OBEC KOLTA – Obecný úrad
Zn.: 5/2019

V Kolte dňa 14. 02. 2019

Zápisnica z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kolte, konaného dňa 14.02.2019
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. Návrh VZN obce Kolta o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení
dieťaťa obyvateľom obce
6. Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií Obecného zastupiteľstva v Kolte
7. Plán kultúrnych podujatí na rok 2019
8. Diskusia
9. Záver

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Privítanie: prítomných (podľa prezenčnej listiny) na V. riadnom zasadnutí OZ privítal
starosta obce Ľubor Krnčan. Ospravedlnil neprítomnosť poslancov Ing. Martina Gajdošíka
z dôvodu pracovných povinností a Juraja Smýkalu, ktorý je práceneschopný.
2. Schválenie návrhu programu zasadnutia – p. starosta oboznámil poslancov s návrhom
programu zasadnutia. Na základe podnetu poslanca p. Bc. Lukáša Gulbiša navrhol v rámci bodu
6 – schváliť člena komisie verejného poriadku. Poslanci nemali k návrhu žiadne pozmeňujúce
návrhy ani pripomienky. Starosta skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo Obce Kolta je
uznášaniaschopné a následne dal o návrhu aj s doplneným bodom č. 6 programu hlasovať.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Kolte č.: 01/02/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Kolte podľa §12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení schvaľuje program
svojho zasadnutia dňa 14.02.2019.
Prítomní: 7 poslancov - Mgr. Martina Almášová, Ing. Jozef Ambrózai, Bc. Lukáš Gulbiš,
Darina Chudivániová, Nora Laktišová, Robert Ölvecký, Pavol Timko
Hlasovanie: za – 7 poslancov: Mgr. Martina Almášová, Ing. Jozef Ambrózai, Bc. Lukáš
Gulbiš, Darina Chudivániová, Nora Laktišová, Robert Ölvecký, Pavol Timko
proti – 0,
zdržal sa – 0.
3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa – za zapisovateľa na V. riadnom zasadnutí
OZ určil starosta Ľubor Krnčan pracovníčku obce p. Bc. Máriu Gajdošíkovú.
Overovateľmi zápisnice sú poslanci Bc. Lukáš Gulbiš a Robert Ölvecký
4. Interpelácie poslancov - v rámci interpelácie poslancov sa o slovo prihlásil poslanec p. Timko,
ktorý poďakoval poslancovi p. Bc. Gulbišovi, ktorý bol nápomocný pri jednaní s firmou Hold
ohľadne Dodatku k zmluve a zmluvnej pokuty k investičnej akcii výstavba zberného dvora.
5. Návrh VZN obce Kolta o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení
dieťaťa obyvateľom obce
P. starosta Krnčan oboznámil poslancov s predloženým návrhom VZN, výškou navrhovaného
príspevku 100,00 € a podmienkami poskytnutia príspevku.
Poslanec p. Bc. Gulbiš navrhuje výšku príspevku zvýšiť na 150,00 €, detí sa v priebehu roka
rodí málo a nezaťaží sa tým rozpočet obce.
Poslanec p. Ölvecký navrhuje výšku príspevku 100,00 € a radšej poskytnúť ďalší príspevok
napr. pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka ZŠ.
K tomuto návrhu sa pripájajú aj ostatní poslanci, čím by boli mladé rodiny aspoň trochu
motivované zotrvať bývať v obci.
P. starosta skonštatoval, že návrh VZN obce Kolta č. 1/2019 o poskytovaní jednorazového
príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom obce Kolta s výškou príspevku 100,00 € bude
zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce.

6. Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií Obecného zastupiteľstva v Kolte – poslanci
obdržali v písomnej forme. Zásady bližšie určujú poslanie komisií, základné funkcie, vymedzenie
postavenia predsedu, členov a členstvo v komisii, druhy komisií a ich náplň činností, vzájomné
vzťahy orgánov obce, obecného úradu a zriadených komisií.
Poslanci nemali pripomienky k predloženým Zásadám.
P. starosta Krnčan dal Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií OZ v Kolte poslancom na
schválenie.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Kolte č.: 02/02/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Kolte schvaľuje Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií Obecného
zastupiteľstva v Kolte podľa prílohy zápisnice.
Prítomní: 7 poslancov - Mgr. Martina Almášová, Ing. Jozef Ambrózai, Bc. Lukáš Gulbiš, Darina
Chudivániová, Nora Laktišová, Robert Ölvecký, Pavol Timko
Hlasovanie: za – 7 poslancov: Mgr. Martina Almášová, Ing. Jozef Ambrózai, Bc. Lukáš
Gulbiš, Darina Chudivániová, Nora Laktišová, Robert Ölvecký, Pavol Timko
proti – 0,
zdržal sa – 0.
Doplnenie člena Komisie verejného poriadku – predseda Komisie verejného poriadku poslanec
Bc. Lukáš Gulbiš navrhuje doplniť za člena Komisie verejného poriadku z radov občanov p.
Radovana Remeňa, ktorý bol ním oslovený a dal písomný súhlas s členstvom v Komisii verejného
poriadku.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Kolte č.: 03/02/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Kolte schvaľuje za člena Komisie verejného poriadku občana obce Kolta p.
Radovana Remeňa, bytom Kolta č. 20.
Prítomní: 7 poslancov - Mgr. Martina Almášová, Ing. Jozef Ambrózai, Bc. Lukáš Gulbiš, Darina
Chudivániová, Nora Laktišová, Robert Ölvecký, Pavol Timko
Hlasovanie: za – 7 poslancov: Mgr. Martina Almášová, Ing. Jozef Ambrózai, Bc. Lukáš
Gulbiš, Darina Chudivániová, Nora Laktišová, Robert Ölvecký, Pavol Timko
proti – 0,
zdržal sa – 0.
7. Plán kultúrnych podujatí na rok 2019 – návrh vypracovala Komisia športu, kultúry, školstva,
sociálnych a zdravotných vecí:
23.02.2019 – Fašiangová zabíjačka spojená so školským karnevalom,
MDŽ – 07.03.2019 Klub dôchodcov, 10.03.2019 – Červený kríž,
27.03.2019 – výročie oslobodenia obce, kladenie vencov za účasti žiakov ZŠ s MŠ Kolta
30.04.2019 – stavanie mája
12.05.2019 – slávnostná akadémia ku Dňu matiek
Majáles, juniáles - ?
01.06.2019 – Deň detí v miestnom parku
27.07.2019 – súťaž vo varení guláša
07-08.09.2019 – hodové slávnosti (zabezpečia Pohostinstvo Slovenská liga a Pohostinstvo Templár)
06.12.2019 – Mikuláš

8. Diskusia
a) P. starosta Krnčan oboznámil poslancov s realizáciou čerpacej stanice Oliva, ktorá by mohla
byť daná do prevádzky ešte v tomto roku. Pre obsluhu budú potrebovať troch zamestnancov.
b) Poslanec p. Ing. Ambrózai upozornil na voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných
priestranstvách v obci, ktoré obmedzujú deti aj ostatných občanov.
Poslanec p. Bc. Gulbiš navrhuje upozorniť konkrétnych majiteľov psov, ak sú známi, vyhlásiť
miestnym rozhlasom upozornenie na odchyt túlavých psov v obci a taktiež vyhlásiť miestnym
rozhlasom upozornenie na krádeže v domácnostiach a väčšiu ostražitosť občanov pri pohybe cudzích
osôb a áut po obci.
Poslanci p. Bc. Gulbiš a p. Ing. Ambrózai pripomenuli potrebu inštalácie kamerového systému
v obci ako prevenciu kriminality a odhaľovanie trestnej činnosti v obci.
c) P. starosta Krnčan oboznámil poslancov, že tento víkend v dňoch 16. a 17. 02.2019 sa uskutoční
v obci zber starých a nefunkčných elektrospotrebičov.
d) Poslanci navrhujú p. starostovi, aby zistil u viacerých firiem možnosť výstavby obecnej bytovky
či už 6-bytovej alebo 12-bytovej jednotky, podmienky financovania a možnosť čerpania úveru vo
viacerých bankách, aby sme neboli obmedzovaný pri prenájme bytov príjmovými pomermi
nájomcov, ktoré sú dané a obmedzujúce, keď je výstavba financovaná so štátneho fondu rozvoja
bývania.
e) Poslanec p. Bc. Gulbiš – navrhuje vypracovať aktualizáciu rokovacieho poriadku a zverejňovať
zápisnice z rokovaní OZ.
9. Záver – p. starosta Krnčan po vyčerpaní všetkých bodov programu ukončil rokovanie OZ o 20.10
hod., poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a za ich podnety a návrhy.

Zapísala: Bc. Mária Gajdošíková

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

Overovatelia:

Bc. Lukáš Gulbiš

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

Róbert Ölvecký

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

Ľubor Krnčan, starosta obce

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

