Obec K O L I N O V C E
ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kolinovciach konaného
dňa 16.12.2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Starostka obce privítala prítomných poslancov. Konštatovala, že zasadnutie s počtom prítomných
poslancov päť je uznášaniaschopné.
Predložila poslancom návrh programu 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kolinovciach
a predniesla návrh uznesenia:
OZ v Kolinovciach schvaľuje návrh programu I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kolinovciach
konaného dňa 16.12.2018 v znení:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Návrh dodatku VZN č.3/2012
4. Ročná zmluva s Ekover s.r.o. Spišské Vlachy pre r.2019
5. Rôzne
6. Záver
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 hlasy (Barbušová, Borženská E.,Borženská V., Čuchran, Lopatková)
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Kolinovciach prijalo uznesenie č. UZ 12/2018, ktoré tvorí prílohu zápisnice.
K bodu 1
Starostka obce informovala poslancov, že bude robiť zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K bodu 2
Za overovateľov zápisnice určila poslancov

-

JUDr. Marek Čuchran
Erika Borženská

K bodu 3
Starostka obce informovala poslancov, že
 dňa 30.10.2018 predchádzajúce obecné zastupiteľstvo uznesením č.62/10/2018 zobralo na
vedomie návrh na úpravu VZN č.3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO
a DSO formou dodatku, odporúčalo spracovať Návrh Dodatku VZN č. 3/2012 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za KO a DSO – úprava ročného poplatku na 8,28/občan
/5žetónov/, zachovanie žetónového systému a následne obec zverejnila vyvesením na úradnej
tabuli dňa 13.11.2018 Návrh Dodatku č.1 VZN č.3/2012.
 náklady obce za vývoz komunálneho odpadu v r.2017 boli cca 5 400,- eur, v tomto roku sú
očakávané náklady v porovnateľnej výške , čo predstavuje cca 10,50 eur/na obyvateľa pri 520
poplatníkoch.
 novela zákona o poplatkoch za uloženie odpadu zavádza nový systém, ktorého cieľom je
motivovať k triedeniu odpadu. K zvýšeniu poplatku dôjde u obcí, kde je separovanie odpadu
nízke.

Poslanci sa postupne vyjadrili k téme a predložili návrh na úpravu sadzby poplatku na sumu
8,50 EUR za osobu a kalendárny rok , za poplatok občan obdrží 5 ks žetónov na osobu / rok
a žetón naviac bude poplatníkovi na požiadanie vydaný zdarma na OcÚ Kolinovce.
Starostka obce predložila návrh na doplnenie úvodných ustanovení a predmetu dodatku
v návrhu predloženom poslancami OZ /viď Dodatok č.1 k VZN č.3/2012/
Starostka obce predniesla návrh uznesenia :
OZ v Kolinovciach schvaľuje Dodatok č.1 Všeobecne záväzne nariadenie obce Kolinovce
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vyvesený dňa 13.11.2018
Hlasovanie:

za:
0
proti: 5 hlasy (Barbušová, Borženská E.,Borženská V., Čuchran, Lopatková)
zdržal sa:
0

Starostka obce predniesla návrh uznesenia :
OZ v Kolinovciach schvaľuje Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce
Kolinovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Hlasovanie:

za:
5 hlasy (Barbušová, Borženská E.,Borženská V., Čuchran, Lopatková)
proti:
0
zdržal sa:
0

Obecné zastupiteľstvo v Kolinovciach prijalo uznesenie č. UZ 13/2018, ktoré tvorí prílohu
zápisnice.
K bodu 4
Starostka obce oboznámila poslancov, že spoločnosť Ekover s.r.o.Spišské Vlachy doručila na obec
ročnú zmluvu o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č.7/2019.
Predmetom tejto zmluvy je dojednanie si rozsahu činností, ktoré bude firma vykonávať pre obec a výška
odmeny za tieto činnosti v zmysle uzavretej rámcovej zmluvy.
Poslancom bola predložená k nahliadnutiu ročná zmluva na r.2018. Poslanci po oboznámení sa
s obsahom oboch zmlúv / za r.2018 a za r.2019/ a porovnaní cien súhlasia s uzatvorením ročnej zmluvy
na r.2019.
Starostka obce predniesla návrh uznesenia :
OZ v Kolinovciach súhlasí s uzatvorením ročnej zmluvy Obce Kolinovce s firmou Ekover
s.r.o. Spišské Vlachy na obdobie r.2019
Hlasovanie:

za:
5 hlasy (Barbušová, Borženská E.,Borženská V., Čuchran, Lopatková)
proti:
0
zdržal sa:
0

Obecné zastupiteľstvo v Kolinovciach prijalo uznesenie č. UZ 14/2018, ktoré tvorí prílohu
zápisnice.
K bodu 5
 Starostka obce požiadala obecné zastupiteľstvo o súhlas na používanie súkromného
motorového vozidla na pracovné cesty príp. na pracovný účel, nakoľko obec nevlastní
služobné motorové vozidlo.
Poslanci bez pripomienok.
Starostka obce predniesla návrh uznesenia:
OZ v Kolinovciach schvaľuje starostke obce Jitke Puhallovej používanie súkromného
motorového vozidla na pracovné cesty príp. na pracovný účel.
Hlasovanie:

za:

5 hlasy (Barbušová, Borženská E.,Borženská V., Čuchran, Lopatková)

proti:
zdržal sa:

0
0

Obecné zastupiteľstvo v Kolinovciach prijalo uznesenie č. UZ 15/2018, ktoré tvorí prílohu
zápisnice.
 Starostka obce vyzvala poslanca M.Čuchrana, aby v spolupráci s hokejovým klubom,
mládežou príp. s dobrovoľníkmi počas zimnej sezóny 2018/2019 pripravili ľadovú
plochu na ihrisku v časti obce Morniska.
Poslanec M.Čuchran – Kde sú mantinely do brány na ihrisku? Zabezpečenie ľadovej
plochy počas zimnej sezóny 2018/2019 si beriem na zodpovednosť.
Starostka obce – mantinely by mali byť v sklade – v starej škôlke. Čerpadlo, hadice
a ostatný materiál ti bude na požiadanie vydaný, za čo budeš zodpovedný.
 Starostka obce informovala poslancov o činnosti Miestnej akčnej skupiny Sľubica,
ktorej členom je aj obec Kolinovce a o možnosti čerpania finančných prostriedkov
v budúcom roku v sume cca 46 tis. Eur a to na výstavbu prípadne rekonštrukciu
ihriska, verejných priestranstiev a kultúrneho domu. Oboznámila poslancov so svojim
návrhom a to :
Revitalizáciu verejných priestranstiev by bolo vhodné robiť po ukončení prác na
výstavbe vodovodu a kanalizácie . Na rekonštrukciu kultúrneho domu je potrebný
väčší objem finančných prostriedkov príp. je to možné robiť na etapy alebo využiť
možnosti v rámci výziev zameraných na zníženie energetickej náročnosti budov. Do
úvahy by pripadala výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom na letné
športy pri spolufinancovaní obce a zdrojov mimo verejného sektora, čím sa vytvoria
podmienky k rozvoju športu a aktívnemu využitiu voľného času pre širokú verejnosť.
Požiadala poslancov aby sa vyjadrili k možným lokalitám.
Poslankyňa E.Borženská – Má obec financie v rozpočte na budúci rok na
spolufinancovanie?
Starostka obce – Rozpočet počíta s kapitálovými výdavkami vo výške cca 26 tis eur.
Poslanci po prerokovaní možnosti investičnej výstavby v r.2019 súhlasia so
spracovaním projektovej dokumentácie na multifunkčné ihrisko. Jednou
z vhodných lokalít sú Morniská.
Starostka obce predniesla návrh uznesenia :
OZ v Kolinovciach súhlasí so spracovaním projektovej dokumentácie na multifunkčné
ihrisko / 18 x 33m / .
Hlasovanie:

za:
5 hlasy (Barbušová, Borženská E.,Borženská V., Čuchran, Lopatková)
proti:
0
zdržal sa:
0

Obecné zastupiteľstvo v Kolinovciach prijalo uznesenie č. UZ 16/2018, ktoré tvorí prílohu
zápisnice.
 Starostka obce predniesla poslancom návrh na silvestrovský ohňostroj spojený
s vianočným punčom a čajom sponzorovaným starostkou , v prípade priaznivého
počasia aj s otvorením klziska.
Poslanci sa dohodli na silvestrovskom ohňostroji o 00,30 hod. pri vianočnom
stromčeku pred obecným úradom v spojení s prípitkom, ktorý sponzoruje starostka
a prítomní poslanci obecného zastupiteľstva.

K bodu 6

Na záver sa starostka poďakovala všetkým za účasť a popriala príjemne strávené vianočné
sviatky.
Začiatok zasadnutia OZ : 18,00 hod.
Ukončené zasadnutie OZ : 20,00 hod.
Zapísala : Jitka Puhallová
vl.r.
Jitka Puhallová
starostka obce

Overovatelia zápisnice : JUDr. Marek Čuchran

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

Erika Borženská

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

