OBEC KOLTA – Obecný úrad
Zn.: 11/2019

V Kolte dňa 17. 10. 2019

Zápisnica z XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kolte, konaného dňa 17.10.2019
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. 6. zmena rozpočtu obce a školy Rozpočtové opatrenie 2019
6. Poskytnutie príspevku dôchodcom
7. VZN obce Kolta č. 3/2019 o poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania
ovzdušia
8. Návrh – Prevádzkový poriadok pre prevádzku Zberný dvor
9. Diskusia
10. Záver

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Privítanie: prítomných (podľa prezenčnej listiny) na XI. 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.: 01/10/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Kolte podľa §12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení schvaľuje program
svojho zasadnutia dňa 17.10.2019.
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 XI. riadnom zasadnutí
OZ určil starosta Ľubor Krnčan pracovníčku obce p. Bc. Máriu Gajdošíkovú.
Overovateľmi zápisnice sú poslanci p. Mgr. Martina Almášová a p. Ing. Martin Gajdošík
4. Interpelácie poslancov - v rámci interpelácie poslancov nevystúpil nikto z poslancov.
5. 6. zmena rozpočtu obce a školy Rozpočtové opatrenie 2019
So zmenou rozpočtu oboznámil poslancov p. starosta Krnčan. V príjmovej časti rozpočtu sa
jedná o preklasifikovanie z kapitálových na bežné výdavky, ide o zmenu kódu na príjme vo
veci dotácie na projekt Wifi pre teba. Vo výdavkovej časti rozpočtu sa jedná o preklasifikovanie
výdavkov na výmenu povrchu multifunkčného ihriska z rezervného fondu na bežné výdavky
a výdavky na projekt Wifi pre teba boli plánované z kapitálových výdavkov, ktoré sa
preklasifikovali na bežné výdavky.
Poslanci k 6. zmene rozpočtu nemali žiadne pripomienky.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Kolte č.: 02/10/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Kolte schvaľuje 6. 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. Poskytnutie príspevku dôchodcom – p. starosta Krnčan predniesol poslancom návrh na
poskytnutie príspevku dôchodcom pri príložitosti mesiaca úcty k starším a nadchádzajúcich
vianočných sviatkov vo forme peňažných poukážok namiesto posedenia pre dôchodcov, ktoré
sa v minulosti organizovali. Navrhuje príspevok vo výške 10,00 EUR. Poslanci podporili
návrh starostu a navrhujú poskytnutie peňažných poukážok vo výške 10,00 EUR pre všetkých
starobných dôchodcov, ktorý v roku 2019 dosiahnu 63 rokov veku a viac, s trvalým pobytom
v obci najneskôr od 01.01.2019.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Kolte č.: 03/10/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Kolte schvaľuje poskytnutie príspevku dôchodcom pri príležitosti
mesiaca úcty k starším vo forme peňažných poukážok vo výške 10,00 EUR pre každého
dôchodcu, ktorý v roku 2019 dovŕši 63 rokov a viac a je prihlásený k trvalému pobytu v obci
najneskôr od 01.01.2019.
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.
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolta č. 3/2019 o poplatku za prevádzkovanie
malého zdroja znečisťovania ovzdušia – návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obci
a webovom sídle obce dňa v termíne od 20.09.2019 až 07.10.2019. K zverejnenému návrhu
VZN neboli vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy zo strany občanov ani poslancov. P. starosta
Krnčan dal o návrhu VZN č. 3/2019 hlasovať.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Kolte č.: 04/10/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Kolte schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolta č. 3/2019
o poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia 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. Návrh – Prevádzkový poriadok pre prevádzku Zberný dvor
P. starosta Krnčan informoval poslancov, že stavba Zberný dvor Kolta bola skolaudovaná.
Prevádzka zberného dvora by mala byť zahájená od 01.01.2020. Je potrebné vypracovať
Prevádzkový poriadok. Poslancom bol predložený návrh, ktorý je potrebné ešte upresniť
a skonkretizovať a schvaľovať by sa mohol na ďalšom zasadnutí OZ. Budúci týždeň prebehne
ešte rokovanie s konateľom OZV Recobal, ktorý sa tiež vyjadrí k návrhu prevádzkového
poriadku pre zberný dvor.

9. Diskusia
a) P. starosta Krnčan informoval:
• silným vetrom bola poškodená rovná strecha na budove Pohostinstva Slovenská liga, bola
nahlásená škodová udalosť do poisťovni, bola vykonaná obhliadka škody, strecha je opravená
a poisťovňa už škodu aj uhradila
• na výmene povrchu multifunkčného ihriska sa bude podieľať aj obec, rozpočet na opravu
bol vyčíslený na sumu 18500 €. Obec dostala dotáciu 10000 € a zvyšok bude spoluúčasť.
Obec bude musieť zaplatiť aj podklad pod povrchom, ktorý nebol zahrnutý do rozpočtu
• umiestnenie bytovky musí byť 10 m od koryta potoka, geologický prieskum dá urobiť
zhotoviteľ stavby
• obec zaslala oznámenie na Pozemkový a lesný odbor o neudržiavaných a zaburinených
pozemkoch v obci, oznámeniu predchádzala písomná výzva vlastníkom nehnuteľností
• na prenájom obecných pozemkov bude vyhlásená verejná obchodná súťaž, ktorá určí
podmienky prenájmu v zmysle zákona o spôsobe nakladania s majetkom obce
Predseda Komisie životného prostredia poslanec Ing. Gajdošík informoval poslancov, že
komisia pripravila a vypracovala základné podmienky pre potencionálnych záujemcov
o prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce z hľadiska krajinno-tvorných
a ekologických aspektov, ekonomických a spoločensko-komunálnych aspektov a podmienok.
Materiál obdržali všetci poslanci, starosta aj hlavný kontrolór v písomnej forme.
• je potrebné pripraviť návrhy do rozpočtu obce pre budúci kalendárny rok
• realizácia parkovacích miest vedľa miestnej komunikácii pri hornom cintoríne, návrh
zriadenia parkoviska aj v parku za kostolom
• upozornil na výšku poplatkov za daň, TKO a psa, či zostane na úrovni tohto roka alebo sa
bude upravovať
Poslanec p. Ölvecký – je potrebné robiť osvetu a propagáciu na separovanie odpadu, ak
nebude dostatočná, obec bude nútená zvýšiť poplatky za TKO
Poslanec p. Bc. Gulbiš – bolo by dobre upozorniť občanov na zvýšenie poplatkov ak sa
nebude separovať.
b) Poslanec p. Bc. Gulbiš sa informoval:
• v akom štádiu je projekt na výstavbu chodníka pri hlavnej ceste na Nové Zámky
P. starosta – vybavujú sa vyjadrenia k projektu a prebieha vysporiadanie pozemku, na ktorý
bola exekúcia, následne sa bude riešiť stavebné povolenie
• či firma Hold zaplatila zvyšok zmluvnej pokuty
P. starosta – áno firma Hold už všetko zaplatila
• či sa riešil hospodár OFK
P. starosta – hospodára si rieši výbor OFK

c) Občan p. Ján Bulafčík oslovil p. starostu a poslancov s ponukou na sprostredkovanie
prezentácie športovej aktivity cvičenie vlastným telom, výdavky na prezentáciu by boli 300 €
plus cestovné náhrady. Dal do pozornosti aj zriadenie mobilného workoutového ihriska, ktoré
by sa dalo zriadiť aj v telocvični a navrhuje aj vyznačenie troch trás s umiestnením mapy
v centre obce pre športovú aktivitu nordic walking - severská chôdza.
Poslanec p. Ölvecký víta navrhované športové aktivity, nie sú ani finančne náročné, len by
bolo potrebné osloviť občanov a spraviť prieskum o účasti občanov na týchto športových
aktivitách.
P. starosta Krnčan prisľúbil pomoc p. Bulafčíkovi pri realizácii navrhovaných športových
aktivít.
d) Poslankyňa p. Laktišová pripomenula, že sa blížia sviatky Pamiatky zosnulých, je
potrebné, aby boli cintoríny upratané, bude sa tu pohybovať viac cudzích návštevníkov
10. Záver
P. starosta po vyčerpaní všetkých bodov programu ukončil rokovanie OZ o 20.00 hod.

Zapísala: Bc. Mária Gajdošíková

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

Overovatelia:
Mgr. Martina Almášová

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

Ing. Martin Gajdošík

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

Ľubor Krnčan, starosta obce

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

