OBEC KOLTA – Obecný úrad
Zn.: 3/2019

V Kolte dňa 17. 01. 2019

Zápisnica z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kolte, konaného dňa 17. 01. 2019
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kolte
s nasledovným programom:

Program:
1. Privítanie
2. Schválenie návrhu programu zasadnutia
3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Interpelácie poslancov OZ
5. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
6. Správa hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2018
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 2019
9. Rozpočet obce a školy na rok 2019
10. Žiadosť o dofinancovanie opatrovateľskej služby na rok 2018
11. Plán kultúrnych podujatí na rok 2019
12. Zberný dvor
13. Diskusia
14. Záver

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Privítanie: prítomných (podľa prezenčnej listiny) na III. riadnom zasadnutí OZ privítal starosta
obce Ľubor Krnčan.
2. Schválenie návrhu programu zasadnutia – p. starosta oboznámil poslancov s návrhom
programu zasadnutia. Poslanci nemali k návrhu žiadne pozmeňujúce návrhy. Starosta
skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo Obce Kolta je uznášaniaschopné a následne dal
o návrhu programu hlasovať.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Kolte č.: 01/01/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Kolte podľa §12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení schvaľuje program
svojho zasadnutia dňa 17.01.2019.
Prítomní: 9 poslancov - Mgr. Martina Almášová, Ing. Jozef Ambrózai, Ing. Martin Gajdošík,
Bc. Lukáš Gulbiš, Darina Chudivániová, Nora Laktišová, Robert Ölvecký, Juraj Smýkala,
Pavol Timko
Hlasovanie: za – 9 poslancov: Mgr. Martina Almášová, Ing. Jozef Ambrózai, Ing. Martin
Gajdošík, Bc. Lukáš Gulbiš, Darina Chudivániová, Nora Laktišová, Robert
Ölvecký, Juraj Smýkala, Pavol Timko
proti – 0,
zdržal sa – 0.
3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa – za zapisovateľa na III. riadnom zasadnutí
OZ určil starosta Ľubor Krnčan pracovníčku obce p. Bc. Máriu Gajdošíkovú.
Overovateľmi zápisnice sú poslanci Mgr. Martina Almášová a Ing. Jozef Ambrózai
4. Interpelácie poslancov - v rámci interpelácie poslancov nevystúpil nikto.
5. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ – p. starosta Krnčan skonštatoval, že
prijaté uznesenia OZ z predchádzajúceho zasadnutia č.: 09 – 22/12/2018 sú plnené a sú
zverejnené na webovej stránke obce.
6. Správa hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2018 – správa tvorí prílohu zápisnice.
Hlavná kontrolórka p. Bc. Timková vykonala kontrolu podľa schváleného plánu kontrolnej
činnosti, bola zameraná na sledovanie a kontrolovanie dodržiavania zákonnosti, hospodárnosti,
účinnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami obce a s majetkom,
v súlade so zákonom. Poslanci nemali k správe žiadne pripomienky.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Kolte č.: 02/01/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Kolte berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce Kolta na II.
polrok 2018 podľa prílohy zápisnice.

Prítomní: 9 poslancov - Mgr. Martina Almášová, Ing. Jozef Ambrózai, Ing. Martin Gajdošík, Bc.
Lukáš Gulbiš, Darina Chudivániová, Nora Laktišová, Robert Ölvecký, Juraj Smýkala, Pavol
Timko
Hlasovanie: za – 9 poslancov: Mgr. Martina Almášová, Ing. Jozef Ambrózai, Ing. Martin
Gajdošík, Bc. Lukáš Gulbiš, Darina Chudivániová, Nora Laktišová, Robert
Ölvecký, Juraj Smýkala, Pavol Timko
proti – 0, zdržal sa – 0.
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 – s plánom kontrolnej
činnosti oboznámila poslancov hlavná kontrolórka p. Bc. Timková. Poslanci nemali k plánu
kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 žiadne doplňujúce návrhy. P. starosta Krnčan dal o návrhu
hlasovať.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Kolte č.: 03/01/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Kolte schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.
polrok 2019 podľa prílohy zápisnice.
Prítomní: 9 poslancov - Mgr. Martina Almášová, Ing. Jozef Ambrózai, Ing. Martin Gajdošík,
Bc. Lukáš Gulbiš, Darina Chudivániová, Nora Laktišová, Robert Ölvecký, Juraj Smýkala,
Pavol Timko
Hlasovanie: za – 9 poslancov: Mgr. Martina Almášová, Ing. Jozef Ambrózai, Ing. Martin
Gajdošík, Bc. Lukáš Gulbiš, Darina Chudivániová, Nora Laktišová, Robert
Ölvecký, Juraj Smýkala, Pavol Timko
proti – 0, zdržal sa – 0.
8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrh rozpočtu na rok 2019 – poslancov s ním
oboznámila hlavná kontrolórka p. Bc. Timková, tvorí prílohu zápisnice. Skonštatovala, že
návrh viacročného rozpočtu a návrh rozpočtu obce na rok 2019 je spracovaný v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Rozpočet je navrhovaný ako vyrovnaný, preto
odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok 2019 schváliť.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Kolte č.: 04/01/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Kolte berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Kolta
k návrhu rozpočtu na rok 2019 a jej odporúčanie predložený návrh rozpočtu na rok 2019
schváliť.
Prítomní: 9 poslancov - Mgr. Martina Almášová, Ing. Jozef Ambrózai, Ing. Martin Gajdošík,
Bc. Lukáš Gulbiš, Darina Chudivániová, Nora Laktišová, Robert Ölvecký, Juraj Smýkala,
Pavol Timko
Hlasovanie: za – 9 poslancov: Mgr. Martina Almášová, Ing. Jozef Ambrózai, Ing. Martin
Gajdošík, Bc. Lukáš Gulbiš, Darina Chudivániová, Nora Laktišová, Robert
Ölvecký, Juraj Smýkala, Pavol Timko
proti – 0, zdržal sa – 0.

9. Rozpočet obce a školy na rok 2019 – rozpočet bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a webovej stránke obce v zákonom predpísanej lehote. Zo strany občanov neboli vznesené
žiadne pozmeňujúce návrhy.
Poslanec p. Bc. Gulbiš – na verejnú zeleň by mohlo byť vyčlenených viac finančných
prostriedkov, aká dodávka sa má zakúpiť.
P. starosta Krnčan – dodávku plánuje zakúpiť pre robotníkov namiesto felície, aby sa dali
prepravovať kosačky a náradie.
P. účtovníčka Kulačová – položky v rozpočte sú plánované, nedajú sa presne vyčísliť,
v priebehu roka sa môžu upravovať.
Poslanec p. Ing. Ambrózai – prečo je na nakladanie s odpadmi navýšená suma.
P. starosta Krnčan – v tejto položke je zahrnuté vybavenie zberného dvora, zakúpenie
veľkokapacitných kontajnerov.
Poslanec p. Ing. Gajdošík – je potrebné zakúpiť novší autobus aj keď za vyššiu sumu, aby sa
nemuselo investovať do opráv a mohol sa využívať v čo najväčšom rozsahu.
Poslanec p. Ing. Ambrózai – koľko miestny autobus sa plánuje zakúpiť
P. starosta Krnčan – samostná kúpa autobusu bude zvlášť prerokovaná, plánuje sa zakúpiť asi
20 – 25 miestny autobus.
Poslanec p. Timko – informoval sa, či je možné dovybaviť materskú škôlku klimatizáciou.
P. starosta Krnčan – zisťoval či je to možné, informoval sa aj na hygiene. Montáž klimatizácii
v materskej škole je možná a pri prevádzke treba dodržiavať určité podmienky, aby deťom
neublížila.
P. starosta Krnčan po ukončení diskusie k rozpočtu dal o návrhu rozpočtu na rok 2019 hlasovať.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Kolte č.: 05/01/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Kolte schvaľuje Rozpočet obce a školy na rok 2019 podľa prílohy
zápisnice.
Prítomní: 9 poslancov - Mgr. Martina Almášová, Ing. Jozef Ambrózai, Ing. Martin Gajdošík,
Bc. Lukáš Gulbiš, Darina Chudivániová, Nora Laktišová, Robert Ölvecký, Juraj Smýkala,
Pavol Timko
Hlasovanie: za – 9 poslancov: Mgr. Martina Almášová, Ing. Jozef Ambrózai, Ing. Martin
Gajdošík, Bc. Lukáš Gulbiš, Darina Chudivániová, Nora Laktišová, Robert
Ölvecký, Juraj Smýkala, Pavol Timko
proti – 0, zdržal sa - 0

10. Žiadosť o dofinancovanie opatrovateľskej služby na rok 2018 – tento bod programu bol
presunutý na rokovanie z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
P. starosta Krnčan pripomenul poslancom, že sa jedná o dofinancovanie terénnej
opatrovateľskej služby v obci za mesiace júl až november v celkovej výške 868,46 €.
Svoju požiadavku na dofinancovanie prišla na rokovanie OZ podporiť aj štatutárna zástupkyňa
neziskovej organizácie Cesta sv. Františka z Assisi p. PhDr. Milota Gubricová. Dofinancovanie
žiada z dôvodu, že financie z nového Národného projektu na podporu opatrovateľskej služby
zo štátu budú poskytované až od januára 2019. Projekt opatrovateľskej služby financovaný
štátom má nezisková organizácia schválený od 01/2019 do 02/2021. P. Gubricová bližšie
oboznámila poslancov s činnosťou neziskovej organizácie, ktorá poskytuje terénnu
opatrovateľskú službu v obci. Pomáha žiť seniorom v svojom domácom prirodzenom prostredí.
Poslanec p. Smýkala – poďakoval p. Gubricovej za objasnenie svojej požiadavky
a skonštatoval, že je na škodu, že už skôr neprišla obhájiť svoje požiadavky a bližšie oboznámiť
obecné zastupiteľstvo s činnosťou organizácie.
Poslanci p. Laktišová, p. Timko, p. Bc. Gulbiš, p. Ing. Gajdošík a p. Ölvecký odporúčajú
žiadosť o dofinancovanie schváliť, nakoľko sa schválilo dofinancovanie aj základnej škole
s materskou školou, aj futbalovému klubu, je potrebné mať rovnaké kritériá pre všetkých.
P. starosta Krnčan dal o žiadosti na dofinancovanie opatrovateľskej služby na rok 2018
hlasovať.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Kolte č.: 06/01/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Kolte schvaľuje dofinancovanie finančných prostriedkov za obdobie
júl až november 2018 vo výške 868,46 EUR (slovom: osemstošesťdesiatosem eur
a štyridsaťšesť centov) na terénnu opatrovateľskú službu pre Neziskovú organizáciu Cesta sv.
Františka z Assisi, Kolta 345.
Prítomní: 9 poslancov - Mgr. Martina Almášová, Ing. Jozef Ambrózai, Ing. Martin Gajdošík,
Bc. Lukáš Gulbiš, Darina Chudivániová, Nora Laktišová, Robert Ölvecký, Juraj Smýkala,
Pavol Timko
Hlasovanie: za – 7 poslancov: Mgr. Martina Almášová, Ing. Martin Gajdošík, Bc. Lukáš
Gulbiš, Nora Laktišová, Robert Ölvecký, Juraj Smýkala, Pavol Timko
proti – 0,
zdržal sa – 2: Ing. Jozef Ambrózai, Darina Chudivániová

11. Plán kultúrnych podujatí na rok 2019
P. starosta Krnčan – predniesol svoj návrh: Obecná zabíjačka 23.02.2019, MDD 01.06.2019,
oslobodenie obce 27.03.2019, súťaž vo varení gulášu
Poslankyňa p. Mgr. Almášová – valentínska zábava 09.02.2019, oslobodenie obce 27.03.2019,
MDŽ, Deň matiek, Deň zeme, medové slávnosti, mesiac úcty k starším, jubileá, uvítanie detí,
vianočná akadémia
P. starosta Krnčan – podľa návrhov poslancov pripraví plán kultúrnych podujatí na rok 2019
kultúrna komisia a predloží ho na zasadnutie OZ 14.02.2019.
Poslanci sa dohodli, že je treba naplánovať radšej menej akcií a kvalitne ich pripraviť.
12. Zberný dvor
P. starosta Krnčan oboznámil poslancov, že na stavbe zberný dvor sa odstraňujú závady
a nedostatky, ktoré vytkol stavebný dozor za obec p. Hipp. Komunikujú spolu firma Hold, obec,
stavebný dozor firmy aj obce, projektant. Pripravuje sa dodatok ku zmluve.
Právny zástupca obce JUDr. Kontrová odporúča pristúpiť ku kompromisu, pochybili obidve
strany, keď sa neaktualizovala zmluva.
Poslanec p. Bc. Gulbiš – navrhuje vyhotoviť dodatok ku zmluve, podľa neho je zmluva platná,
odstrániť nedostatky a závady a znížiť finálnu sumu za dielo sankciou za omeškanie.
Navrhuje, aby OZ prijalo uznesenie o vypracovaní dodatku ku zmluve, aby bola prejavená vôľa
obecného zastupiteľstva a nielen starostu.
P. starosta Krnčan – bude sa snažiť, aby bol dodatok ku zmluve na zberný dvor vypracovaný
v čo najkratšej dobe a bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí OZ.

13. Diskusia
a) P. starosta Krnčan informoval poslancov, že rada školy uskutočnila výberové konanie na
obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Kolta a doručila mu návrh na vymenovanie riaditeľa.
Navrhuje, aby sa uskutočnilo zasadnutie OZ budúci týždeň, kde bude bod programu návrh rady
školy na vymenovanie riaditeľa ZŠ s MŠ a dodatok ku zmluve zberný dvor.
Poslanci sa dohodli, že najbližšie zasadnutie OZ bude 25.01.2019 o 17.00 hod.
b) P. starosta Krnčan predložil poslancom ponuku na výstavbu obecnej bytovky. Jedná sa
o výstavbu bytovky s počtom bytov 12 v celkovej hodnote 610 500 €. Investorom by bola
súkromná spoločnosť, ktorá by znášala všetky náklady od projektovej dokumentácie až po
kolaudáciu. Obec byty nestavia, iba ich odkúpi od investora úverom od ŠFRB a dotácie od
Ministerstva výstavby. Splátky úveru by boli financované z nájomného.

Poslanec p. Ing. Gajdošík – treba si premyslieť ako výstavbu obecných bytov financovať, pri
čerpaní prostriedkov zo ŠFRB a dotácie z ministerstva výstavby sú určité podmienky ale aj
obmedzenia pri správe bytov. Je potrebné zistiť záujem a potom sa rozhodnúť koľko bytových
jednotiek by obec potrebovala.
Poslanec p. Bc. Gulbiš – bolo by dobré získať aj viacero ponúk a zistiť záujem o byty a potom
sa rozhodnúť.
Poslanec p. Ölvecký – bolo by dobre zvolať verejné zhromaždenie a urobiť prieskum
c) P. starosta Krnčan – informoval, že v rámci WIFI pre obec je dotácia 1500 € na jednu stanicu
pri minimálnom počte desať staníc, podmienkou je umiestnenie na obecných budovách,
prístupný optický kábel, viazanosť min. päť rokov. Poplatok na internet znáša obec. Bola
oslovená firma Konfernet, aby preverila podmienky, či sa dá v našej obci takýto projekt
zrealizovať.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Kolte č.: 07/01/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Kolte schvaľuje:
a) predloženie Žiadosti o Nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský orgán
v zmysle výzvy kód: OPII-2018/7/1-DOP, názov projektu: „WIFI pre Teba“,
b) výšku celkového spolufinancovania projektu zo strany obce Kolta vo výške 750,00 EUR
(slovom: sedemstopäťdesiat eur) z celkových oprávnených výdavkov projektu
Prítomní: 9 poslancov - Mgr. Martina Almášová, Ing. Jozef Ambrózai, Ing. Martin Gajdošík,
Bc. Lukáš Gulbiš, Darina Chudivániová, Nora Laktišová, Robert Ölvecký, Juraj Smýkala,
Pavol Timko
Hlasovanie: za – 9 poslancov: Mgr. Martina Almášová, Ing. Jozef Ambrózai, Ing. Martin
Gajdošík, Bc. Lukáš Gulbiš, Darina Chudivániová, Nora Laktišová, Robert
Ölvecký, Juraj Smýkala, Pavol Timko
proti – 0, zdržal sa - 0
d) P. starosta Krnčan – obec dostala ponuku na obnovu a modernizáciu obecnej stránky,
bolo by možné aktivovať aj aplikáciu pre občanov, ktorú by si stiahli z obecnej stránky a boli
by im zasielané správy a oznamy. Modernizácia stránky by vyšla 1500 € a ročný poplatok za
aplikáciu 180 €.
Poslanci podporujú túto ponuku a súhlasia s jej realizáciou.
e) Poslanec p. Ölvecký – do kedy máme uzavretú zmluvu s Brantnerom na vývoz odpadov,
vývoz 1x týždenne je neopodstatnený, keď sa v obci separuje. Navrhuje vývoz TKO každý
druhý týždeň. Navrhuje spraviť analýzu vývozu odpadov.

Poslanec p. Ing. Gajdošík – je treba vypracovať celú odpadovú politiku, vytvoriť lepšie
možnosti pre občanov pre separovaný zber napr. zakúpením nádob na separované zložky
odpadov, motivovať občanov, ktorí separujú.
f) Poslanec p. Timko – informoval sa, či sa budú riešiť nejaké príspevky obce pre mladé
rodiny, čo mal p. starosta vo volebnom programe.
P. starosta Krnčan – je potrebné vypracovať VZN, v ktorom sa určí aké príspevky sa budú
poskytovať a za akých podmienok.
14. Záver – p. starosta Krnčan po vyčerpaní všetkých bodov programu ukončil rokovanie
Obecného zastupiteľstva o 21.30 hod.

Zapísala: Bc. Mária Gajdošíková

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

Overovatelia:
Mgr. Martina Almášová

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

Ing. Jozef Ambrózai

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

Ľubor Krnčan, starosta obce

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

