Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michaľany,
konaného dňa 19 .03.2021 o 14.00 v sále kultúrneho domu v Michaľanoch
Prítomní:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mgr. Zoltán Tarbaj – starosta obce
Mgr. Peter Kolesár, MBA – zástupca starostu
Bc. Tibor Gore Ing.
Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková
Bc. Ján Kremenák
Jozef Orenič Ing.
Jozef Orenič
Valéria Orosová
Mgr. Emília Širotníková
Ivan Zamba

Hostia: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov
Schválenie programu rokovania
Voľba Hlavného kontrolóra obce
Odpustenie nájomného na Zdravotnom stredisku (nefungujúce prevádzky)
Návrhy a podnety poslancov obce
Návrhy a podnety starostu obce
Rôzne
Záver

K bodu č. 1 Otvorenie
Mgr. Zoltán Tarbaj, starosta obce, privítal všetkých prítomných poslancov v sále kultúrneho
domu kontrolórku p. Ing. M. Hudačkovú a hosťa podľa prezenčnej listiny. Upozornil
prítomných na dodržanie protiepidemiologických podmienok. OZ je uznášaniaschopné.
Informoval poslancov OZ, že priestory po testovaní boli vydezinfikované ozónovým
generátorom.

K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov
Mgr. Zoltán Tarbaj, starosta obce, určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľka:

Ing. Lucia Goreová

Overovatelia zápisnice:

Valéria Orosová
Ing. Jozef Orenič

K bodu č. 3 – Schválenie programu rokovania
Starosta prečítal program rokovania, ktorý bol zverejnený v súlade so zákonom na úradnej
tabuli a webovej stránke obce. Následne dal hlasovať o uznesení týkajúceho sa programu
rokovania obecného zasadnutia podľa pozvánky.
Uznesenie č. 12a/2021
Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch schvaľuje program rokovania obecného zasadnutia
podľa pozvánky.

Hlasovanie
Za

Proti
Zdržal sa

Mená poslancov
Bc. Tibor Gore, Ing. Mgr. Ľudmila
Dudašková, . Bc. Ján Kremenák, Jozef
Orenič, Ing. Jozef Orenič, Valéria Orosová,
Mgr.Emília Širotníková, Ivan Zamba, Mgr.
Peter Kolesár
0
0

Uznesenie bolo prijaté.
Starosta Zoltán Tarbaj, žiadal doplniť do programu Kontrolu plnenia uznesení ako bod č. 4.
Následne dal hlasovať o uznesení, kde bol doplnený do programu rokovania nový bod.
Uznesenie č. 12b/2021
Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch schvaľuje doplnenie programu rokovania obecného
zasadnutia o bod: Kontrola plnenia uznesení
Hlasovanie
Za

Proti
Zdržal sa

Mená poslancov
Bc. Tibor Gore, Ing. Mgr. Ľudmila
Dudašková, . Bc. Ján Kremenák, Jozef
Orenič, Ing. Jozef Orenič, Valéria Orosová,
Mgr.Emília Širotníková, Ivan Zamba, Mgr.
Peter Kolesár
0
0

Uznesenie bolo prijaté.
Program bol zmenený nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov
Schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení
Voľba Hlavného kontrolóra obce
Odpustenie nájomného na Zdravotnom stredisku (nefungujúce prevádzky)
Návrhy a podnety poslancov obce
Návrhy a podnety starostu obce

9. Rôzne
10. Záver

K bodu č. 4 Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce prečítal uznesenia zo zasadnutia OZ z 25.01.2021.
Uznesenie č. 1b/2021
Uznesenie č. 2/2021
Uznesenie č. 3/2021
Uznesenie č. 4/2021
Uznesenie č. 5/2021
Uznesenie č. 6/2021
Uznesenie č.7/2021
Uznesenie č.8/2021
Uznesenie č.9/2021
Uznesenie č.10/2021
Uznesenie č. 11/2021

Členovia OZ nemali k uvedeným uzneseniam žiadne výhrady.

K bodu č.5 Voľba hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení a Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Michaľanoch č.
4/2021 - zo dňa 25.01.2021 vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Michaľany
19.03.2021. Termín odovzdania písomnej prihlášky na výkon funkcie hlavného kontrolóra bolo
potrebné doručiť (kvalifikačné predpoklady, ďalšie podmienky, náležitosti písomnej prihlášky)
spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 4 marca
2021 do 15:00 hod. v zalepenej obálke na adresu: Obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14
Michaľany – Zn.: „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“
Starosta oznámil OZ, že bola doručená do výberového konania jedna obálka – žiadosť od Ing.
Moniky Hudačkovej. Pred OZ starosta obálku otvoril a vymenoval dokumenty obsiahnuté
v nej. Zároveň skonštatoval, že kandidátka splnila predpoklady na výkon funkcie kontrolóra.
Oboznámil OZ, že je možné hlasovať verejne alebo tajne o hlavnom kontrolórovi. Členovia OZ
sa v diskusii dohodli na verejnom hlasovaní, o čom dal následne hlasovať starosta v uznesení.

Uznesenie č. 13/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje voľbu hlavného kontrolóra verejným hlasovaním.

Hlasovanie
Za

Proti
Zdržal sa

Mená poslancov
Bc. Tibor Gore, Ing. Mgr. Ľudmila
Dudašková, . Bc. Ján Kremenák, Jozef
Orenič, Ing. Jozef Orenič, Valéria Orosová,
Mgr.Emília Širotníková, Ivan Zamba, Mgr.
Peter Kolesár
0
0

Uznesenie bolo prijaté.

Starosta oboznámil prítomných, o tom, že hlavným kontrolórom obce bude Ing. Monika
Hudačková bude mať plat vo výške podľa § 18 c ods. 1 a 5 zákona o obecnom zriadení
s uväzkom 0,5. Následne prečítal text uznesenia a dal hlasovať za uznesenie o voľbe kontrolóra
a jeho platových pomeroch.
Uznesenie č.14/2021
Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch volí Ing. Moniku Hudačkovú za hlavného kontrolóra
obce Michaľany a určuje hlavnému kontrolórovi plat vo výške podľa § 18 c ods. 1 a 5 zákona
o obecnom zriadení s úväzkom 0,5.
Hlasovanie
Za

Proti
Zdržal sa

Mená poslancov
Bc. Tibor Gore, Ing. Mgr. Ľudmila
Dudašková, . Bc. Ján Kremenák, Jozef
Orenič, Ing. Jozef Orenič, Valéria Orosová,
Mgr.Emília Širotníková, Ivan Zamba, Mgr.
Peter Kolesár
0
0

Uznesenie bolo prijaté.

Pán poslanec Tibor Gore vyslovil aj v nasledujúcom období dôveru pani Hudačkovej.
Pani Monika Hudačková poďakovala za vyslovenú dôveru OZ.

K bodu č.6 Odpustenie nájomného na Zdravotnom stredisku (nefungujúce
prevádzky)
Starosta uviedol, že na zdravotnom stredisku sú aktuálne prevádzky, ktoré nemôžu fungovať
z dôvodu pandémie Covid – 19 a je vhodné sa zamyslieť nad odpustením nájomného pre ne
v plnej výške alebo časti nájomného alebo aj žiadneho, konkrétne pre Annu Cibákovú –
ANICA, Mgr. Katarínu Szemanovú a Petra Becu AZ. Starosta navrhol odpustenie výšky
nájomného za mesiace január 2021 – marec 2021 v prípade ak by sa odpúšťalo.
Prítomní poslanci viedli o tomto stave diskusiu. Nemali žiadne námietky a preferovali úplné
odpustenie nájomného pre menovaných z dôvodu vzniknutej situácie. Poslanec Ivan Zamba
odporúčal informovať menovaných o možnosti, že cez Slovensko.sk sa dá 50% nájmu odpustiť
ak im to zakázal štát, ale on momentálne preferuje odpustenie v plnej výške. Valéria Orosová
navrhla, aby sa teraz odpustilo do marca v plnej výške a ak bude situácia pretrvávať môžu
opätovne o to požiadať. Starosta prečítal a dal hlasovať za uznesenie o odpustení nájomného na
zdravotnom stredisku od januára 2021 do marca 2021 v plnej výške.
Uznesenie č.15/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpustenie nájomného na Zdravotnom stredisku
v Michaľanoch pre nefungujúce prevádzky počas trvania pandémie a to: Peter Beca AZ,
Anna Cibáková – ANICA, Mgr. Katarína Szemanová od januára 2021 do marca 2021 v plnej
výške.

Hlasovanie
Za

Proti
Zdržal sa
Uznesenie bolo prijaté.

Mená poslancov
Bc. Tibor Gore, Ing. Mgr. Ľudmila
Dudašková, . Bc. Ján Kremenák, Jozef
Orenič, Ing. Jozef Orenič, Valéria Orosová,
Mgr.Emília Širotníková, Ivan Zamba, Mgr.
Peter Kolesár
0
0

K bodu č. 7 Návrhy a podnety poslancov obce
Poslankyňa Ľudmila Dudašková uviedla, že sa blíži prvý jarný deň a je potrebné popracovať
na poriadku v obci. Vymenovala nasledovné miesta, kde je potrebné čim skôr zabrať:
-

jarky na Hlavnej ulici sú plné kameňa – možnosť upchatia čističky
na Hlavnej ulici po odstránení stromov zostali pne, ktoré je potrebné vyfrézovať a diery
zasypať hlinou, čím sa vyrovná a aj upraví terén
pri futbalovom ihrisku na rohu parkoviska je vysypaný stavebný odpad

-

na križovatke Hlavnej ulice, Dolnej ulice a Luhynskej ulice je umiestnený betónový
stĺp, pozostatok po rekonštrukcii, kopa hliny – je potrebné ho odpratať
je potrebné odstrániť kriaky na Novej ulici a pri moste pri ceste na cintorín
na ulici Na sídlisku je na chodníku diera a nevyspravený priestor medzi chodníkom
a cestou – je potrebné to dať do poriadku teraz počas jari
pri „colňaku“ pri silnom vetre konáre zo stromov padajú na cestu
na Staničnej ulici smerom na Lastovce je tiež plno hlušiny
niektorí obyvatelia sa sťažovali, že ich hroby sú zaplavené, je potrebné dbať na jeho
údržbu
pochválila odpratanie kvetináčov pri Jednote a zrezanie stromu zasahujúceho do
chodníka na Hlavnej ulici

Starosta sa vyjadril, že je plán čistiť priekopy, no má málo ľudí. So 7 osobami z toho 4 ženy a 3
chlapi sa to len ťažko stíha. Stromy na uliciach sa musia stihnúť ostrihať do konca marca.
Stromy na „colňaku“ má pravdepodobne na starosti Správa ciest alebo obec Kazimír ak to bude
naše tak to budeme robiť my. Na Novej ulici kríky celé vyrezať nemôžeme lebo porast 10m2
musí obec žiadať Životné prostredie a ono nestíha schvaľovať, no orezať z časti sa dá no nedá
sa vyrezať celé a vegetačné obdobie končí v marci. Od pondelka na 1 až 2 metre sa vystrihajú
konáre. Frézovanie pňov bude v lete Na cintoríne po roztopení ľadu boli chlapi ťahať vodu. Na
vysypanie potrebných terénov bude použitá hlina aj z multifunkčného ihriska.
Poslanec Tibor Gore uviedol, že pani poslankyňa vystihla poriadok a neporiadok a hovorí, len
čo sa nepáči miestnym ľuďom. Michaľany nie sú čistejšie ako v predchádzajúcom období počas
bývalého starostu. Uznal, že toľká robota bez pomoci techniky, to sa nedá. 4 krovinorezy na
kosenie celej obce je málo. Cyklicky je potrebné rátať s kosením, hoci niekým externým –
dodávateľsky. Je potrebná kúpa multifunkčného stroja, ktorý bude slúžiť na kosenie,
odpratávanie snehu atď....
Poslankyňa Valéria Orosová uviedla, aby sa každý občan našej obce zamyslel, či by nechcel
sám prispieť na zveľaďovaní a udržiavaní poriadku v našej obci, nie len prispieť kritikou.
Jednoducho povedané, priložiť ruku k dielu a možno sa nám spoločnými silami podarí mať
obec peknú, čistú. Potom už budeme všetci spokojní a obec bude čistejšia a krajšia.
Starosta sa vyjadril, že je potrebné sa rozhodnúť, aký stroj je pre obec potrebný.
Poslanec Peter Kolesár uviedol, že nebola doposiaľ využitá žiadna výzva na kúpu takéhoto
zariadenia. Je potrebné sa pozrieť aj na výzvy, ktoré zverejňuje štát a využiť aj podporu štátu
na nákup techniky a kúpiť ju. Univerzálny traktor, ktorý má komplet vybavenie určite stojí viac
ako 40 000 Eur.
Starosta uviedol, že sa pozrie na výzvu cez Envirofond, ale odtiaľ sú požiadané financie na časť
vody.
Poslanec Tibor Gore uviedol, že žiada o to, aby bolo schválené uznesenie týkajúceho sa kúpy
komunálnej techniky.
Starosta dal zahlasovať za uznesenie.

Uznesenie č. 16/2021
Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce zabezpečiť prieskum na trhu ohľadom
možnej kúpy komunálnej techniky.
Hlasovanie
Za

Proti
Zdržal sa
Uznesenie bolo prijaté.

Mená poslancov
Bc. Tibor Gore, Ing. Mgr. Ľudmila
Dudašková, . Bc. Ján Kremenák, Jozef
Orenič, Ing. Jozef Orenič, Valéria Orosová,
Mgr.Emília Širotníková, Ivan Zamba, Mgr.
Peter Kolesár
0
0

Poslanec Jozef Orenič st. navrhol rozšíriť výjazdy z cintorínov.
Poslankyňa Ľudmila Dudašková sa tiež vyjadrila, že je potrebné cintorín aj rozšíriť. Kde pán
Tibor Gore na to reagoval a vravel, že už v minulosti to bolo riešené, no treba sa rozhodnúť
ktorým smerom cintorín rozširovať.
Poslankyňa Emília Širotníková uviedla, že by bolo potrebné dobudovať prístup k hrobom
a vyrezať tuje čo vyrastajú z hrobov.
Starosta odpovedal, že je plánovaný chodník od bední zozadu dvomi smermi za hroby, čo sa
kopú teraz a že tuje sú orezané, aby sa dalo prechádzať, aby nezasahovali do okolitých hrobov.
Poslanec Tibor Gore mal pripomienku k neskorému zverejňovaniu zápisníc na webovej stránke
obce, žiada aby bola do 14 dní zverejnená.
Poslanec Ján Kremenák uviedol, že nariadenia a uznesenia majú byť do 10 dní uverejnené,
takže by sa to malo týkať aj zápisnice. Tak by to malo byť nastavené podľa Rokovacieho
poriadku, kde bude všetko definované, je potrebné do aktuálneho nahliadnuť a v prípade
potreby ho prepracovať, aby bolo všetko zrejmé. V Rokovacom poriadku je možné upraviť aj
počet obecných zastupiteľstiev.
Starosta uviedol, že sa na to pozrú, v prípade potreby bude potrebné Rokovací poriadok
prepracovať alebo vytvoriť nový, jeho zmeny budú prebraté na nasledujúcom obecnom
zastupiteľstve.
Poslanec Ján Kremenák tiež uviedol, že nám chýba Plán hospodárskeho rozvoja obce, že ho
treba vytvoriť a urobiť činnosti s tým súvisiace. Tiež uviedol, že nám unikajú výzvy, ušla nám
výzva na nový obecný úrad, no nemáme projekty. Projekt na chodník ku kalvínskemu kostolu
tiež nemáme a dva roky ho chceme robiť. Na starý obecný úrad bola nami schválená suma na
projekt a máme peniaze na starý obecný úrad, ale projekt opäť nemáme. K starému obecnému
úradu nebola prizvaná stavebná komisia. Pýtal sa, či je už nové ihrisko prevzaté, lebo jeho
kvalita je zlá, je krivé a ak je prevzaté ako sa mohlo prevziať s takými chybami.
Poslanec Jozef Orenič ml. sa vyjadril, že to ihrisko je ozaj veľmi krivé, pričom sa kontaktoval
zhotoviteľ umelého povrchu, ktorý uviedol, že pre zlé poveternostné podmienky sa nemohlo
ihrisko dokončiť. Zhotoviteľ ubezpečil a dal záruku že sa pieskovaním a vyčesaním ihrisko
vyrovná, prípade potreby aj opravy.

Starosta uviedol, že protokol je pripravený, no ihrisko bude prevzaté až po dokončení –
zapieskovanie a namontovanie basketbalových košov. Čo sa týka chodníka, čaká sa na peniaze
na vodu, keď nebudú peniaze na vodu nebude ani chodník, keď bude voda, bude aj chodník.
K starému obecnému úradu nebola prizvaná stavebná komisia, lebo sa nevyberá firma, zatiaľ
sa len spracováva projektová dokumentácia. Vo výzve na starý obecný úrad bol potrebný len
rozpočet, nebola potrebná projektová dokumentácia. 14 000 Eur od vicepremiérky Remišovej
máme na našom účte, projektová dokumentácia sa spracováva teraz, čaká sa na vyjadrenie od
statika.
Poslanec Ján Kremenák uviedol, že v novej bytovke je problém so spodnou vodou. Už 2
mesiace sa spod bytovky voda ťahá a o 3-4 roky to budeme musieť riešiť my obec. Je potrebné
osloviť zhotoviteľa, pokiaľ je čas.
Starosta reagoval, že sa tam plánuje zberný kôš na vodu.
Poslanec Peter Kolesár na to reagoval, že máme stavebný dozor je potrebné skontrolovať, či je
o tom zápis v Stavebnom denníku. Je potrebné, aby náš stavebný dozor vyzval zhotoviteľa
stavby písomne ako to zhotoviteľ chce odstrániť, aby sme sa mali čím brániť v budúcnosti.

Poslanec Ján Kremenák tiež reagoval na informáciu, ktorou bola výstavba nového detského
ihriska. Pýtal sa kde je plánované, či je potrebné, ak s existujúcim sa ťahali a ťahajú problémy
a v terajšej dobe je aj tak problém s ich využitím. A či je v rozpočte schválené.
Starosta odpovedal, že nevie či projekt prejde.
Poslanec Ján Kremenák sa ďalej pýtal na projekt ohľadom WIFI FREE ZONE. Aký majú
zmysel? Aké budú náklady? Či je tam viazanosť a či je to schválené v rozpočte.
Starosta odpovedal, že budú zriadené do začiatku apríla 4 WIFI FREE ZONE – na žel. stanici,
vstup do dediny pri ihrisku, telocvičňa a kultúrny dom. Budú tam blokované aplikácie
Facebook, Instagram... Mesačný náklad na všetky zóny sú 40 Eur dokopy cez T-com. Sumu
15 000 Eur dostala obec z Európskej únie, ide to mimo nášho rozpočtu Ľudia v tých zónach sa
môžu pripojiť a zistiť napríklad vlakové a autobusové spojenia alebo obchody, ktoré tu máme..
Poslanec Peter Kolesár sa vyjadril, že by bolo vhodné, aby miesto kde budú umiestnené tie
body ako napríklad škola a obecný úrad nemuseli platiť a využívali tento internet.
Starosta sa vyjadril, že takto to je plánované.
Poslanec Ján Kremenák skonštatoval, že Územný plán by mal byť pravidelne obnovovaný.
Starosta odpovedal, že každé 4 alebo 8 rokov.
Poslanec Ján Kremenák tiež navrhol, vzhľadom na vyťaženosť DHZ, že pri testovaní
antigénovými testami by mohol byť nápomocný aj OLD STARS tím.
Starosta sa vyjadril, že budúci týždeň budú oslovení.
Ďalším postrehom Jána Kremenáka bolo, že cestou na Lastovce pri cintorínoch je z dôvodu
zahatania priekop, v priekopách veľa vody, sú zaplavené a je potrebné tam umiestniť rúry, aby
to neskôr nebola liaheň pre komárov a voda mohla pretekať. Tiež by bolo vhodné zorganizovať
stretnutie napríklad mládeže, či rodín, aby sa spoločne pozberali odpadky popri ceste napríklad
k príležitosti Dňa ZEME.

Poslankyňa Ľumila Dudášková položila otázku, prečo pán ortopéd, ktorý mal záujem
ordinovať u nás a bol si pozrieť priestor na zdravotnom stredisku aj nezostal.
Pán starosta jej vysvetlil, že priestor po papiernictve mu nevyhovoval a že je taká vízia, že ak
bude neskôr zrekonštruovaný starý obecný úrad, tak niektoré organizácie zo zdravotného
strediska by sa vedeli stiahnuť tam a obec na zdravotnom stredisku by vedela neskôr v prípade
záujmu iného lekára priestor ponúknuť.

K bodu č. 8 Návrhy a podnety starostu obce
Starosta odpovedal na otázky z minula, kde sa pán poslanec Tibor Gore sa pýtal na odchyt psov
za minulý rok 2020. Za minulý rok tu boli 10 krát, vzali 2 psov a 2 psov si zaplatili majitelia.
Platí sa im paušál 30 Eur mesačne a za odchyteného psa 35 Eur. Chodia 2 krát do mesiaca
a v júni na obecnom zastupiteľstvo bude predložené koľkokrát tu bol a koľko psov odchytil.
Pán Gore reagoval, že po dedine behá veľa psov a situácia nie je zvládnutá, že je možno
výhodné aj zrušiť zmluvu s firmou ak výsledky nie sú.
Reakcia na otázku poslanca Jána Kremenáka, ktorý požiadal zistiť, či neexistuje ochranné pásmo
okolo budovy na žel. stanici z hľadiska cestného zákona – bolo to konzultované s vedúci odboru cestnej
dopravy a pozemných komunikácii v Trebišove, pričom existuje taká vyhláška 532/2002 §6 ods. 6

o odstupe stavieb, teda ako majú stavby vyzerať „vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná
obytných miestností musia byť najmenej 3 metre od okraja pozemnej komunikácie, táto
požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby“ na
toto som bol odkázaný, možno by to bolo potrebné prebrať s právnikom, ale budova bola
pravdepodobne skôr postavená ako cesta. Na tom mieste je problém v dopravnej situácii, ktorá
je neprehľadná, hrozí tam nebezpečie, uviedol poslanec Ján Kremenák
Starosta uviedol, že na cintoríne smrek a strieborná jedľa budú vyrúbané počas jesene.
Starosta reagoval na otázku pána poslanca Jozefa Oreniča st., že svetlá budú umiestnené
a namontované 2 svetlá (2stĺpy +2 led osvetlenia) na osvetlenie ku cervi a 2 (2stĺpy + 2 led
osvetlenia) budú k spojovacej ceste od materskej školy k základnej škole. Predpokladaná cena
je 1800 Eur. Práca a káble na vlastné náklady.
Poslanci žiadajú cenovú ponuku, starosta ju prepošle.
Starosta uviedol, že chodník na Hlavnej ulici poniže Jednoty bol zasypaný, projektová
dokumentácia k starému obecnému úradu ak bude do konca marca dokončená, bude možné
vyhlásiť verejné obstarávanie. Bola prevedená aj konzultácia s pánom Molčanim ohľadom
nového obecného úradu ak príde výzva na energetickú náročnosť, zelené strechy..... aby bolo
možné sa zapojiť, je potrebné spracovať aj vnútrajšok aj vonkajšok a tie priestory, ktoré sú už
renovované sa tam nezahrnú. S pánom Bačom sa dohodnú parametre, ktoré sa zapracujú pánom
Molčanim. Môže byť prizvaná aj stavebná komisia.
Dňa 22.3. 2021 bude online zasadnutie cez MAS ROŇAVA, jedna sa o ihriská Workoutové
a materskej školy, ktoré sú už dva roky pripravené, či sa budú realizovať. Ak náhodou nie
starosta navrhol, aby z kapitálových výdavkov boli uvoľnené peniaze na ihrisko materskej
školy.
Riaditeľka MŠ upovedomila starostu o potrebe delegovania člena z radu obecného
zastupiteľstva do rady školy. Bol navrhnutý a delegovaný pánom starostom pán poslanec Peter
Kolesár. Tiež bol upovedomený, že došlo k zmene zákona a je potrebné vo VZN od septembra
upraviť, aby výška školného bola jednotná pre všetky deti. Doposiaľ deti do 3 rokov platili

mesačne 15 Eur a od 3 rokov 8 Eur. Riaditeľka materskej školy navrhla starostovi výšku
mesačného školného 10 Eur mesačne za jedno dieťa.
Obec má novú obecnú stránku a aplikáciu obce, ktoré robila firma a majú slúžiť občanom,
stránka sa bude pravidelne aktualizovať.
Starosta informoval, že do dnešného dňa bolo doručených 12 žiadostí o pridelenie 3 izbového
bytu a 10 žiadostí o pridelenie 1 izbového bytu do novej bytovky. Do konca mája sa ešte môžu
prihlasovať. V bytovke sú urobené stierky, potery. Budú dokončené komplet kúpeľne, osadené
kuchynské obkladačky, všetky radiátory a kotly. Robia štablón. Poslanci OZ sa v diskusii
dohodli na kombinácii dvoch farieb na fasáde novej bytovky a to svetlá hnedá + tmavšia hnedá.

Na 16. októbra je plánované, ak sa uvoľnia opatrenia, 150. výročie železničnej trate Michaľany
– Humenné, príde prípravný výbor, s ktorým sa priebeh osláv dohodne. Predbežne je plánovaný
príchod parného rušňa, výstava uniforiem a fotografií. Obec bude nápomocná.
Kolaudácia vodovodu – ukončujú sa práce na porealizačnom zameraní.

K bodu č. 8 Rôzne
Poslanec Ján Kremenák uviedol, že je problém s domom smútku. Praská, sadá, je tam
prasknuté sklo.
Starosta uviedol, že momentálne sa tam ťahá voda, základy musia preschnúť a tak príde statik.

K bodu č. 9 Záver
Starosta obce Mgr. Z. Tarbaj poďakoval za účasť na dnešnom obecnom zastupiteľstve.
Zasadnutie sa ukončilo o 17. 30 hod.

Zapisovateľka:
Ing. Lucia Goreová
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Overovatelia zápisnice:
Valéria Orosová

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

Ing. Jozef Orenič

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

