Obecné zastupiteľstvo K O L I N O V C E
ZÁPISNICA
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 13.11.2008
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Starosta obce Vincent Bača srdečne privítal všetkých prítomných, oboznámil
prítomných s programom, ktorý bol schválený jednohlasne 5 hlasmi.

K bodu 1
Starosta obce na základe prezenčnej listiny skonštatoval uznášaniaschopnosť OZ a
tým otvoril 7. riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v roku 2008.

K bodu 2
Na základe návrhu starostu obce na overovateľov zápisnice boli OZ zvolení
p. Ondov Stanislav a p. Borženská Vlasta – jednohlasne 5 hlasmi.

K bodu 3
Kontrola plnenia uznesení
- splnené a v priebežnom plnení

K bodu 4
Dodatok k VZN č.1/2007
Dodatok k VZN č. 1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady platné od roku 2008 bol prijatý z dôvodu hospodárnosti a
efektivity výrubenia a platenia daní z nehnuteľnosti v sume do 3 eur.
V dodatku správca dane určuje, že daň nižšiu ako 3 eurá nebude vyrubovať ani vyberať.
Účinnosť dodatku k VZN č. 1/2007 nadobúda platnosť dňa 1.januára 2009.
Hlasovanie : za

5

K bodu 5
Schválenie otváracích hodín prevádzky OKO Bar Kolinovce

OZ schválilo otváracie hodiny prevádzky OKO BAR Kolinovce podľa návrhu majiteľky
prevádzky za splnenia týchto podmienok :
- udržiavať čistotu a poriadok v okolí prevádzky
- zabezpečiť parkovanie motorových vozidiel za budovou prevádzky baru
- pri odchode návštevníkov v nočných hodinách nerušiť nočný kľud hlasitosťou hudby
a podobne.
Pokiaľ sa budú vyskytovať opodstatnené sťažnosti na prevádzku, budú zo strany OZ
prehodnotené otváracie hodiny baru.
Hlasovanie : za 4

zdržal sa : 1

K bodu 6
Úprava rozpočtu

Uvedený bod sa presúva na 8. zasadanie OZ v mesiaci december 2008 z dôvodu nedoručenej
dokumentácie k dotácii MF SR.
K bodu 7
Návrh na zriadenie komisie verejného poriadku

Na návrh starostu obce bola zriadená komisia na ochranu verejného poriadku. Členmi
komisie sa stali všetci poslanci. Predseda komisie bude zvolený za zasadaní KVP.
Hlasovanie : za 5

K bodu 8

Rôzne
a/ Informácia starostu o ustanovení obce Kolinovce rozhodnutím Okresného súdu v Spišskej
Novej Vsi za opatrovníka občianky Vendelíny Prachniarovej z dôvodu nesvojprávnosti od
24. októbra 2008.

b/ Schválenie odmeny za bezpríspevkové darcovstvo krvi pre občanov obce p. Gondu Juraja,
p. Brajerčíka Petra, p. Huďovú Alžbetu v sume po 1 000.- slovenských korún .
Hlasovanie : za 5

c/ Informácia o schválení žiadosti prechodu pre chodcov pri kostole – vyjadrenie DI PZ
v Spišskej Novej Vsi. Uvedený prechod bude realizovaný v spolupráci so Správou ciest KSK
v Spišskej Novej Vsi v čo najkratšom čase.
d/ Informácia o čerpaní finančných prostriedkoch určených na prevádzku MŠ Kolinovce
v roku 2008 a o počte detí v školskom roku 2008/2009.
e / Informácia o schválenej dotácii MF SR na rekonštrukciu strechy hasičskej zbrojnice
a realizácii rekonštrukcie chodníkov, nástupného ostrovčeka a cintorína v tomto kalendárnom
roku. Oboznámenie poslancov s dotáciou vlády SR na kapitálové výdavky uvedených
projektov.

K bodu 9

Záver
Predložený návrh uznesenia č. 7/2008 bol OZ schválený jednohlasne.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil 7. Riadne
zasadnutie OZ Kolinovce v roku 2008.

Overovatelia:

Vlasta Borženská

…………………………………..

Stanislav Ondov

…………………………………..

Vincent Bača
starosta obce

Zapísala: Iveta Böhmerová
13.11.2008

U Z N E S E N I E

č. 7

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 13.11.2008

Obecné

zastupiteľstvo

A. Berie na vedomie
1. Plnenie uznesenia č. 6/2008 ako splnené a v priebežnom plnení

B. Schvaľuje
1. Program zasadnutia -

jednohlasne 5 hlasmi

2. Overovateľov zápisnice - p. Borženskú a p. Ondova - jednohlasne 5 hlasmi
3. Dodatok k VZN č.1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
poplatky a drobné stavebné odpady od roku 2008 5 hlasmi
4. Otváracie hodiny prevádzky OKO Bar Kolinovce - 4 hlasmi, 1 sa zdržal
5. Zriadenie komisie verejného poriadku – jednohlasne 5 hlasmi
6. Odmenu bezpríspevkovým darcom krvi p. Brajerčíkovi, p. Gondovi a p. Huďovej po
1 000 korún slovenských – jednohlasne 5 hlasmi
7. Uznesenie č. 7/2008

- jednohlasne 5 hlasmi

C. Neschvaľuje

Vincent Bača
starosta obce

Vyvesené:
Zvesené:

