Obecné zastupiteľstvo K O L I N O V C E
ZÁPISNICA
z 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 3.12.2018
Prítomní:

Vincent Bača, starosta obce
Poslanci: Erika Borženská, Mária Čečová, Marek Ondov, Dalibor Madeja
Neprítomní: Vlasta Borženská - ospravedlnená
Ďalší prítomní: Ing. Vladimír Vaščák hl. kontrolór, Mgr. Gabriela Kožárová zapisovateľka

PROGRAM
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Rozpočet obce Kolinovce na r. 2019
5. Rôzne
6. Záver
K bodu 1

OTVORENIE

Starosta obce Vincent Bača srdečne privítal všetkých prítomných. Na základe prezenčnej listiny
skonštatoval uznášaniaschopnosť OZ a tým otvoril 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v
roku 2018. Ospravedlnil poslankyňu Vlastu Borženskú z neúčasti. Predložil návrh programu
rokovania, ktorý bol poslancami OZ jednohlasne schválený.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania OZ dňa 3.12.2018.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

4 hlasy (Borženská E., Čečová, Ondov, Madeja)
0
0

Poslanci OZ jednohlasne navrhli zmeniť poradie jednotlivých bodov programu – bod Rôzne zaradiť
v poradí ako bod 3.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu programu – poradie jednotlivých bodov – bod Rôzne
preradiť ako bod 3.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

4 hlasy (Borženská E.,Čečová, Ondov, Madeja)
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 p. Dalibora Madeju
a p. Mareka Ondova.
Hlasovanie:

K bodu 3

za:
proti:
zdržal sa:

4 hlasy (Borženská E.,Čečová, Ondov, Madeja)
0
0

RÔZNE

A/Poslankyňa p. Mária Čečová požiadala starostu obce o informácie, či neprišla odpoveď
k pripomienkam k cestovnému poriadku od prepravcov Eurobus Prešov, ktoré im postúpil Eurobus
Košice (Spišská Nová Ves).
Starosta obce informuje, že žiadne spätné informácie už na obec neprišla.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie – informáciu o riešení pripomienok k cestovným
poriadkom prepravcov Eurobus Prešov a Eurobus Košice.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

4 hlasy (Borženská E.,Čečová, Ondov, Madeja)
0
0

B/Poslanci predložili návrh na zmenu člena Rady školy pri MŠ, keďže doterajšiemu členovi p.
Daliborovi Madejovi končí poslanecký mandát. Bol predložený návrh na poslankyňu p. Eriku
Borženskú.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poslankyňu p. Eriku Borženskú za člena Rady školy pri MŠ
Kolinovce za poslancov OZ Kolinovce.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

4 hlasy (Borženská E.,Čečová, Ondov, Madeja)
0
0

C/Ing. Vladimír Vaščák, hlavný kontrolór obce predložil poslanom OZ Záznam o výsledku následnej
kontroly. Kontrolovaná oblasť – Kontrola vykonávania a evidencie sťažností za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záznam o výsledku následnej kontroly hlavného kontrolóra
obce Ing. Vladimíra Vaščáka – Kontrola vykonávania a evidencie sťažností.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

4 hlasy (Borženská E.,Čečová, Ondov, Madeja)
0
0

D/Mgr. Gabriela Kožárová (kronikárka obce) predložila poslancom návrhy textov pre zápis do
obecnej kroniky za obdobie 2003-2018.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje texty pre zápis do obecnej kroniky za obdobie r. 2003-2018.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

4 hlasy (Borženská E.,Čečová, Ondov, Madeja)
0
0

E/Starosta obce informoval poslancov OZ o ukončení projektu „Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice
Kolinovce“. Odovzdávací protokol bol podpísaný 3.12.2018.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o ukončení „Stavebných úprav
hasičskej zbrojnice Kolinovce“
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

4 hlasy (Borženská E.,Čečová, Ondov, Madeja)
0
0

F/Poslanci predložili návrh na ročné odmeny pre poslancov OZ a zapisovateľku vo výške
300,00€ čistá mzda, vyplatená zálohovo v prvom týždni mesiaca december 2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh odmien pre poslancov OZ a zapisovateľku vo výške 300,00
€ čistá mzda so zálohovým vyplatením v prvom týždni mesiaca december 2018.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

4 hlasy (Borženská E.,Čečová, Ondov, Madeja)
0
0

G/ starosta obce Vincent Bača predniesol hodnotiacu správu za obdobie svojho účinkovania na poste
starostu obce za obdobie r. 2003-2018. V správe zhrnul, zhodnotil a predniesol jednoduchý prehľad
toho, čo sa urobilo za posledných 16 rokov.
Funkciu starostu obce Kolinovce som prevzal 7.1.2003 a odovzdám ju svojej nástupkyni 10.12.2018.
Počas týchto 16 rokov som sa snažil s najlepším vedomím a svedomím pracovať pre túto obec a jej
obyvateľov. V Kolinovciach nás žije priemerne takmer 600 a je nemožné vyhovieť naozaj každému
podľa jeho predstáv a potrieb. Po celú dobu som sa snažil ísť tou povestnou strednou zlatou cestou.
Každý plán, akcia, projekt, takmer vždy a takmer všetko má nejaké hranice. Zvyčajne sme
limitovaný finančnými prostriedkami, materiálnymi či pozemkovými možnosťami, poveternostnými
podmienkami a v konečnom rade aj prístupom a ochotou ľudí. Spoločne s kolektívom ochotných
ľudí priložiť ruku k dielu, za podpory poslancov OZ, za pomoci mnohých domácich i cezpoľných
majstrov a odborníkov v rôznych oblastiach sa podarilo zrealizovať nasledovné:
Pôvodná budova materskej školy (pri železnici) postupom času prestávala spĺňať dôležité technické
a hygienické predpisy, ktoré sa vstupom do EU mnohonásobne sprísnili. Chátrajúca budova bola
predaná a zo získaných finančných prostriedkov sa zrealizovala rekonštrukcia budovy OcU.
V priestoroch 1. poschodia bola zriadená moderná MŠ so ŠJ . Obecný úrad bol presťahovaný do
zrekonštruovaného suterénu budovy. Následne boli z bezpečnostných a dopravných dôvodov
upravené priestory pred budovou OcU – vykonali sa terénne úpravy, vytvorili sa parkovacie miesta,
vytvoril sa bezbariérový prístup pre zásobovanie predajne potravín. V miestnej časti Morniská bolo
vybudované klzisko. V roku 2004 bola doriešená otázka oficiálneho erbu obce Kolinovce
a heraldickou komisiou MV SR bol schválený obecný erb, obecná pečať a obecná vlajka.
Z prostriedkov Nadácie Orange bol upravený vodný zdroj „studnička pri cigánoch“ , kde bol

stavebne upravený prítok vody a zastrešený dreveným altánkom. Stará plechová zastávka SAD
v smere na Spišské Vlachy bola nahradená novou drevenou, bol k nej vybudovaný nástupný
ostrovček. Bol vyregulovaný potok na Pieščiskách. Obnovilo sa oplotenie cintorína. Opravila sa
studňa pri KD a vykonalo sa jej oplotenie.Zakúpila sa vianočná svetelná výzdoba (úsporná LED) pre
skrášlenie vianočného obdobia v obci. Vykonala sa rekonštrukcia obecného rozhlasu a verejného
osvetlenia s finančnou podporou MF SR. Taktiež z projektových prostriedkov MF SR sa vykonala
výmena starých okien za plastové v hornom poschodí budovy OcU – terajšej MŠ. Vybudovali sa
miestne chodníky popri hlavnej ceste v úseku od mosta až k cintorínu. Zo štátnej kapitálovej
dotácie bola zrekonštruovaná strecha na hasičskej zbrojnici a pristúpilo sa k výrazným stavebným
úpravám cintorína (vstup, kríž, kaskády). Uložením betónových panelov sa vytvoril chodník
k posledným rodinným domom nad cintorínom.
V roku 2010 sme spoločne prežili možno najťažšie záplavy v Kolinovciach. Dni strachu a obáv
nahradili dni plné nutných opráv, dezinfekcie, a ľudskej pomoci. Následkom povodní bola
odplavená lávka cez Hornád, zničený dvor pri MŠ, zdevastované futbalové ihrisko i klzisko,
narušená stabilita niektorých svahov a škody na majetku našich občanov. Desiatky ton kameňa boli
použité na spevnenie podmáčaného svahu na Brehu a následne sa pristúpilo k vybudovaniu novej
železobetónovej lávky cez Hornád.
Z vlastných zdrojov boli vymenené staré hliníkovo-sklenené vchodové dvere do MŠ za nové
plastové. Z finančných prostriedkov MF SR bolo vykonané zateplenie dvoch strán budovy OcU –
MŠ, bola obnovená a vymaľovaná celá fasáda budovy. Bol zakúpený malotraktor s vlečkou pre
rôzne obecné účely (údržba verejných priestranstiev, prevoz stavebného materiálu, náradia, prevoz
materiálu pri kultúrnych akciách,...). Neskôr bola k nemu zakúpená radlica na odhrnovanie snehu.
Zodpovedne sa pristupovalo k údržbe verejnej zelene, pravidelne sa kosili verejné priestranstvá
a cintoríny, zriadil sa kvetinový zákon pri zjazde z hlavnej cesty na Morniská, pred obecným úradom
sa osadili veľké kvetináče so sezónnymi záhonmi. Z finančných prostriedkov EU a MF SR bola
vykonaná, hodnotou najväčšia, rekonštrukcia obecného majetku – rekonštrukcia miestnych
komunikácií (Breh, Morniská, k starej MŠ, na Pieščiskách). Lokalita Morniská, vďaka finančnej
podpore Karpatskej Nadácie bola obnovená a rozšírená (Športovo-oddychová zóna). Obnovilo sa
klzisko, ktoré mimo zimnej sezóny slúžilo ako ihrisko, bol tu postavený drevený altánok
s vydláždeným pódiom, boli inštalované detské preliezky, ihrisko bolo obohnané ochrannou sieťou.
Dvor Materskej školy bol za pomoci rodičov, dobrovoľníkov a finančnej podpory Nadácie Pontis
obnovený. Pristúpilo sa k obnove oplotenia, vykonali sa terénne úpravy, vybudovali sa detské
preliezky, altánok, upravilo sa okolie studne vo dvore. Priestory KD a starej školy prešli vnútornou
aj vonkajšou obnovou. Staré elektrické pece nahradilo plynové vykurovanie, priestory klubovne FSk
Kalina dostali novú omietku i podlahu. Podobnou stavebnou obnovou prešli aj miestnosti - kuchyňa,
priľahlé skladové miestnosti, chodba, sociálne zariadenia. V časti budovy (klubovňa FSk Kalina,
knižnica) boli vymenené staré okná za nové plastové, boli vymenené vchodové dvere. Opravila sa
zadná časť strechy KD. Vymaľovala a opravila sa fasáda budovy KD. Pokračovalo sa v budovaní
chodníkov. Bola obnovená budova bývalej TJ (na Morniskách), ktorú obec využíva na skladové
priestory, boli opravené kritické časti strechy, bola opravená a vymaľovaná fasáda budovy.
Zamestnanci a rodičia materskej školy vzájomnou spoluprácou získali finančné prostriedky z daru,
ktoré použili na zakúpenie nového nábytku do herne a spálne MŠ.
Pri príležitosti 700. Výročia prvej písomnej zmienky o obci Kolinovce bola v spolupráci s Ing.
Ondrejom Fábrym spracovaná a vydaná brožúra s názvom Kolinovce vo víre dejín (historicky prvá
knižná publikácia o Kolinovciach). MŠ z darovaných finančných prostriedkov obnovila zariadenie
šate a jedáleň. Autobusová zastávka Kolinovce MŠ - bol vybudovaný nový dreveno-murovaný
osvetlený prístrešok s lavičkou. Na zostup na Morniská od mosta bolo vybetónované schodisko so
zábradlím a chodníkom. Z projektu Obnova dediny bol vybudovaný chodník v úseku od OcU po
železničný most smer Krompachy.
Pristúpilo sa ku geodetickému zameraniu vodovodu a kanalizácie. Boli zhotovené projektové
dokumentácie na uvedený projekt. Investorom a realizátorom projektu je PVS a.s. Poprad. Na

Pieščiskách bolo vybudované pódium pre kultúrne akcie. Bolo obnovené oplotenie cintorína.
V priestoroch potravín boli vymenené okná a vchodové dvere. V júni 2018 sa začalo ukladať
vodovodné a kanalizačné potrubie v smere od Krompách (popred s.č. 114-118). Bolo vybudované
urnové kolumbárium na cintoríne s vytvorením 13 miest. Z finančných prostriedkov MV SR bola
realizovaná rekonštrukcia hasičskej zbrojnice. Bola zakúpená štvorkolesová kosačka pre účely
údržby futbalového ihriska a miestnej zelene. Bola podpísaná nájomná zmluva s Úradom Košického
samosprávneho kraja Košice za účelom kompletnej rekonštrukcie všetkých autobusových zastávok
v obci, ktorú vykoná VUC Košice z prostriedkov EU.
Finančný stav obce – k 30.11.2018 je evidovaný úver vo výške 11 426,86 €, čo tvorí výšku finančnej
spoluúčasť obce na projekte „Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice“, ktorý bol spolufinancovaný
s MV SR.
Negatívnou skúsenosťou môjho výkonu funkcie sú dlhodobé súdne spory s Ing. Štefanom Sokolom
vo veciach obecného majetku (pozemkov) a prevádzky píly, do ktorých bolo investovaných mnoho
financií a času, ktoré sa dali využiť omnoho produktívnejšie. Posledný so súdnych sporov do
dnešného dňa nie je ukončený.
Každoročne sa organizujú kultúrne, športové a zábavné akcie. Najväčšou sú tradičné Kolinovské
folklórne slávnosti, Dni matiek, MDD, hokejové turnaje, súťaže DHZ, účasti na majstrovstvách vo
varení halušiek, fašiangové zabíjačky a podobne. Zvládli sme oslavy 45. a 50. výročia FSk Kalina,
110. a 115. výročie DHZ Kolinovce. 700. rokov obce, návštevy hostí z Ukrajiny Poľska, Česka,
a mnoho iných aktivít.
Bolo mi cťou byť takmer 16 rokov starostom našich „Kolinoviec“. Bolo mi cťou spolupracovať so
všetkými, s ktorými som sa kedykoľvek a za akýchkoľvek okolností stretol, či už pracovne alebo
súkromne. Je čas poďakovať každému, kto bol akokoľvek nápomocní pri fungovaní a rozvoji našej
obce – zamestnanci OcU, MŠ, poslanci, pracovníci malých obecných služieb, dobrovoľníci,
absolventi, naši dobrovoľní hasiči i folkloristi, všetci občania. Ďakujem Vám všetkým za podporu
a spoluprácu.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie hodnotiacu správu starostu obce, v ktorej zhrnul celé svoje
pôsobenie na poste starostu obce za obdobie od r. 2003 do r. 2018.
Hlasovanie:

K bodu 4

za:
proti:
zdržal sa:

4 hlasy (Borženská E.,Čečová, Ondov, Madeja)
0
0

KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ

Starosta obce informoval poslancov OZ o splnení uznesení a o ich priebežnom plnení. Nikto zo
zúčastnených nemal k tomuto bodu programu požiadavku o poskytnutie informácií o plnení
konkrétneho staršieho uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o splnení uznesení a o ich priebežnom plnení
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

4 hlasy (Borženská E., Čečová, Ondov, Madeja)
0
0

K bodu 5 ROZPOČET OBCE KOLINOVCE NA R. 2019
Mgr. Gabriela Kožárová, ekonómka obecného úradu, predložila poslancom OZ Návrh rozpočtu obce
Kolinovce na rok 2019 (2020-2021), ktorý bol zverejnený 13.11.2018 spôsobom v obci obvyklým.
Rozpočet je zostavený bez uplatnenia programovej štruktúry Je vyrovnaný – strana celkových
príjmov i strana celkových výdavkov je navrhnutá vo výške 208 000 €.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet obce Kolinovce na rok 2019 bez uplatnenia programovej
štruktúry. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie viacročný rozpočet obce Kolinovce na roky
2020-2021.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

4 hlasy (Borženská E.,Čečová, Ondov, Madeja)
0
0

K bodu 6 ZÁVER
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil 6. riadne zasadnutie
OZ Kolinovce v roku 2018. Poďakoval poslancom za činnosť počas celého volebného obdobia, za
zodpovedný prístup k práci, za spoluprácu pri rozvoji obce, na kultúrnych a športových akciách
a odovzdal im ďakovné listy.

Overovatelia:

Dalibor Madeja

…………………………………..

Marek Ondov

......………………………………..

Vincent Bača
starosta obce

Zapísala: Mgr. Gabriela Kožárová, 3.12.2018
Vyvesené: 10.12.2018
Zvesené:

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

