestorov, zakúpenie
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zariadenia
d) nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti ako zdroj financovania
podnikateľskej činnosti podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 1.825,92 EUR
c) odporúča
starostke obce zverejniť schválený Záverečný účet obce Kolbasov za rok 2021 na úradnej
tabuli obce, na webovej stránke obce a na elektronickej úradnej tabuli v termíne
do 01.06.2022
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 použitie finančných prostriedkov prebytku z roku 2021 na bežné
výdavky v roku 2022
Návrh predložila starostka obce.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 20/2022 :
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 finančných prostriedkov prebytku v sume do 648.17 Eur z roku 2021 na
bežné výdavky obce v priebehu roka 2022 (dokúpiť železné stĺpiky a potrebný materiál,
farbu na obecný cintorín a obecné značky na miestnych komunikáciách a vybavenia
v Obecnom dome)
b) schvaľuje
použitie finančných prostriedkov prebytku v sume do 648.17 Eur z roku 2021 na
bežné výdavky obce v priebehu roka 2022 (dokúpiť železné stĺpiky a potrebný materiál,
farbu na obecný cintorín a obecné značky na miestnych komunikáciách a vybavenia
v Obecnom dome)
c) odporúča
starostke obce zabezpečiť použitie finančnej čiastky v sume do 648,17 Eur
Hlasovanie :

za: 5 (Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasiľ Kosť,
Viliam Vasilega)
proti: 0
zdržal sa : 0
neprítomní pri hlasovaní : 0
nehlasovali : 0
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K bodu 8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022
Plán predložil hlavný kontrolór obce.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 21/2022 :
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 2022
b) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022
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. Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – parcela CKN 2/2 a časť parcely
CKN 186
Návrh predložila starostka obce.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 22/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolbasov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.
a) prerokovalo
žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – parcela CKN 2/2 a časť parcely CKN 186
b) schvaľuje
na predaj len obecnú parcelu CKN 2/2 o výmere 123 m2
c) neschvaľuje
na predaj časť obecného pozemku CKN 186 z dôvodu že pozemok je verejné
priestranstvo a do budúcna v ÚPN O Kolbasov je navrhnutý na parkovisko
d) odporúča
starostke obce oznámiť stanovisko obecného zastupiteľstva žiadateľovi v termíne
do 30.06.2022 a doplniť potrebné doklady k predaju na nasledujúce zastupiteľstvo
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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. VZN č. 1/2022 návrh o určovaní a zmenách ulíc a verejných priestranstiev
na území obce Kolbasov – návrh, s účinnosťou od 01.06.2022 návrh
Návrh predložila starostka obce.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 23/2022 :
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.01/2022 o určovaní a zmenách ulíc a verejných
priestranstiev na území obce Kolbasov – návrh s účinnosťou od 01.06.2022
b) schvaľuje
VZN obce Kolbasov č. 01/2022 o určovaní a zmenách ulíc a verejných priestranstiev
na území obce Kolbasov – návrh s účinnosťou od 01.06.2022
c) odporúča
starostke obce zverejniť schválené VZN na úradnej tabuli obce, na webovej stránke
obce a na elektronickej úradnej tabuli obce v termíne do 01.06.2022.
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. VZN č. 2/2022 návrh o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo
obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Kolbasov – návrh,
s účinnosťou od 01.06.2022 návrh
Návrh predložila starostka obce.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie č.24 /2022 :
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
návrh VZN č. 2/2022 návrh o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo
obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Kolbasov – návrh,
s účinnosťou od 01.06.2022
b) schvaľuje
VZN č. 2/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na
určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Kolbasov – návrh, s účinnosťou od
01.06.2022
c) odporúča
starostke obce doplniť pripomienku do VZN č. 2/2022 článok VIII. bod 2. zakazuje
používať v intraviláne obce drony a rogala a zverejniť schválené VZN na úradnej
tabuli obce, na webovej stránke obce a na elektronickej úradnej tabuli obce v termíne
do 01.06.2022.
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. Návrh na doplnenie k VZN č. 1/2022 – informačné tabule
Návrh predložila starostka obce.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie :
Uznesenie č.25 /2022 :
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
návrh na doplnenie k VZN č. 1/2022 – o informačné tabule
b) schvaľuje
doplnenie k VZN č. 1/2022 – o informačné tabule
c) odporúča
starostke obce objednať informačné tabule podľa schváleného VZN č. 1/2022

Hlasovanie :

za: 5 (Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasiľ Kosť,
Viliam Vasilega)
proti: 0
zdržal sa : 0
neprítomní pri hlasovaní : 0
nehlasovali : 0
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K bodu 13. Návrh na použitie finančných prostriedkov na úhradu za prípravu VO
stavebné práce – druhá časť v OD VO vo výške 382,00 EUR
Návrh predložila starostka obce.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 26/2022 :
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
návrh na použitie finančných prostriedkov na úhradu za prípravu VO v OD vo výške
382,00 EUR
b) schvaľuje
použitie finančných prostriedkov na úhradu za prípravu VO v OD vo výške 382,00 EUR
c) odporúča
starostke obce použitie finančných prostriedkov na úhradu za prípravu VO v OD vo výške
382,00 EUR v termíne po doručení faktúry

Hlasovanie :

za: 5 (Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasiľ Kosť,
Viliam Vasilega)
proti: 0
zdržal sa : 0
neprítomní pri hlasovaní : 0
nehlasovali : 0

K bodu 14. Rôzne
A/ Informácia o dotácii DZHO vo výške 1.400,00 EUR + 5% spoluúčasť čo je 70,00 EUR
B/ Informácia o dotácii PSK vo výške 1.250,00 EUR + 20% spoluúčasť čo je 250,00EUR
C/ Informácia o dotácii UPN a kontrola návrhu UPM a dodatok
D/ Neplatiči daní: 449,99
E/ Nová výzva Plán obnovy NP Poloniny – 300,00 Eur za vypracovanie žiadosti + projekt
F/ Palivové drevo – oznam Uličská dolina – informácia
G/ Oznam o členstve ZMOS a zaplatení členského poplatku aj za roky dozadu 0,55 EUR
na obyvateľa
H/ Oznam kde dať tabule – oprava cesty
CH/ Návšteva svetovej banky od 14:20 do 15:35 dňa 08.06.2022 – pripraviť parcelu –
účasť poslancov
K bodu 14. Rôzne A/
A/ Informácia o dotácii DZHO vo výške 1.400,00 EUR + 5% spoluúčasť čo je 70,00 EUR
Návrh predložila starostka obce.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie :
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Uznesenie č. 27/2022 :
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 dotácii DZHO vo výške 1.400,00 EUR + 5% spoluúčasť čo je 70,00 EUR
b) schvaľuje
dotáciu DZHO vo výške 1.400,00 EUR + 5% spoluúčasť čo je 70,00 EUR a jej využitie
c) odporúča
starostke obce zabezpečiť potrebné doklady k objednávke dotácie (prieskum trhu objednať
nákup protipožiarneho vyzbroja kalové čerpadlo, ručné baterky, vystroj zimné bundy, letné
polokošele, a prispieť čiastkou v sume 20,00 EUR na poskytnutie pomoci DPO SR
Bratislava na základe listu zo dňa 20.04.2022
Hlasovanie :

za: 5 (Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasiľ Kosť,
Viliam Vasilega)
proti: 0
zdržal sa : 0
neprítomní pri hlasovaní : 0
nehlasovali : 0

K bodu 14. Rôzne B/
B/ Informácia o dotácii PSK vo výške 1.250,00 EUR + 20% spoluúčasť čo je 250,00EUR
Návrh predložila starostka obce.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 28/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolbasov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
a) prerokovalo
informácia o dotácii PSK vo výške 1.250,00 EUR + 20% spoluúčasť čo je 250,00EUR
b) schvaľuje
dotácii PSK vo výške 1.250,00 EUR + 20% spoluúčasť čo je 250,00EUR
c) odporúča
starostke obce zabezpečiť potrebné doklady k objednávke dotácie (prieskum trhu objednať
nákup elektrického sporáka, chladničky a kuchynského riadu na do vybavenie kuchyne
Kultúrneho domu v obci Kolbasov podľa žiadosti o dotáciu PSK

Hlasovanie :

za: 5 (Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasiľ Kosť,
Viliam Vasilega)
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proti: 0
zdržal sa : 0
neprítomní pri hlasovaní : 0
nehlasovali : 0
K bodu 14. Rôzne E/
E/ Nová výzva Plán obnovy NP Poloniny – 300,00 Eur za vypracovanie žiadosti + projekt
Návrh predložila starostka obce.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 29/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kolbasov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
a) prerokovalo
Novú výzvu Plán obnovy NP Poloniny – 300,00 Eur za vypracovanie žiadosti + projekt
b) schvaľuje
Novú výzvu Plán obnovy NP Poloniny – 300,00 Eur za vypracovanie žiadosti + projekt
c) odporúča
starostke obce zabezpečiť potrebné doklady k vypracovaniu novej žiadosti Plán obnovy
NP Poloniny v termíne do 14.06.2022 (oprava Obecného domu a okolie) a po vypracovaní
žiadosti spraviť úhradu za vypracovanie žiadosti po zaslaní faktúry.
Hlasovanie :

za: 5 (Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasiľ Kosť,
Viliam Vasilega)
proti: 0
zdržal sa : 0
neprítomní pri hlasovaní : 0
nehlasovali : 0

K bodu 14. Rôzne G/
G/ Oznam o členstve ZMOS a zaplatení členského poplatku aj za roky dozadu 0,55 EUR
na obyvateľa
Návrh predložila starostka obce.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 30/2022 :
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
Oznam o členstve ZMOS a zaplatení členského poplatku aj za roky dozadu 0,55 EUR na
obyvateľa
b) schvaľuje
zaplatenie členského poplatku aj za 2 roky dozadu 0,55 EUR na obyvateľa a rok 2022
c) odporúča
starostke obce zabezpečiť úhradu členského poplatku za tri roky po zaslaní čísla účtu
ZMOS
Hlasovanie :

za: 5 (Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasiľ Kosť,
Viliam Vasilega)
proti: 0
zdržal sa : 0
neprítomní pri hlasovaní : 0
nehlasovali : 0

K bodu 14. Rôzne C/,D/, F/,H/, CH/
C/ Informácia o dotácii UPN a kontrola návrhu UPM a dodatok
D/ Neplatiči daní: 449,99
F/ Palivové drevo – oznam Uličská dolina – informácia
H/ Oznam kde dať tabule – oprava cesty
CH/ Návšteva svetovej banky od 14:20 do 15:35 dňa 08.06.2022 – pripraviť parcelu –
účasť poslancov (vodovod –kanál)
Informácie a návrhy predložila starostka obce.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 31/2022 :
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 14. Rôzne po C/,D/, F/,H/, CH/

Hlasovanie :

za: 5 (Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasiľ Kosť,
Viliam Vasilega)
proti: 0
zdržal sa : 0
neprítomní pri hlasovaní : 0
nehlasovali : 0
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K bodu 15. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 16,30 h.

Zapísala: Jana Sidorová

Jana SIDOROVÁ, v. r.
starostka obce

Overovatelia:
Ján Batiľ

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

Ján Danko

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

Kolbasov 31.05.2022
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