OBEC KOLTA – Obecný úrad
Zn.: 9/2019

V Kolte dňa 12. 08. 2019

Zápisnica z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kolte, konaného dňa 12.08.2019
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. 4. zmena rozpočtu obce a školy Rozpočtové opatrenie 2019
6. VZN obce Kolta č. 4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Kolta
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku Pavol Timko, Kolta 631
8. Zmluvy o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná
9. Kúpna zmluva Západoslovenská distribučná
10. Prerokovanie platu starostu obce
11. Návrh cenníka dopravy autobusom IVECO
12. Diskusia
13. Záver

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Privítanie: prítomných (podľa prezenčnej listiny) na IX. 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 programu žiadne pozmeňujúce návrhy ani pripomienky. Starosta
skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo Obce Kolta je uznášaniaschopné a následne dal
o návrhu programu hlasovať.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Kolte č.: 01/08/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Kolte podľa §12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení schvaľuje program
svojho zasadnutia dňa 12.08.2019.
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 IX. riadnom zasadnutí
OZ určil starosta Ľubor Krnčan pracovníčku obce p. Bc. Máriu Gajdošíkovú.
Overovateľmi zápisnice sú poslanci p. Nora Laktišová a p. Ing. Jozef Ambrózai
4. Interpelácie poslancov - v rámci interpelácie poslancov sa informoval poslanec p. Bc.
Gulbiš, koľko stála obec akcia Súťaž vo varení guláša a informoval sa na prieskum záujmu
o obecné byty.
P. starosta Krnčan – obec ešte nemá vyúčtované a zaplatené všetky náležitosti akcie Súťaže vo
varení guláša. Prieskum záujmu o obecné byty vyhodnotí v rámci diskusie.
Poslanec p. Ölvecký poďakoval za zverejnenie výzvy a zaslanie výziev na pokosenie
zaburinených pozemkov.
5. 4. zmena rozpočtu obce a školy Rozpočtové opatrenie 2019
So zmenou oboznámila poslancov p. účtovníčka Kulačová. V príjmovej časti rozpočtu obce sa
upravuje položka dotácia z enviromentálneho fondu, zmenil sa kód zdroja. Vo výdavkovej časti
rozpočtu obce a školy sa jedná o presun medzi položkami.
Poslanci k 4. zmene rozpočtu nemali žiadne pripomienky.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Kolte č.: 02/08/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Kolte schvaľuje 4. zmenu rozpočtu obce a školy Rozpočtové opatrenie
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.
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolta č. 4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec.
Návrh VZN obce Kolta č. 4/2019 bol zverejnený na úradnej tabuli obce Kolta a webovom sídle
obce dňa 20.06.2019. K návrhu neboli podané žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce
pripomienky. P. starosta Krnčan dal o návrhu VZN hlasovať.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Kolte č.: 03/08/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Kolte schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolta č. 4/2019
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej
zriaďovateľom je obec.
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. Žiadosť o odkúpenie pozemku Pavol Timko, Kolta 631 – ako dôvod uvádza usporiadanie
pozemkov pod stavbou, ktorej je vlastníkom a k nej prislúchajúci pozemok, na ktorom sa
nachádza žumpa. Pozemky boli zamerané geometrickým plánom. Jedná sa o pozemky: parc. č.
103/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 258 m², parc. č. 103/47 – zastavaná plocha
a nádvorie vo výmere 147 m² a parc. č. 96/4 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 528 m².
Poslanci nemajú voči odpredaju pozemkov námietky, navrhujú odpredaj za úradnú cenu, čo je
3,32 EUR za m².
Obec zverejnila zámer predaja majetku z dôvodu osobitného zreteľa previesť priamym
predajom nehnuteľný majetok obce a to pozemky v KÚ Kolta, parc. č. 103/2 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 258 m², parc. č. 103/47 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 147 m²,
parc. č. 96/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 528 m² Pavlovi Timkovi do jeho
výlučného vlastníctva v celosti na základe jeho žiadosti.
P. starosta dal o odpredaji pozemkov pre p. Timku hlasovať, jedná sa o odpredaj z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Kolte č.: 04/08/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Kolte s c h v a ľ u j e :
a) Spôsob prevodu majetku obce v zmysle § 9 ods. 2) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uzavretím kúpnej zmluvy priamym predajom s kupujúcim
Pavol Timko, rod. Timko, nar. 10.08.1977,bytom 941 33 Kolta č. 631 na nehnuteľný
majetok obce, a to pozemky vedené katastrom nehnuteľností pre Obec Kolta v kat. úz. Kolta
a to: diel č. 1 GP vo výmere 2 m2, diel č. 2 GP vo výmere 245 m2, diel č. 3 GP vo výmere 147
m2 a novú CKN 96/4 podľa GP, zamerané geometrickým plánom číslo 40/2019 zo dňa
20.05.2019 overený dňa 30.05.2019 pod číslom 627/2019 vytvorené z nehnuteľností
vedených na liste vlastníctva číslo 1, z parc. číslo 96 – zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 4873 m2 parc. číslo 98 – orná pôda vo výmere 434 m2, parc. číslo 99- orná pôda vo
výmere 597 m2, ako parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu.
b) Kúpnu zmluvu v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov uzavretú medzi Obcou Kolta ako predávajúcou a Pavol Timko
rod. Timko nar. 10.08.1977 bytom 941 33 Kolta čís. 631 ako kupujúcim, na predaj
nehnuteľného majetku obce, a to pozemky vedené katastrom nehnuteľností pre Obec Kolta
v kat. úz. Kolta a to diel č. 1 GP vo výmere 2 m2, diel č. 2 GP vo výmere 245 m2, diel č. 3 GP
vo výmere 147 m2 a novú CKN 96/4 podľa GP, zamerané geometrickým plánom číslo
40/2019 zo dňa 20.05.2019 overený dňa 30.05.2019 pod číslom 627/2019 vytvorené z
nehnuteľností vedených na liste vlastníctva číslo 1, z parc. číslo 96 – zastavaná plocha
a nádvorie vo výmere 4873 m2 parc. číslo 98 – orná pôda vo výmere 434 m2, parc. číslo 99orná pôda vo výmere 597 m2, ako parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu,
z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že kupujúci je vlastníkom stavby
súp. číslo 250 postavenej na CKN parc. čís. 103/2 vedenej na LV číslo 1539 pre kat. úz. Kolta,
CKN parc. čís. 103/47 je priľahlým pozemkom CKN parc. čís. 103/2, na CKN parc.čís. 96/4
je vybudovaná žumpa, ktorá je zariadením slúžiacim stavbe súp. čís. 250 postavenej na
CKN parc. čís. 103/2. Je vlastníkom aj stavby súp. číslo 746 postavenej na CKN parc. čís.
103/23, pozemkov CKN parc. čís. 103/23, 103/24, s kúpnou cenou 3 061,04 EUR, čo je 3,32
EUR za 1 m² predávanej výmery.
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. Zmluvy o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná
P. starosta oboznámil poslancov, že obec vo veci uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena
oslovila Západoslovenskú distribučnú spoločnosť, aby vo veci postupovala v zmysle zákona
o majetku obcí. Vec je v riešení
9. Kúpna zmluva Západoslovenská distribučná
P. starosta informoval, že sa jedná o pozemky pod vybudovanými trafostanicami. Vec je
v riešení

10. Prerokovanie platu starostu obce
Návrh na prerokovanie platu starostu predložil poslanec p. Ing. Jozef Ambrózai. Skonštatoval,
že starosta je vo funkcii ôsmy mesiac a za toto obdobie sa zrealizovalo viacero aktivít a podarilo
sa mu pre obec získať finančné prostriedky z dotácií. Navrhuje navýšenie základného platu
o 20%.
Poslanci návrh na zvýšenie základného platu starostu o 20% podporujú. Starosta dal o návrhu
hlasovať.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č.: 05/08/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Kolte na základe ustanovení §4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov a §11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov určuje podľa §4 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od
01.08.2019 zvýšenie minimálneho platu starostu o 20%.
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.
11. Návrh cenníka dopravy autobusom IVECO
P. starosta informoval poslancov, že zamestnanec obce si robí vodičské oprávnenie na
autobus a obec môže poskytovať služby autobusom pre občanov obce, školu a miestne
organizácie v obci. Navrhuje cenu kilometrovného pre občanov obce 0,80 €/km, stojné 6,00
€/hodina, mýto (diaľnica, cesta 1. triedy) 0,10 € /km. Pre ZŠ s MŠ bude autobus poskytovaný
bezplatne a pre miestne organizácie za 0,30 € /km. Cenník je platný pri aktuálnych cenách
pohonných hmôt.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č.: 06/08/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Kolte schvaľuje Cenník dopravy autobusom:
Kilometrovné pre občanov obce

0,80 € / km

Kilometrovné pre miestne organizácie

0,30 € / km

Kilometrovné pre ZŠ s MŠ Kolta (výlety, exkurzie)

0,00 € / km

Kilometrovné pre OFK (zápasy)

0,00 € / km

Stojné

6,00 € / hodina

Mýto (diaľnica, cesta I. triedy)

0,10 € / km

Každú dopravu je potrebné dopredu prejednať.
Cenník je platný pri aktuálnych cenách pohonných hmôt.

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.
12. Diskusia
a) Žiadosť o zmenu výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa
v MŠ
Žiadosť predložila zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu. Navrhujú úpravu
z doterajších 5 € mesačne na 8 € mesačne. Tento krok bol prejednaný aj s rodičmi detí MŠ na
rodičovskom stretnutí. Finančné prostriedky sa používajú na nákup pomôcok a didaktického
materiálu.
P. starosta – je potrebné prijať nové VZN č. 5/2019, návrh s upravenou sumou sa zverejní na
úradnej tabuli obce.
b) Čerpacia stanica Oliva – prísľub realizácie výstavby je v roku 2020, tento rok bola
uprednostnená výstavba v Nových Zámkoch
c) Zelené obce – výsadba stromov by sa mala uskutočniť v jesenných mesiacoch
d) Úspešný projekty:
• zateplenie budovy ZŠ – získaná dotácia 170 000,00 €.
• dotácia na obnovu povrchu multifunkčného ihriska 14 250,00 €
• dotácia na projekt WIFI pre Teba
e) Aktivity obecného úradu: realizácia osvetlenia na dolnom cintoríne a pri bytovkách č. 35
a 36, prehlbovanie a čistenie jarkov, kanálov a mostov v obci, osadenie detského ihriska v časti
obce Vinice, firma Telekom realizuje výkopové práce pre optický kábel v obci, zatiaľ
doručených 13 dotazníkov záujemcov o obecné byty, termín na prihlásenie záujemcov o byty
je do konca augusta, následne sa spraví vyhodnotenie dotazníkov.
f) Poslanec p. Bc. Gulbiš – porovnanie poplatkov za malý zdroj znečistenia ovzdušia, ponuka
na prezentáciu firmy na výstavbu obecnej bytovky (dohodnúť stretnutie, aj keď mimo
zasadnutia OZ), informoval sa, či už dala obec výpoveď nájomnej zmluvy na obecnú pôdu.
P. starosta – výpoveď bude zaslaná v čo najkratšom čase, vypracovaním bola poverená obecná
právnička.
g) Poslanec p. Ölvecký – informoval sa, čo obci prináša Mikroregión Termál
P. starosta – zviditeľnenie obce, v súčasnosti prebieha pečiatková súťaž, cyklotrasa.

13. Záver – p. starosta Krnčan po vyčerpaní všetkých bodov programu ukončil rokovanie OZ
o 20.00 hod.

Zapísala: Bc. Mária Gajdošíková

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

Overovatelia:
Nora Laktišová

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

Ing. Jozef Ambrózai

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

Ľubor Krnčan, starosta obce

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

