Obecné zastupiteľstvo K O L I N O V C E
ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 16.2.2017
Prítomní:

Vincent Bača, starosta obce
Poslanci: E. Borženská, V. Borženská, M. Čečová, D. Madeja, M. Ondov
Neprítomní: Ing. Vladimír Vaščák - ospravedlnený
Ďalší prítomní: Mgr. Gabriela Kožárová zapisovateľka

PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Nájomná zmluva – KSK Košice (rekonštrukcia autobusových zastávok)
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kolinovce za rok 2016
Rôzne
Záver

K bodu 1

OTVORENIE

Starosta obce Vincent Bača srdečne privítal všetkých prítomných. Na základe prezenčnej
listiny skonštatoval uznášaniaschopnosť OZ a tým otvoril 1. riadne zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v roku 2017. Predložil návrh programu rokovania, ktorý bol poslancami OZ
jednohlasne schválený.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 hlasy (Borženská E., Borženská V., Čečová, Madeja, Ondov)
0
0

K bodu 2 VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
Starosta obce na overovateľov zápisnice navrhol poslancov p. Dalibora Madeju a p. Mareka
Ondova. Návrh bol OZ jednohlasne schválený.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhnutých overovateľov zápisnice poslancov Dalibora Madeja
a Mareka Ondova.
Hlasovanie:

K bodu 3

za:
proti:
zdržal sa:

5 hlasy (Borženská E., Borženská V., Čečová, Madeja, Ondov)
0
0

KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ

Starosta obce informoval poslancov OZ o stave plnenia uznesení, ktoré sú splnené, prípadne
v priebežnom plnení.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o splnení uznesení a o ich
priebežnom plnení
Hlasovanie:

K bodu 4

za:
proti:
zdržal sa:

5 hlasy (Borženská E., Borženská V., Čečová, Madeja, Ondov)
0
0

NÁJOMNÁ ZMLUVA – KSK Košice (rekonštrukcia zastávok)

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh Nájomnej zmluvy s Košickým samosprávnym krajom
Košice s predmetom zmluvy: prenájom časti pozemkov registra C KN č. 288 o výmere 7,10 m2, č.
289 o výmere 47,9 m2, č. 346 o výmere 21 m2, registra E KN č. 98888/2 o výmere 3,7 m2, spolu
o výmere 79,7 m2. Doba nájmu je 10 rokov, nájomné 1,00 € za každý i začatý kalendárny rok z
dôvodu hodného osobitného zreteľa. Účelom je realizácia projektu ID R001 II/547 Hranica okresu
Košice/Košice – okolie – Spišské Vlachy (rekonštrukcia zastávok). Predmet nájmu sa týka objektov
SP 109 – Autobusová zastávka Kolinovce a SO 109-01 Nástupište Kolinovce. Jedná sa o stavbu vo
verejnom záujme.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nájomnú zmluvu s Košickým samosprávnym krajom Košice
s predmetom zmluvy: prenájom časti pozemkov registra C KN č. 288 o výmere 7,10 m2, č. 289
o výmere 47,9 m2, č. 346 o výmere 21 m2, registra E KN č. 98888/2 o výmere 3,7 m2, spolu
o výmere 79,7 m2. Doba nájmu je 10 rokov, nájomné 1,00 € za každý i začatý kalendárny rok z
dôvodu hodného osobitného zreteľa. Účelom je realizácia projektu ID R001 II/547 Hranica okresu
Košice/Košice – okolie – Spišské Vlachy (rekonštrukcia zastávok). Predmet nájmu sa týka objektov
SP 109 – Autobusová zastávka Kolinovce a SO 109-01 Nástupište Kolinovce. Jedná sa o stavbu vo
verejnom záujme.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 hlasy (Borženská E., Borženská V., Čečová, Madeja, Ondov)
0
0

Starosta obce zároveň informoval poslancov OZ o účasti na pracovných rokovaniach s
KSK Košiciach vo veci akceptovania pripomienok poslancov k projektovej dokumentácii. Zároveň
bolo prerokované zosúladenie projektu rekonštrukcie zastávok KSK Košice s projektom PVS a.s.
vodovod, kanalizácia, keďže umiestnenie týchto dvoch projektov sa pretína v mieste „Autobusová
zastávka Kolinovce“.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rokovania starostu obce s KSK Košiciach vo veci
akceptovania pripomienok poslancov k projektovej dokumentácii. Zároveň bolo prerokované
zosúladenie projektu rekonštrukcie zastávok KSK Košice s projektom PVS a.s. vodovod,
kanalizácia.
Hlasovanie:

K bodu 5

za:
proti:
zdržal sa:

5 hlasy (Borženská E., Borženská V., Čečová, Madeja, Ondov)
0
0

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE
KOLINOVCE ZA ROK 2016

Ing. Vladimír Vaščák, hlavný kontrolór obce, písomne (nie osobne – bol ospravedlnený) predložil
poslancom OZ Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kolinovce za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Kolinovce za rok 2016.
Hlasovanie:

K bodu 6

za:
proti:
zdržal sa:

5 hlasy (Borženská E., Borženská V., Čečová, Madeja, Ondov)
0
0

RÔZNE

a.) Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť o odkúpenie pozemku zo dňa 14.2.2017.
Žiadateľom je pán Jozef Žiga, Kolinovce 157. Predmetom žiadosti je odkúpenie časti pozemku
parcela C KN č. 36 k.ú. Kolinovce o výmere 6m2 – zastavaná plocha. Ide o pozemok, ktorý je vo
vlastníctve obce, no ja zastavaný časťou rodinného domu s.č. 157. Žiadateľa, ktorý nehnuteľnosť
odkúpil,
pôvodný vlastník neinformoval o nevysporiadaní pozemku. Podľa vypracovaného
Geometrického plánu, ktorý predložil žiadateľ pôjde o parcelu C KN č. 37/2.
Pracovník stavebného úradu Mgr. Dušan Slovinsky informoval o možnosti priameho predaja
pozemku, v tomto prípade v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. §9a o majetku obcí.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj časti parcely C KN č. 36 k.ú. Kolinovce evidovanej na LV
č. 1 o výmere 6m2 – zastavaná plocha. Kupujúci Jozef Žiga rod. Žiga nar. 6.2.1980, trvale bytom
Kolinovce 157. Pozemok, ktorý je vo vlastníctve obce, no je zastavaný časťou rodinného domu s.č.
157. Podľa vypracovaného Geometrického plánu, ktorý predložil žiadateľ pôjde o parcelu C KN č.
37/2. Predaj v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. §9a.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 hlasy (Borženská E., Borženská V., Čečová, Madeja, Ondov)
0
0

b.) Mgr. Gabriela Kožárová predložila poslancom OZ Prehľad hospodárenia na úseku nakladania
s odpadom. Obec v r. 2016 v oblasti nakladania s odpadmi doplatila 2 611,28 € (vrátane nákladov na
veľkokapacitné kontajnery, likvidáciu verejných skládok a poplatky za separovaný odpad).
Zároveň bol predložený Prehľad nedoplatkov daní z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad
k 31.12.2016. Výška nedoplatkov 3 633,80 €. Poslanci v danej problematike navrhujú vyhlásiť
výzvu k úhradám v obecnom rozhlase s upozornením na následné zverejnenie neplatičov na úradnej
tabuli, stanoviť termín do ktorého majú byť vysporiadané staré nedoplatky daní a poplatkov.
V prípade neuhradenia budú dlžníci zverejnení na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Prehľad hospodárenia na úseku nakladania
s odpadom. Obec v r. 2016 v oblasti nakladania s odpadmi doplatila 2 611,28 € (vrátane nákladov na
veľkokapacitné kontajnery, likvidáciu verejných skládok a poplatky za separovaný odpad).
Prehľad nedoplatkov daní z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad k 31.12.2016 vo výške
nedoplatkov 3 633,80 €.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 hlasy (Borženská E., Borženská V., Čečová, Madeja, Ondov)
0
0

Obecné zastupiteľstvo odporúča
vyhlásiť výzvu k úhradám nedoplatkov miestnych daní
a poplatkov v obecnom rozhlase s upozornením na následné zverejnenie neplatičov na úradnej tabuli,
stanoviť termín do ktorého majú byť vysporiadané staré nedoplatky daní a poplatkov. V prípade
neuhradenia budú dlžníci zverejnení na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 hlasy (Borženská E., Borženská V., Čečová, Madeja, Ondov)
0
0

c.) Organizovanie Fašiangovej zabíjačka
Poslanci OZ navrhujú zorganizovať verejnú Fašiangovú zabíjačku v obci Kolinovce. Termín akcie
25.2.2017, miesto Športovo-oddychová zóna Morniská, v prípade nepriaznivých terénnych
podmienok Pieščiská. Obec zabezpečí na svoje náklady bravčové polky a ďalšie potravinové
a materiálové potreby, energiu, hudbu.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje verejnú Fašiangovú zabíjačku v obci Kolinovce. Termín akcie
25.2.2017, miesto Športovo-oddychová zóna Morniská, v prípade nepriaznivých terénnych
podmienok Pieščiská. Obec zabezpečí na svoje náklady bravčové polky a ďalšie potravinové
a materiálové potreby, energiu, hudbu.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

3 hlasy (Borženská E., Madeja, Ondov)
1 hlas (Borženská V.)
1 hlas (Čečová)

K bodu 9 ZÁVER
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil 1. riadne zasadnutie
OZ Kolinovce v roku 2017.

Overovatelia:

Dalibor Madeja

…………………………………..

Marek Ondov

...………………………………..

Vincent Bača
starosta obce

Zapísala: Mgr. Gabriela Kožárová, 16.2.2017
Vyvesené: 20.2.2017
Zvesené:

vl.r.
..................................................................

