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Vážení spoluobčania,
Verím, že sme všetci prežili pokojné vianočné sviatky, v kruhu našich najbližších. I keď boli
možno trochu iné, dúfam, že sme si oddýchli a načerpali nové sily.
Koniec roka sa spája s hodnotením toho čo bolo a s očakávaním toho, čo nasleduje.
Rok 2020 bol pre nás všetkých náročný, práve v takýchto ťažkých chvíľach ukázal, že
spolupatričnosť a nezištná pomoc sa z nás nevytráca. Prekonali sme mnoho skúšok, ale napriek
všetkému, sme sa spojili a boli ochotní pomôcť tým, ktorí to potrebovali. Mne nezostáva iné
ako Vám všetkým vysloviť jedno veľké ĎAKUJEM. Ďakujem Vám, že dobro je stále vo vnútri
každého z nás, že aj v čase, kedy sme izolovaní v našich domovoch myslíme aj na druhých.
Tento rok prerušil aj mnohé naše plány a projekty pre rozvoj obce. Žiadna prekážka nás
však nemôže zastaviť, práve naopak je to pre nás hnacím motorom sa nevzdávať a pracovať ešte
viac. Mojím osobným predsavzatím do nového roku je, nech to, o čo sme boli ukrátení tento rok
sa nám aspoň dvojnásobne podarí v roku nasledujúcom.

Do nového roka 2021 nám všetkým prajem len to jedno, to najdôležitejšie,
zdravie. Nech opäť môžeme vidieť naše úsmevy, nech sa tešíme z maličkostí,
nech nik z nás nebude musieť ostať sám.
Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa ohňostroj a Silvestrovský punč ruší.

Jitka Puhallová, starostka obce
KOLINOVSKÝ OBČASNÍK - občasník obce Kolinovce. Vydáva obec Kolinovce. Periodicita vydávania - 1x ročne. Dátum vydania:
12.2020. Náklad: 130 ks. Príspevky neprešli jazykovou úpravou.
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Kúsok z toho, čo nám priniesol a čo zobral rok 2020
Rok si s rokom podal ruky tak, ako si ich aj my podávame v rodinách, na pracoviskách na prelome
rokov. Život nám prináša aj horšie dni naplnené trápením alebo chorobou, ale aj dni, ktoré sú naplnené
šťastím a láskou. Tie horšie sú našimi prekážkami. Tie krajšie sú našou vzpruhou a odmenou.
Do nového roka 2020 sme vstúpili s veľkým odhodlaním a entuziazmom. Odpálením ohňostroja,
ktorý bol spojený s vianočným punčom a čajom, sme spoločne odštartovali rok 2020.
Aj keď k zime neodmysliteľne patrí sneh a mráz, tak príroda nebola voči nám veľmi prívetivá. Darmo
sme čakali, kedy našu krajinu ovládne poriadna zima a mráz a premení ju na bielu rozprávku. Nestalo
sa tak. Preto sa hokejový turnaj o pohár starostky obce nekonal.
Prišiel mesiac marec a s ním sa nielen u nás, ale na celom svete čoraz častejšie začalo skloňovať
slovo koronavírus. Prvýkrát sme sa stretli so slovami pandémia, korona, covid, mimoriadna situácia,
núdzový stav. Slová pre nás doposiaľ neznáme.
Krízový štáb obce prijímal opatrenia smerujúce k zabezpečeniu ochrany zdravia občanov a k
zabezpečeniu ľahšieho zvládnutia vzniknutej mimoriadnej situácie. Vďaka patrí všetkým, ktorí v prvých
dňoch bezplatne darovali materiál na rúška, zamestnancom a dobrovoľníkom za strihanie, šitie, žehlenie
a následnú distribúciu rúšok.
V súvislosti s pandémiou došlo aj k výraznému poklesu výberu dane z príjmov čo ovplyvnilo aj príjmy
obciam a mestám. Táto neistá situácia nás primäla k rôznym obmedzeniam.
Aj napriek súčasnej zložitej situácii, ktorá nás všetkých postihla, ide život stále ďalej. Pandémia
ochorenia Covid-19 a s ňou vyhlásené obmedzenia nám priniesli do našich životov rôzne obmedzenia,
ktorým musíme čeliť a prispôsobiť sa. Tradičné kultúrne, ako aj športové akcie boli zrušené verím však,
že v budúcom roku sa budeme môcť stretnúť a pripraviť pre Vás nezabudnuteľné chvíle . V lete, keď
sa na chvíľu ustálila situácia sa nám podarilo opätovne zorganizovať kultúrno-športové podujatie Gulášmajster a Nohejbalový turnaj.
Podarilo sa nám vysporiadať nehnuteľnosti pod existujúcim cintorínom tzn. že pozemky sú už
majetkom obce, čo priamo súvisí do budúcna s rekonštrukčnými prácami. Toho času sa robí na renovácií
oplotenia cintorína - staré vrstvy farby a hrdzu po odstránení nahradí nový náter.
Po získaní dotácie na podporu cyklotrás prebehlo verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu
k stavebnému povoleniu. V priebehu roka obec priebežne uzatvárala nájomné zmluvy s vlastníkmi na
nehnuteľnostiach, po ktorých je plánovaný cyklochodník. V prácach pokračujeme a verím, že
v budúcom roku po vydaní stavebného povolenia sa budeme môcť úspešne zapojiť do aktuálnej výzvy.
Elektromobilita sa na Slovensku začína rozmáhať. Cieľom vyhlásenej výzvy MH SR, do ktorej sa
zapojila aj naša obec, je prispieť k budovaniu infraštruktúry, bez ktorej rozvoj elektromobility nie je
možný.
Priebežne sa snažíme o vylepšenie informovanosti a komunikácie s občanmi. Podarilo sa
sprevádzkovať novú internetovú stránku obce, ktorá okrem noviniek zobrazuje transparentný prehľad
nakladania s verejnými financiami. S užívateľmi sociálnej siete Facebook komunikujeme
prostredníctvom stránky Obec Kolinovce. Zároveň obec sprevádzkovala mobilnú aplikáciu poskytujúcu
aktuálne informácie či mimoriadne oznamy.
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. vybudovala prívod vody do obce. Pokračovať sa malo
v smere k obecnému úradu, kde bolo plánované do konca roka napojiť Nižný koniec spolu s MŠ na
dodávku vody z vodovodu. Avšak pandémia ovplyvnila aj priebeh prác u dodávateľa stavby, preto sa
táto časť stavby presunula do budúceho roka.
Každá aktivita sa odvíja od finančných možností a inak to nie je ani s výstavbou vodovodu
a kanalizácie v našej obci. Zámerom vodárenskej spoločnosti podľa výročnej správy za r.2019 je tieto
dve stavby úspešne zrealizovať do r. 2027.
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Aktuálne obec prevzala časť rozostavanej stavby vodovodu od PVS a.s. a podala žiadosť o dotáciu zo
štátneho rozpočtu. Na jar budúceho roku budú tieto žiadosti posudzované a od toho sa odvíja aj ďalšie
pokračovanie vo výstavbe. Po dohode s PVS a.s. naďalej budú pokračovať na prácach súvisiacich s
vybavením stavebného povolenia na vodovod II.etapa (Roveň, pri ceste II.triedy, Dolina, Morniska)
a kanalizáciu v celej obci.
Investičné projekty Multifunkčné ihrisko a Rekonštrukcia prepojenia lávky cez Hornád s miestnou
komunikáciou, ktoré boli tento rok plánované, boli taktiež z dôvodu pandémie presunuté na r. 2021.

Zoznam spracovaných , podaných príp. hodnotených projektov za r. 2020
Názov
Multifunkčné ihrisko

poskytovateľ
rozpočet
Program
rozvoja 68 762,10
vidieka SR
detské Ministerstvo vnútra 18 860,SR

Stav
podaná 09/2019

Bezpečné
ihrisko

podaná 01/2020

aktuálny status
Odborné hodnotenie
na PPA
v súvislosti s COVID19
VYZVA
ZRUŠENÁ
realizácia 05/2021

Oceľové
schodisko
k lávke cez Hornád
Elektrická nabíjacia
stanica
pre
elektromobily
Vodovod
obce
Kolinovce- Potrubie 1
(úsek Breh)
Zvýšenie energetickej
účinnosti budovy OcU
a MŠvýmena
rozvodov
tepla,
zateplenie
Rekonštrukcia
kultúrneho domu

Obec Kolinovce

20 105,17

Ministerstvo
hospodárstva SR

5 167,50

podaná 11/2020

Posúdenie žiadosti

Environmentálny
fond SR

215 509,63 podaná 12/2020

Posúdenie žiadosti

Environmentálny
fond SR

169 069,62 podaná 12/2019

Minister
ŽP
SR
nerozhodol o podpore

Na záver mi nedá nespomenúť a poďakovať sa všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili prvého, ako aj
druhého kola celoplošného testovania na COVID 19, za ich disciplinovanosť, toleranciu a zhovievavosť.
Ďakujem patrí dobrovoľníkom, zdravotníkom za ich profesionálny a empatický prístup k testovaným
občanom, príslušníkom Ozbrojených síl SR, ale aj príslušníkom PZ SR. Je pekné vidieť a vedieť, že
v našej obci existuje spolupatričnosť, sociálne cítenie aj podanie pomocnej ruky. Verím, že čoskoro
budeme na dnešnú vírusovú pandémiu a problémy s ňou spojené len spomínať.
Jitka Puhallová, starostka obce

Vyňaté z rokovaní obecného zastupiteľstva
Dňa: 13.12.2019:
 OZ dňa 06.09.2019
neschválilo žiadateľovi Ing.
Štefanovi Sokolovi žiadosť
o výmenu pozemkov v k.ú.
Kolinovce - podielov na

parcelách E KN č.90170 o
výmere 14,07 m2 a E KN
č.90169/2 o výmere 264,67 m2
za časť pozemku parcela C KN
č.294 o výmere 582 m2 vo
vlastníctve obce Kolinovce.

Vzhľadom na túto situáciu sa
OZ zúčastnil aj Ing. Sokol, ktorý
požiadal poslancov o uvedenie
dôvodov nechválenia zámeny
pozemkov. Nakoľko má obec
na p. č. C KN č.294 uzatvorenú
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stále platnú nájomnú zmluvu
s p.
Romanom
Timčíkom
a nájomca neporušil podmienky
nájmu, obec nemá dôvod a
možnosť uvedenú zmluvu
vypovedať. Ing. Štefan Sokol
opätovne vyzval poslancov, aby
zvážili jeho žiadosť. Uviedol, že
zámenou pozemkov chcel
previesť svoje podiely na
parcelách na miestnom cintoríne
v prospech obce a verí do
budúcna
v
obojstrannú
spoluprácu.
OZ
odporúča
prerokovať s p. Romanom
Timčíkom možnosť výmeny
pozemkov v uvedenej lokalite a
oboznámiť ho s návrhom Ing.
Sokola.
 Starostka
obce
oboznámila poslancov, že podľa
čl. IV. Bod.3 Rámcovej zmluvy
uzatvorenej
medzi obcou
Kolinovce a firmou Ekover
s.r.o.
Spišské
Vlachy,
zhotoviteľ spracoval návrh
ročnej zmluvy o zbere, odvoze,
zneškodňovaní komunálneho
odpadu a výkone iných činností
na rok 2020. V predloženom
návrhu sú navýšené ceny za
jednotlivé úkony, čo zhotoviteľ
odôvodnil navýšením jeho
nákladov z dôvodu zvýšenia
minimálnej mzdy a ceny za
uloženie odpadu platenej firme
Brantner s.r.o.
 Ekonómka
obce,
Gabriela Kožárová, predložila
návrh Rozpočtu obce Kolinovce
na r. 2020 a návrh Viacročného
rozpočtu obce Kolinovce na
roky 2021 – 2022, ktorý bol
zverejnený
na
pripomienkovanie na úradnej
tabuli od 27.11.2019. V
zákonom stanovenej lehote
neboli
predložené
žiadne
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pripomienky. OZ schválilo
Rozpočet obce Kolinovce na r.
2020.
 Obec má záujem podať
žiadosť
o
poskytnutie
nenávratného
finančného
príspevku z environmentálneho
fondu na odstránenie tepelnotechnických porúch budovy
sup. č. 129 – obecný úrad s
materskou školou „Zvyšovanie
energetickej
účinnosti
verejných
budov
vrátane
zateplenia“ z dôvodu zníženia
finančných nákladov na energie
a
z
dôvodu
zvýšenia
bezpečnosti. Projekt by riešil
zateplenie obvodových stien a
plášťa budovy, zateplenie a
výmenu strechy, výmenu zdroja
tepla a pridružených rozvodov
tepla a výmenu otvorových
výplni.
Toho
času
je
vykurovanie
zabezpečené
gamatkami, ktoré majú cca 15
rokov, strecha je pôvodná zo 70tych rokov a chýba účinné
zateplenie budovy. K podaniu
žiadosti je potrebné spracovať
projektovú
dokumentáciu,
pričom predpokladané náklady
na vypracovanie projektovej
dokumentácie sú cca 1.200,- € .
Termín na predloženie žiadosti
je do 30.12.2019. V prípade, že
by v tomto kole obec nebola
úspešná,
projektová
dokumentácia
sa
môže
opakovane využiť. Poslanci v
rozprave
prehodnotili
predložený
zámer
a
skonštatovali, že je potrebné
mať do budúcna pripravenú
dokumentáciu k jednotlivým
zámerom obce, aby bolo možné
zapájať sa do vyhlásených
výziev a uchádzať o finančné
prostriedky.

Dňa 22.01.2020:
 Starostka
obce
informovala poslancov, že dňa
17.01.2020 došlo v obci k
požiaru
rodinného
domu
manželov Kiferových, kde
zasahovali profesionálni hasiči.
V dôsledku požiaru je dom
neobývateľný – poškodený
komín, strecha, krov, stropy,
podlaha a zariadenie domu.
Podľa § 3 ods. 4 zákona
č.369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v platnom znení je obec
povinná poskytnúť obyvateľovi
obce nevyhnutnú okamžitú
pomoc v jeho náhlej núdzi
spôsobenej živelnou pohromou,
preto odporučila poslancom,
aby obec poskytla finančné
prostriedky
na
nákup
stavebného
materiálu.
Na
základe podnetov od občanov
obce, ktorí chcú finančne
pomôcť manželom v tejto
neľahkej situácii, predniesla
poslancom návrh na zriadenie
účtu v banke a hotovosť by sa
vyzbierala na obecnom úrade
oproti podpisu darcu s tým, že
všetky finančné prostriedky
budú súčasťou účtovníctva
obce. V rozprave poslanci OZ
bez pripomienok súhlasili so
zriadením grantového účtu
v Prima banke, ako aj so
zbierkou
dobrovoľných
finančných
príspevkov
v hotovosti na obecnom úrade,
pričom
všetky
finančné
prostriedky od dobrovoľných
darcov
budú
vedené
v účtovníctve obce. Zároveň
navrhli vyčleniť v rozpočte obce
500,- € na nákup stavebného
materiálu
pre
manželov
Kiferových.
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 OZ
schválilo
predloženie
žiadosti
o
poskytnutie
dotácie
v
pôsobnosti Ministerstva vnútra
SR na podporu sociálnych a
kultúrnych potrieb a riešenia
mimoriadne
nepriaznivých
situácií rómskej komunity v
roku 2020 na projekt: Bezpečné
detské ihrisko na Morniskách
a spolufinancovanie
tohto
projektu vo výške minimálne 5
% z celkových výdavkov z
vlastných prostriedkov, príp. z
iných
ako
verejných
prostriedkov.
Dňa 31.03.2020:
 OZ sa uznieslo na VZN
obce Kolinovce č. 5/2020 o
určení
výšky
finančných
prostriedkov na mzdy a
prevádzku na dieťa materskej
školy a školského zariadenia so
sídlom na území obce Kolinovce
na r. 2020. Návrh VZN bol
zverejnený 5.3.2020 a neboli k
nemu
doručené
žiadne
pozmeňovacie návrhy.
 OZ schválilo dotáciu
z rozpočtu obce pre DHZ
Kolinovce vo výške 400,- €, pre
FSk Kalina Kolinovce dotáciu
vo výške 400,- € a pre Klub
Jednoty dôchodcov Kolinovce
finančný príspevok vo výške
150,- €,
 OZ schválilo ďalší
členský príspevok vo výške
1.536,- € združeniu obcí
CYKLO-HORNÁD, v zmysle
stanov
združenia
na
zabezpečenie spolufinancovania
projektu Cyklistický chodník
KROMPACHY- KOLINOVCE
– SPIŠSKÉ VLACHY (Zahura)
 Starostka
obce
informovala poslancov o návrhu
Ing. Sokola na bezodplatnú
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zámenu pozemkov medzi ním a
obcou a to spoluvlastnícky
podiel na obecnom cintoríne vo
vlastníctve menovaného za časť
pozemku p.č. C KN 294 vo
vlastníctve obce. Poslanci OZ
po
rozprave
odporúčali
starostke obce prerokovať
predložený návrh s notárom,
príp. prerokovať s užívateľom a
nájomcom parcely č. C KN 294
majetko-právne vysporiadať.
 OZ zobralo na vedomie
informácie
k investičným
zámerom obce - Podaný projekt
Multifunkčné ihrisko je na
kontrole na PPA SR. Po jeho
schválení
bude
potrebné
zabezpečiť spoluúčasť obce
formou preklenovacieho úveru
vo výška cca 20 tis. EUR. Ďalej
OZ zobralo na vedomie aj
informáciu ohľadom kultúrnospoločenských akcií. Tradičné
akcie sa v mesiacoch máj – jún
nebudú organizovať z dôvodu
pandémie. Neskoršie akcie budú
prispôsobené
aktuálnym
podmienkam podľa vývoja
koronakrízy. Na záver starostka
obce
informovala
OZ
o výsledku vyhlásenej Výzvy na
pomoc manželom Kiferovým po
požiari. Celková vyzbieraná
čiastka činila 1 916,- €
(hotovosť + príspevky na
bankový účet). Z finančných
prostriedkov obce bol zakúpený
manželom Kiferovým stavebný
materiál v sume 500,- eur na
nový komín, Obec Kolinovce i
manželia Kiferoví aj touto
cestou
ďakujú
všetkým
dobrovoľným darcom.
Dňa 27.05.2020:
 Starostka
obce
informovala, že po získaní
dotácie na plánovanú stavbu

cyklochodníka
na
trase
Krompachy-Kolinovce-Spišské
Vlachy Zahura prebehlo verejné
obstarávanie na dodávateľa
projektovej dokumentácie k
stavebnému povoleniu. K SP je
potrebné mať súhlas vlastníkov
nehnuteľnosti – pozemkov, po
ktorých je plánovaná cyklotrasa
napr. uzatvorením nájomných
zmlúv . V k.ú. Kolinovce sú to
pozemky KSK, ŽSR, Urbárskej
spoločnosti
poz.
spol.
Kolinovce,
súkromných
vlastníkov a SPF.
 OZ rokovalo aj o
nutnosti rozšírenia obecného
cintorína. Cintorín – stará aj
nová časť je vo vlastníctve
súkromných osôb a taktiež
priľahlý pozemok v smere na
Spišské
Vlachy
a
nad
cintorínom smerom k lesu.
Niektorí
spoluvlastníci
na
uvedených parcelách sú nebohí
a ich podiely spravuje SPF, s
ktorým je taktiež potrebné
vstúpiť do rokovaní. Toho času
obec pracuje na majetkoprávnom
vysporiadaní
spoluvlastníckych podielov od
žijúcich
spoluvlastníkov.
Ďalším krokom budú rokovania
so SPF. Nakoľko ide o značne
svahovitý terén bolo potrebné
dať spracovať výškopisné a
polohopisné zameranie, ktoré je
potrebné
k
spracovaniu
projektovej dokumentácie.
 OZ
súhlasilo
s pokračovaním
realizácie
investičných
projektov
„Multifunkčné
ihrisko
Kolinovce“ a „Rekonštrukcia
prepojenia lávky cez Hornád
s miestnou komunikáciou“
 Nakoľko boli uvoľnené
opatrenia zavedené v dôsledku
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pandémie,
OZ
súhlasilo
s realizáciou
kultúrnospoločenského
podujatia
Gulášmajster 2020 a Nohejbal
dňa 29.08.2020.
 Starostka
obce
informovala poslancov, že
oslovila PVS a.s. so žiadosťou o
urýchlenie prác na výstavbe
vodovodu, pretože situácia v
obci začína byť kritická v
dôsledku nedostatku vody. Obec
eviduje zvýšený počet ústnych
podaní od občanov, že dochádza
k výraznému poklesu vody
v studniach, až k úplnej strate
prítokov.
Poukázala
na
dlhodobý problém s kvalitou
vody v domových a verejných
studniach.
PVS
a.s.
na
predloženú žiadosť zaslala
vyjadrenie, že z krátkodobého
hľadiska z vlastných zdrojov
PVS neurobí vodovod v celej
obci a veľký projekt vrátane
kanalizácie môže byť dlhodobá
záležitosť, preto navrhujú ako
jednu z možností postúpenie
práva stavebníka na obec.
Dňa 25.06.2020:
 Hlavný kontrolór obce,
Ing. Vladimír Vaščák, predložil
stanovisko
k Návrhu
Záverečného účtu obce za rok
2019. OZ schválilo Záverečný
účet
obce
a celoročné
hospodárenie obce bez výhrad.
 OZ schválilo tvorbu
rezervného fondu z prebytku
hospodárenia obce za r. 2019 vo
výške 5 030,01 €.
 Hlavný
kontrolór
odporúčal
riešiť
daňové
pohľadávky v zmysle Daňového
poriadku.
OZ
odporúča
správcovi
dane
vymáhať
nedoplatky
na
miestnych
daniach
a miestnych
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poplatkoch. Neplatičom je
potrebné zaslať najprv výzvu
s určením termínu na úhradu
nedoplatku a v prípade, že
nedoplatok nebude v určenom
termíne uhradený postupovať
v zmysle daňového zákona –
daňovým exekučným konaním.
 Starostka
obce
informovala
o výsledku
rokovania s PVS, a.s. Poprad –
vodovod
v obci.
Podľa
investičných
zámerov
spoločnosti v roku 2020 sa
zrealizuje I. etapa výstavby a to
„Prívod
vody
do
obce
Kolinovce po obecný úrad“.
Stavebné práce na prívode vody
vodovodným
potrubím
z
Krompách do Kolinoviec sú už
zrealizované. Zámerom PVS
a.s. Poprad pre obdobie r. 2022
– 2027 je zvýšenie kapacity
ČOV a dobudovanie vodovodu
a kanalizácie pre Krompachy,
Kolinovce a Slovinky.
 Starostka obce ďalej
predložila žiadosť občanov
o osadenie
dopravných
retardérov
(spomaľovacích
prahov). OZ súhlasilo s
osadením
dopravných
retardérov v miestnej časti
Morniská pred s. č. 181 a Breh
pred s. č. 91 - 92.
Dňa 24.09.2020:
 Obec má záujem zapojiť
sa do Výzvy Ministerstva
hospodárstva SR na výstavbu
nabíjacích
staníc
pre
elektromobily. Pre našu obec je
vhodná dotácia vo výške 5.000,€ so spoluúčasťou 263,- €, t. j. 5
%
oprávnených
nákladov
z dotácie na zriadenie nabíjacej
stanice. Poslanci OZ po
oboznámení sa s podmienkami
súhlasia so zapojením sa do

výzvy. V rozprave sa zhodli na
umiestnení nabíjacej stanice na
parc. č. C KN 83 v k. ú.
Kolinovce pri obecnom úrade.
 V
súvislosti
s
negatívnym
vývojom
hospodárenia obcí a vyšších
územných celkov v roku 2020
ovplyvneným
predovšetkým
pandémiou ochorenia COVID19 má vláda Slovenskej
republiky záujem kompenzovať
výpadok príjmov subjektom
územnej samosprávy. Reagujúc
na výrazný pokles výberu dane z
príjmov fyzických osôb v
nadväznosti
na
schválené
uznesenie vlády Slovenskej
republiky budú poskytované
bezúročné návratné finančné
výpomoci subjektom územnej
samosprávy na výkon ich
samosprávnych
pôsobností.
Obec Kolinovce má záujem
podať žiadosť o bezúročnú
návratnú finančnú výpomoc MF
SR do výšky výpadku dane z
príjmov fyzických osôb r. 2020,
t. j. 11 275,- €. Peňažné
prostriedky je možné použiť do
31.12.2020. Doba splácania je
stanovená na 4 roky a to od r.
2024 do r. 2027. Starostka obce
požiadala hlavného kontrolóra
obce Ing. Vaščáka o stanovisko
k dodržaniu podmienok pre
prijatie návratných zdrojov
financovania, ktorý uviedol, že
obec
spĺňa
dodržanie
podmienok
pre
prijatie
návratných
zdrojov
financovania. V rozprave sa
jednotlivo
vyjadrovali
k predloženému návrhu aj
poslanci OZ, ktorí súhlasia
s podaním žiadosti.
 OZ
súhlasilo
s vypracovaním
projektovej
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dokumentácie pre stavebné
povolenie
na
zníženie
energetickej náročnosti budovy
kultúrneho domu. OZ taktiež
súhlasilo s realizáciou projektu
Vonkajšie oceľové schodisko
k lávke cez Hornád v termíne do
31.05.2021.
 Na základe Programu
rozvoja obce na r. 2019 - 2024 a
uznesení OZ v Kolinovciach je
spracovaný návrh - vizualizácia
rozšírenia
cintorína
po
majetkovo-právnom
vysporiadaní pozemkov pri
terajšom cintoríne v dvoch
architektonických štúdiách, t. j.
architektonické štúdia č. 1
a architektonické štúdia č. 2.
Poslanci OZ sa po oboznámení
s architektonickou štúdiou
zhodli na variante č. 2.
 Starostka obce poskytla
aktuálne informácie ohľadom
Multifunkčného
ihriska.
Žiadosť o NFP na stavbu
Multifunkčné ihrisko bola
odoslaná na odborné hodnotenie
na Pôdohospodársku platobnú
agentúru na konci r. 2019.
Vývoj ochorenia COVID 19
predlžil termíny hodnotenia, ale
už v tomto mesiaci sme boli
vyzvaní na doplnenie žiadosti,
pretože niektoré vyhlásenie a
termín realizácie stavby už nie
sú aktuálne. Podľa posledných
informácií
–
zmluva
o
poskytnutí NFP by mala byť
podpísaná do konca roka 2020.
 Starostka
ďalej
informovala
poslancov
o
ponuke firmy Galileo, ktorá
počas pandémie COVID 19
poskytla obci bezplatne mobilnú
aplikáciu V OBRAZE pre
občanov do mobilného telefónu.
Aplikácia po inštalácii a
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spustení prináša prehľad aktualít
zo stránky obce do mobilného
zariadenia používateľa, ktorý si
aplikáciu stiahne do zariadenia.
Upozorní na novo vložené
správy, akcie, fotografie alebo
dokumenty vyvesené na úradnej
tabuli. V prípade, že záujem
obce pretrváva i naďalej, bude
táto služba už spoplatnená.
 Firma Eurobus, a.s.
požiadala obec o prehodnotenie
označenia
autobusových
zastávok v cestovnom poriadku,
ktoré sú v dnešnej dobe už
neaktuálne a navrhla nový stav:
Zastávka
„Jednota“
bude
premenovaná na
Zastávka
„Horná“ a Zastávka „MŠ
Kolinovce“ na
Zastávka
„Dolná“.
Poslanci
OZ
predložený návrh prijali bez
pripomienok.
Dňa 23.10.2020:
 Starostka
obce
predložila poslancom zámer
spoločnosti PVS a.s. Poprad
pokračovať
vo
výstavbe
vodovodu
od
vodomernej
šachty k obecnému úradu do
konca r. 2020 a návrh
spoločnosti, aby obec Kolinovce
spolufinancovala uvedený úsek
vodnej stavby a to v rozsahu
nákladov na terénne úpravy a
opravu poškodenej miestnej
komunikácie a chodníkov.
Informovala poslancov, že pre
obec ide o vynaloženie
finančných prostriedkov do
majetku obce. Poslanci OZ
zobrali zámer spoločnosti na
vedomie a k návrhu na
spolufinancovanie sa jednotlivo
vyjadrili. Po rozprave súhlasili s
predloženým
návrhom
a
odporúčajú presunúť v rozpočte
obce finančné prostriedky z

multifunkčného ihriska na
terénne úpravy a opravu
miestnej komunikácie, príp.
chodníkov v sume 5 000,- €.
Dňa 25.11.2020
 Starostka
obce
informovala poslancov, že
Podtatranská
vodárenská
spoločnosť (PVS), a.s., Poprad
ako investor stavby Vodovod v
obci Kolinovce oslovila obec s
návrhom zmluvy na postúpenie
práv a povinnosti stavebníka
časti stavby „Aglomerácia
Krompachy – Dobudovanie
verejnej
kanalizácie
a
vodovodu“ „SO 01 Kolinovce –
vodovod, prívod vody do obce
Kolinovce“, t.z. aby obec
prevzala časť nedokončenej
stavby a uchádzala sa o dotáciu
zo štátneho rozpočtu a následne
pokračovala vo výstavbe. Táto
časť stavby by bola po ukončení
majetkom obce. PVS a.s.
investovala v tomto roku do
výstavby viac ako 200 tis. Eur .
Z
dôvodu
nedostatku
finančných
prostriedkov
neplánujú v nasledujúcom roku
pokračovať vo výstavbe v časti
obce Breh. V budúcom roku
spoločnosť vyčlenila finančné
prostriedky
do
iných
rozostavaných stavieb. Obec
ako investor stavby má možnosť
uchádzať sa o dotáciu z
environmentálneho
fondu.
Podpora je určená na budovanie
systému zásobovania pitnou
vodou v prípade, keď je
technicky možné a ekonomicky
efektívne využiť existujúce
kapacity
prívodných
vodovodných
radov
a
vodárenských
zdrojov.
Maximálna miera podpory
formou dotácie je 95% z
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oprávnených nákladov projektu
pri
dodržaní
podmienky
minimálneho
5%
spolufinancovania zo strany
žiadateľa
z
oprávnených
nákladov projektu. Poslanci OZ
sa
v rozprave
jednotlivo
vyjadrovali k predloženému
návrhu a skonštatovali, že v
danej situácií ak chceme, aby sa
vo výstavbe pokračovalo a v
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zámeroch
vodárenskej
spoločnosti je pokračovanie na
našej stavbe plánované na r.
2022 a neskôr, s predloženým
návrhom odporúčajú súhlasiť.
 OZ súhlasilo s podaním
žiadosti o podporu formou
dotácie
na
r.
2021 z
Environmentálneho fondu na
časť
stavby
Aglomerácia
Krompachy - Dobudovanie

verejnej
kanalizácie
a
vodovodu“ „SO 01 Kolinovce –
vodovod, prívod vody do obce
Kolinovce“ Potrubie 1 o
celkovej
dĺžke
800m
a
vodovodné prípojky v počte 41
ks
s
minimálnym
5%
spolufinancovaním zo strany
Obce Kolinovce z oprávnených
nákladov projektu.
Mgr. Dagmara Lopatková

Prehľad o hospodárení s finančnými prostriedkami
Plnenie rozpočtu obce KOLINOVCE za r. 2019
PRÍJMY
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie

VÝDAVKY
Bežný rozpočet
z toho:
0111 - Obecný úrad
0112 - Finančné zál.
0160 – Voľby
0220 - Civilná obrana
0320 - Ochrana pre požiarmi
0443 - Stavebný úrad
0451 – Cesty
0510 - Nakladanie s odpadmi
0620 - Rozvoj obce
0640 - Verejné osvetlenie
0810 – Šport
0820 – Kultúra
0830 – Rozhlas
0840 – Cintorín
0911 - Materská škola
09601 - Školská jedáleň
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Celkom

rozpočet uprav.
248 674,00
12 000,00
95,00

skutočnosť
245 658,85
12 000,00
94,99

% plnenia
98,79
100,00
99,99

260 769,00

257 753,84

98,84

rozpočet uprav.
223 650,00

skutočnosť
216 825,66

% plnenia
96,95

88 639,00
3 791,00
2 211,00
36,00
3 706,00
3 042,00
2 010,00
7 800,00
19 700,00
3 600,00
1 401,00
9 529,00
600,00
625,00
55 560,00
21 150,00

85 288,28
3 730,49
2 186,76
35,87
3 474,07
2 990,76
1 129,51
7 790,61
16 182,46
3 158,50
1 281,03
8 682,98
262,56
427,99
59 539,41
20 417,02

96,22
98,40
98,90
99,64
93,74
98,32
56,19
99,88
82,14
87,74
91,44
91,12
43,76
68,48
107,16
96,53

29 119,00

20 286,97

69,67

8 000,00

8 000,00

100,00

260 769,00

245 112,63

94,00
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KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:
Dotácia poskytnutá Ministerstvom financií SR na „Nákup nábytku a zariadenia do kultúrneho domu,
ktorého súčasťou je aj kuchyňa“. Dotácia bola vyčerpaná na určený účel v roku 2019 čiastočne. Nevyčerpaná
časť sa prenáša do r. 2020.
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:
Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:
Realizácia nových stavieb:
– spracovanie projektu „Multifunkčné ihrisko Kolinovce“ 1 410,00 €.
-„Detské ihrisko“ (dvor MŠ) boli zakúpené nové certifikované detské preliezky, hojdačky, detské
zostavy 7 837,63 €
Rekonštrukcia a modernizácia:
- pripravovaná rekonštrukcia Lávky cez Hornád – spracovaná vizualizácia 850,00 €
- modernizácia interiéru kancelárií obecného úradu – nábytok 2 000,00 €
- projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OcÚ“ 1 200,00 €
- interiérové vybavenie kultúrneho domu – dotácia + spoluúčasť „Nákup nábytku a zariadenia do
kultúrneho domu, ktorého súčasťou je aj kuchyňa“, zakúpené nové stoličky a stoly 4 503,00 € - I.splátka
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia:
– ozvučovacia technika (reprobedňa), úradná tabuľa k OcÚ a tabuľa na oznamy na cintorín, žalúzie do
kultúrneho domu.
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ:
Splatenie úveru z minulých rokov v sume 8 000,- eur.
Mgr. Gabriela Kožárová

Čo je nové z pohľadu Obecného úradu v Kolinovciach
Obec môže vydávať všeobecne záväzné
nariadenia (ďalej len „VZN“) na plnenie úloh
samosprávy a na plnenie úloh štátnej správy.
Všetky VZN obce podliehajú schváleniu
obecnému zastupiteľstvu. Schválené VZN sú
záväzné pre všetkých obyvateľov obce, ako aj pre
ďalšie subjekty viazané svojimi právami
a povinnosťami k obci.
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa
13.12.2019 schválilo uznesením č. 122/2019 VZN
obce Kolinovce č. 1/2020 o miestnej dani za psa
chovaného na území obce Kolinovce, ktoré
nadobúda účinnosť 01.01.2020.
Predmetom tohto VZN je určenie
náležitosti miestnej dane za psa, ktorý je starší ako
6 mesiacov chovaný na území obce Kolinovce
právnickou alebo fyzickou osobou. Sadzba dane
za psa je 2, - € za jedného psa na kalendárny rok.

Uznesením č. 123/2019 zo dňa 13.12.2019 sa
OZ obce Kolinovce uznieslo na VZN obce
Kolinovce
č.
2/2020
o miestnej
dani
z nehnuteľnosti na území obce Kolinovce účinné
01.01.2020. Predmetom tohto VZN je určenie
náležitosti miestnej dane z nehnuteľnosti, ktorá
zahŕňa daň z pozemkov a daň zo stavieb.
01.01.2020 vstúpilo do platnosti aj VZN
obce Kolinovce č. 3/2020 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Toto všeobecne záväzné nariadenie
upravuje:
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti
na zavedený systém zberu odpadu,
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia
poplatku,
c) stanovenie podmienok pre vrátenie,
zníženie a odpustenie poplatku.
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Sadzba poplatku je:
 10,- € za osobu na kalendárny rok
v prípade, že ide o fyzickú osobu, ktorá má v obci
trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na
území obce oprávnená užívať alebo užíva
nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť,
alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradu,
trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie
(§ 77 ods. 2 písm. a/ zák. č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady)
 0,0037 € za jeden liter komunálnych
odpadov alebo drobných stavebných odpadov pri
objeme zbernej nádoby 110 až 120 litrov v
prípade, že právnická osoba alebo fyzická osoba –
podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
účel podnikania alebo právnická osoba, ktorá je
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na
podnikanie, požiada o množstvový zber, t.j.
uzatvorí dohodu o objeme zbernej nádoby a
frekvencie vývozu.
V sadzbe poplatku sú zahrnuté 5 ks
žetónov. Každý ďalší žetón nad stanovený
počet bude na požiadanie vydaný na obecnom
úrade za 2,- €.
Obec Kolinovce zavádza systém zberu
komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu s použitím žetónu a to :
a) odvoz 1 ks KUKA nádoby s pozinkovaného
plechu s objemom 110 litrov = 1 žetón
b) odvoz 1 ks KUKA nádoby plastovej s
objemom 120 litrov = 1 žetón
c) odvoz 1 ks KUKA nádoby plastovej s
objemom 240 litrov = 2 žetóny.
Ak si v zdaňovacom období poplatník
neuplatní nárok na vrátenie alebo odpustenie
poplatku do 31.12. príslušného kalendárneho roka
podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží
príslušné doklady pre odpustenie poplatku, nárok
na vrátenie alebo odpustenie za toto obdobie
zaniká.
Dňom 01.01.2020 je účinné VZN obce
Kolinovce
č.
4/2020
o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kolinovce.
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Účelom tohto nariadenia je stanoviť
podmienky, vymedziť okruh subjektov a upraviť
postup pri poskytovaní dotácií z prostriedkov obce
Kolinovce..
Žiadosť o poskytnutie dotácie na nasledujúci
rok právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ
predkladajú na obecný úrad obce do 30.novembra
kalendárneho roka na nasledujúci rok. Žiadosti
na poskytnutie dotácie sa predkladajú na najbližšie
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Dotáciu možno poskytnúť právnickej osobe a
fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorý nemá
daňový nedoplatok na miestnych daniach a
miestnom poplatku voči obci, len na základe
písomnej zmluvy uzavretej medzi obcou
a žiadateľom. O poskytnutí dotácie z rozpočtu
obce rozhodujú orgány obce. Na poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce nie je právny nárok.
Poskytnutá dotácia podlieha ročnému
zúčtovaniu s rozpočtom obce. Právnická osoba a
fyzická osoba – podnikateľ, ktorému bola
poskytnutá dotácia, je povinná zúčtovať
prostriedky do 30 kalendárnych dní po ich použití,
najneskôr však do 20.12. kalendárneho roka.
Zdroje pre poskytovanie dotácií obec
vytvára iba z vlastných prostriedkov z rozpočtu
obce.
Od 22.04.2020 nadobúda účinnosť VZN obce
Kolinovce č. 5/2020 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území obce Kolinovce na rok 2020.
Predmetom tohto všeobecne záväzného
nariadenia (VZN) je určenie výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku materských
škôl a školských zariadení zriadených na území
obce Kolinovce, ktorých zriaďovateľom je obec
a to:
a) Materská škola
b) Školská jedáleň /zariadenie školského
stravovania/

Úplne znenie všetkých vyššie uvedených
VZN je zverejnené na internetovej stránke obce
v sekcii: Samospráva - Zverejňovanie - VZN.
Mgr. Dagmara Lopatková
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Stavebný úrad Kolinovce informuje
S účinnosťou od 01.04.2020 nastala zmena
úradných hodín pre verejnosť ako aj kontaktnej
osoby na stavebnom úrade. Úradné hodiny sú
v piatok od 09.00 – 11.00 hod., kontaktná osoba:
Ing.
Mária
Gmucová,
tel.
kontakt:
+421908334982,
e-mail: maria.gmucova@centrum.sk.

Kompetencie stavebného úradu:
 Zabezpečuje výkon štátnej správy v úseku:
- územného plánovania a stavebného poriadku,
- dodatočného povoľovania stavieb,
- kolaudačného konania stavieb, pozemných
komunikácií a dopravy,
- ochrany prírody a krajiny.
 Dáva súhlas:
- na výrub stromov,
- na umiestňovanie a druhové zloženie drevín pred
výsadbou na verejných priestranstvách a vo
voľnej krajine s výnimkou lesa a plôch
s poľnohospodárskymi kultúrami.
 Vypracúva:
- rozhodnutia v zmysle stavebného zákona
a príslušných právnych predpisov v územnom,
stavebnom, kolaudačnom a vyvlastňovacom
konaní v katastri obce Kolinovce,
- rozhodnutia o nariadení údržby alebo o povolení
odstránenia stavby a terénnych úpravách,

- nariaďovanie náprav na stavbe a na obstaranie
dokumentácie skutočného realizovania stavby,
- podklady pre rozhodovania o poskytnutí
štátneho stavebného príspevku,
- rozhodnutia z oblasti cestného zákona,
- rozhodnutia na výrub stromov,
- rozhodnutia v zmysle platného vodného zákona
a predpisov vydaných na jeho povolenie,
- štatistické výkazy z oblasti pôsobnosti
spoločného obecného úradu.
 Vykonáva:
- vyvlastňovacie konanie a rozhodovanie
o zrušení vyvlastnenia,
- nariaďovanie skúšky stavby – odobratie
a preskúšanie vzoriek na posúdenie technicky
náročných alebo neobvyklých stavieb,
- v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany
drevín,
- prešetrovanie sťažností občanov a právnických
osôb v oblasti pôsobnosti stavebného úradu,
- rozhodovanie o odvolaniach alebo o proteste
prokurátora
proti
vydaným
vlastným
rozhodnutiam.
Všetky formuláre a tlačivá, ktoré sú
potrebné na stavebné konanie sú zverejnené na
internetovej stránke obce v sekcii: Samospráva Stavebný úrad – Formuláre a tlačivá.
Mgr. Dagmara Lopatková

Guláš-majster 2020 a Nohejbalový turnaj o pohár starostky obce
Rok ubehol ako voda a 29.08.2020 sme sa opäť
stretli na ihrisku, aby sme si mohli zopakovať
úspešnú akciu z minulého roka. Akcia ako ušitá na
mieru v správnom čase nás na chvíľu prebrala
z COVID obmedzení a naplnila nás dobrým
pocitom
a spomienkami
do
ďalších
komplikovaných korona-chvíľ.
Do súťaže sa mohli prihlásiť občania s trvalým
bydliskom, prípadne rodáci našej obce. Do tejto
súťaže sa prihlásilo 7 tímov: Kalina; DHZ, Klub
dôchodcov; PODAJ, POTRIM A VYPI; Rod.
Emila Baču; Rod. Šofrankova; Družstvo Eriky
Borženskej. Nohejbalového turnaja sa zúčastnilo

5 družstiev a to: FATAL ERROR, TRIM HO;
MORNISKÁ; MODLIVKA a BREHÁRE.
Starostka obce všetkých súťažiacich tohto
športovo-zábavného podujatia srdečne privítala
a zaželala im veľa úspechov. Od 9.00 hod. si svoje
sily zmerali jednotlivé družstvá v nohejbale.
Tohtoročným víťazom sa stalo družstvo FATAL
ERROR. Medzitým starostka odštartovala varenie
gulášu. Šéfkuchári so svojimi pomocníkmi sa
pustili do práce, aby podali čo najlepší výkon.
Kuchárske umenie každého družstva na záver
zhodnotila porota, ktorá kládla dôraz na chuť,
vôňu a vzhľad guláša. Víťaznú priečku získalo
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Družstvo Eriky Borženskej. Organizátori
pripravili aj obecný guláš, o ktorý sa postarali
Martin Maras a Peter Beluš. Na tomto
nesúťažnom guláši od starostky si mohli
pochutnať všetci návštevníci podujatia.
Po vyhodnotení gulášu nasledovala bohatá
tombola. Naši najmenší sa mohli zabaviť na
nafukovacom hrade. O zábavu sa opäť postaral DJ
Miroslav Pavlík zo Spišských Vlách.
Dovoľte mi, aby som sa v mene obce
poďakovala celému organizačnému tímu za
prípravu podujatia, účastníkom nohejbalového
tímu ako aj všetkým súťažiacim. Ďakujem patrí aj
sponzorom akcie, ktorí aj napriek veľmi ťažkej
situácii prispeli materiálne alebo finančne
k výbornému priebehu tejto akcie. Zoznam
sponzorov: AGRO, s.r.o. Spišské Vlachy,
ALTAN, s.r.o. Krompachy, ASFALT SPIŠ, s.r.o.
Krompachy,
BELUŠ,
s.r.o.
Kolinovce,
BELUŠOVÁ
STANISLAVA,
Kolinovce,
BORCOM,
s.r.o.
Spišské
Podhradie,
BREZNAYOVÁ
ANNA,
Kolinovce,
DISKONTO,
s.r.o.
Spišský
Štvrtok,
ELECTRONIC
Bros,
Čiasnoha
Samuel,
Krompachy, FEČKE FRANTIŠEK, Krompachy,
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KAPOL,
s.r.o.
Kolinovce,
Kvetinárstvo
KVETINKA, Krompachy, KVETY 263, Spišské
Vlachy,
LEKÁREŇ NA ZASTÁVKE,
ŠEFČÍKOVÁ
JANKA,
Sp.
Vlachy,
LOPATKOVÁ
DAGMARA,
Kolinovce,
LUVIstav, s.r.o. Kolinovce, Čurilla Viktor,
MASARYK EDUARD, Krompachy, M-GLASS,
Kollárik Martin, Krompachy, Papiernictvo
DOMINO, Kunová Dagmar, Krompachy,
PAVĽÁKOVÁ
ADRIANA,
Kolinovce,
PROMIX, Probala Vladislav, Krompachy,
PUHALLOVÁ
JITKA,
Kolinovce,
PUHALLOVÁ ROMANA, Kolinovce, SIMA
plus,
s.r.o.
Krompachy,
Pribičko
Ján,
SOĽÁKOVÁ KATARÍNA, Slovinky, SPIŠSKÉ
KŔMNE ZMESI, s.r.o. Spišské Vlachy,
THANH TRAN NGOC, Kolinovce, T-TATRA,
s.r.o. Spišské Podhradie,
ZAHY, s.r.o.
Krompachy, Zahuranec Ján.
Veríme, že aj touto akciou ste si so sebou
odniesli domov radostné zážitky a spomienky.
Podujatie sa skončilo v neskorých večerných
hodinách dobrou náladou, s úsmevom na tvárach
a so želaním, aby sme sa stretli aj o rok.
Mgr. Dagmara Lopatková

ADVENT – čas očakávania
Vzduch je chladný, dni kratšie. Naše
myšlienky sa začínali zaoberať vianočnými
sviatkami. Je to doba, v ktorej sa hlbšie
zamyšľame nad tým, čo príde.
Slovo adventus
/lat./ znamená príchod, priblíženie. Adventná doba
nás vracia do doby pred narodením Krista. Je to
doba očakávania Svetla - Života – Krista.
Symbolom adventu je adventný veniec. Jeho
vznik zasahuje do 19. storočia. Svetlo sviec
pripomína Krista - Svetlo sveta. Tri fialové
sviečky vyjadrujú znak ľútosti nad našimi
hriechmi a jedna ružová predstavuje radosť. Tretia
adventná nedeľa sa podľa latinskej tradície nazýva
Domenica gaudete, čo v slovenčine znamená
Nedeľa radosti. Aj kňaz pri sv. omši má v túto
nedeľu ružové rúcho. Okrúhly tvar vyjadruje
nekonečnosť Boha. Zelené ihličie znázorňuje
Božiu nemeniteľnosť.
Aj naša obec sa
rozhodla tento rok skrášliť priestor pred kostolom

a zaviesť novú tradíciu v obci a to spoločný
adventný veniec. Od myšlienky k jej realizácii je
len krôčik, hlavne ak sa do akcie zapoja
dobrovoľníci, ako aj občania obce, ktorí
zabezpečili čečinu, ozdoby, pripravili konštrukciu
a rozvody na elektriku. Starostka oslovila Klub
dôchodcov,
aby
pomohol
s vytvorením
adventného venca. Postupne každú nedeľu, až do
Štedrého dňa, sa zapálila jedna zo štyroch sviec,
ktoré majú symboliku – Mier, Viera, Láska,
Nádej. Plameň Nádeje by nikdy nemal v našom
živote vyhasnúť. Každý z nás by mal plamene
Mieru, Viery, Lásky a Nádeje neustále udržiavať
zapálené.
Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k realizácii tohto diela a vďaka ktorým toto pekné
dielo vzniklo.
zdroj: https://nova.dkuspis.sk/clanky/100-Advent-zacina-doma/3

KOLINOVSKÝ OBČASNÍK

č. 3, december 2020

Dobrovoľný hasičský zbor Kolinovce
Tohtoročná činnosť DHZ sa začala výročnou
členskou schôdzou, kde sme zhodnotili
minuloročnú činnosť a tiež sme sa úspešne zaradili
do kategórie B v celoplošnom rozmiestnení síl. Vo
februári naša hasičská jednotka zasahovala pri
požiari v oblasti Dubie.
Našu činnosť, pripravenosť a spolupatričnosť
spoluobčanov však dokonale preverili aj požiare v
okolí našej malebnej dedinky, kedy horel trávnatý
a lesný porast v oblasti železničnej trate. Pri
požiari zasahovala hasičská jednotka, členovia
DHZ, ale aj ostatní spoluobčania. Bolo až
obdivuhodné ako sa zmobilizovala celá obec a
spoločne s privolanými hasičskými jednotkami z
obcí Vojkovce, Slovinky a profesionálnymi
hasičmi z Krompách sa požiar uhasil.
Na druhý deň pri obhliadke požiaroviska
veliteľom Rastislavom Čurillom a Mariánom

Štecom bol zistený koreňový požiar, ktorý bol
uhasený hasičskou jednotkou za pomoci HZZ
Krompachy a DHZ Krompachy.
Aby toho nebolo málo, v októbri pripravenosť
našich hasičov preverila povodeň. Deň a noc
počas dvoch dní dobrovoľní hasiči hliadkovali
v obci a boli nápomocní pre občanov, ktorým
voda ohrozovala majetok, plnili vrecia pieskom,
zabezpečovali záchranné práce. Keď to všetko
opadlo, na rad prišlo čistenie studní
a odstraňovanie nánosov.
Tak ako všetkých, aj našu činnosť ovplyvnila
pandémia, kedy sme sa žiaľ nemohli stretávať a
aktívne sa pripravovať na výcvikový rok, ale naša
organizácia je stále pripravená pomáhať občanom
a obci pri živelných pohromách.
Silvia Čurillová, tajomníčka DHZ

Materská škola - O deťoch a pre deti
„Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované“
Do nového roka vykročili aj naši najmenší tou
správnou nohou. Začali sme hneď zodpovedne,
keď sme sa vybrali lesom na návštevu
k zvieratkám. Detičky vzali krmivo pre našich
štvornohých kamarátov a vyrazili sme na zimnú
brannú vychádzku. Nechali sme našim kamarátom
v lese pri krmelci maškrty, ktorými si naplnili
hladné brušká. Po splnení povinností si deti užívali
snehové šantenie v ľadovom kráľovstve nášho
lesa.
Náš vydarený začiatok roka pokračoval veselo.
Hneď z rána nás potešil svojou návštevou p.
Palesitz so svojimi veselými pesničkami
a tancami. Na karneval prišli s najväčšou radosťou
aj motýľ z našej záhrady, papagáj z Austrálie,
piráti na svojej lodi, ale i zvieratká z obľúbených
rozprávok. Všetci dobrí kamaráti sa zabávali
a šantili. Bol to u nás krásny bál, rozprávkový
karneval!
Veselé šantenie vystriedala láska. Detičky
pripravili vlastnoručne vyrobené srdiečka,
ktorými sa navzájom obdarovali.

Don Bosco

Naše detičky sa veľmi tešia na marec, mesiac
knihy, ako aj na svoje obľúbené rozprávkové
knihy. A preto, ako predprípravu sme si
naplánovali spoločný výlet do divadelného sveta.
Zaujala nás rozprávka o Perinbabe, ktorú pre nás
zahrali šikovní herci zo spišskonovoveského
divadla.
Krásny kultúrny zážitok vystriedali povinnosti.
Navštívili sme našich kamarátov v ZŠ, ktorí tiež
kedysi navštevovali našu MŠ. Teraz už ako prváci
ukázali, čo všetko sa naučili a na čo všetko sa
predškoláci môžu tešiť.
Veselý nástup do MŠ po jarných prázdninách
vystriedal smútok a na základe usmernenia
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa
výchovno-vzdelávacia činnosť prerušila z dôvodu
pretrvávajúceho ochorenia COVID-19.
To nám ale neubralo na radosti a nadšenia z našej
škôlky a po pár dlhých týždňoch strávených doma
sme sa opäť vrátili. Oslávili sme sviatok všetkých
detí najlepšie ako sa patrí. Porazili sme draka
Koroňáka
a za
prísnych
hygienicko-
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epidemiologických opatrení sme sa mohli vrátiť
k svojim hračkám i kamarátom.

Spolu sme to zvládli!!! ...a zvládneme ešte viac,
pretože školský rok sa ešte nekončí. Čaká nás ešte
veľa hier a zábavy.
kolektív MŠ

Z obecnej kroniky
cit.:
„Oslobodeniu
obce
predchádzala
delostrelecká prestrelka medzi ustupujúcimi
Nemcami a sovietskou (červenou) armádou. Jedna
nemecká batéria bola umiestnená na pozemku,
kde je teraz vybudovaný Beluš Ján (za mostom).
Nakoniec obec oslobodili sovietske jednotky. Asi
o 7:00 hod. ráno dňa 23.1.1945 došli čelné
zaisťovacie hliadky súčasne jedna od Krompách,
druhá dolinou od Kaľavy. Vzápätí na to došli
hlavné sledy.
Nemci pri ústupe vykradli potraviny, šatstvo
a krmivo. V tom čase i za udalostí povstania
v obci bol vládnym komisárom Ondrej Uličný, t.
č. zamestnanec ČSD, ktorý sa hodne ľudí zastával.
Pri ústupe Nemci zničili i drevený most cez
Hornád pri Morniskách. Snaha partizánskej
skupiny Kiseľa prekaziť zničenie mostu sa
nevydarila, nakoľko prípravy na jeho zničenie
vypozorovali pozde.
Most, ktorý bol zničený cez Hornád bol
provizórne v spolupráci so sovietskou armádou
opravený približne 25.1.1945. Počas fronty bol
poškodený tiež dom Jozefa Beluša. Nakoľko za

bojov sa roztrúsilo hodne munície, neopatrnosťou
v zachádzaní s touto muníciou boli poranení alebo
usmrtení z obce títo: Baluch Ján – dieťa, syn
Františka Balucha, Novák – syn t. č. Márie
Novákovej. Z povstalcov Nemcami bol zajatý
Jakub Faltin. Počas prechodu fronty v škole bolo
ubytované vojsko.“
Veľké povodne v roku 2010 odkryli z dna
Hornádu pravdepodobne drevený pilier starého
mosta, priamo pod tým dnešným. Tohtoročné
októbrové povodne spomínaný pilier odplavili no
odkryli ďalšie tri. Nepozeráme sa práve na našu
vojnovú, či predvojnovú históriu?
Mgr. Gabriela Kožárová

SODB je súčasťou celosvetového programu populačných,
domových a bytových zisťovaní, uskutočňuje sa pod záštitou
EÚ a OSN. Na Slovensku má viac ako 100-ročnú tradíciu. V EÚ
sa realizuje vo všetkých členských štátoch v referenčnom roku
2021. Základné výsledky SODB 2021 budú zverejnené do konca
roku 2022. Informácie k SODB nájdete na adrese
www.scitanie.sk. Podmienky upravuje zákon č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku
2021. Sčítanie je financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Štatistického
úradu SR.
Sčítanie obyvateľov na Slovensku prebehne od 15.2.2021 do 31.3.2021 po prvýkrát v histórii plne
elektronicky. Obyvateľ sa sčíta sám prostredníctvom sčítacieho formulára dostupného na webovej
stránke www.scitanie.sk, alebo navštívi kontaktné miesto na obecnom úrade (tu sa môže sčítať sám,
alebo za pomoci stacionárneho asistenta). Na požiadanie bude k dispozícii aj mobilný asistent, ktorý
v prípade potreby navštívi občana priamo doma.
Mgr. Gabriela Kožárová
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Obecná štatistika 2019
Počet obyvateľov k 31.12.2019 bol 571. Narodilo sa 9 detí, z toho 4 dievčatá a 5 chlapcov. Zomrelo 10
ľudí, z toho 4 ženy a 6 mužov. Počet sobášov bol 3. V roku 2019 sa do obce prisťahovalo 7 obyvateľov
a 14 obyvateľov sa z obce odsťahovalo.

Dobrý skutok
Všetko to naštartovala skutočnosť, ktorá sa
uskutočnila 17.01.2020, keď doslova v priebehu
niekoľkých minút sme prišli skoro o všetko, čo
sme počas nášho života spoločne nadobudli. I keď
nám ostali len oči pre plač, uvedomili sme si, že
nám ostalo to najcennejšie, a to náš život.
Následne na to sa roztrhlo vrece s ľudskou
spolupatričnosťou. Zaplavilo nás množstvo
povzbudivých slov a veľa ľudí so snahou nám
pomôcť.
Touto cestou a týmto poďakovaním Vám
chceme vyjadriť srdečnú vďaku za finančné
prostriedky, ktoré ste nám poskytli. Každé jedno
euro, ktoré ste zaslali na vytvorený účet alebo
osobne odovzdali na obecnom úrade, nám
nesmierne pomohlo. Finančné prostriedky zo
zbierky sme využili na opravu našej strechy.
Taktiež sa chceme veľmi pekne poďakovať
poslancom obce, ktorí nám taktiež pomohli v tejto
ťažkej situácii. Nesmierne ďakujem patrí
samozrejme aj našej pani starostke, p. Jitke
Puhallovej. Jej ľudský a súcitný prístup nás veľmi

potešil. Veľmi rýchlo a bez váhania nám pomohla
so všetkým, o čo sme ju požiadali.
Podaná pomocná ruka vo finančnej forme z
Vašej strany bola pre nás neoceniteľnou pomocou.
Vám všetkým patrí obrovské ĎAKUJEM. Bez
Vás a Vašej pomoci by sme to zvládali veľmi
ťažko.
Dňa 11.03.2020 sme prevzali od obce
Kolinovce finančnú hotovosť vo výške 1 305,00
EUR. Uvedené finančné prostriedky boli
vyzbierané na základe vyhlásenej výzvy obcou
Kolinovce dňa 23.01.2020 na pomoc manželom
Kiferovým na odstránenie následkov ničivého
požiaru z dňa 17.01.2020. Finančná pomoc bola
realizovaná formou dobrovoľného finančného
príspevku darcov prostredníctvom pokladne
a bankového účtu Obecného úradu Kolinovce.
Celková vyzbieraná čiastka činila 1 916,00 EUR,
z ktorej bolo použitých 611,00 EUR na výstavbu
komína.
Úprimne ĎAKUJEME.
Vlasta a Juraj Kiferoví

Milí občania, aj vy môžete prispieť ku skvalitneniu obsahu nášho Občasníka. Vaše príspevky, zaujímavé
články, fotky z obecných akcií alebo podnety na zlepšenie nám môžete zasielať na adresu:
obeckolinovce@kolinovce.sk alebo osobne na Obecný úrad Kolinovce. Ďakujeme.
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Nohejbalový turnaj

Povodeň

1. adventný veniec
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Gulášmajster 2020

Lesný požiar

1.adventný veniec

