
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michaľany, konaného dňa 25 .01.2021 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. Mgr. Ľudmila Dudašková 

Bc. Ján Kremenák 

Jozef Orenič 

Ing. Jozef Orenič 

Valéria Orosová 

Mgr. Emília Širotníková 

Ivan Zamba 

 

Hostia: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1) Otvorenie 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3) Schválenie programu rokovania 

4) Návrh a schválenie VZN č. 1/2021 o určovaní výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Michaľany 

5) Návrh a schválenie VZN č. 1/2020 o podmienkach prideľovania a o nájme obecných 

nájomných bytov v obci Michaľany 

6) Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Michaľany 

7) Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.5 

8) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a k návrhu 

viacročného rozpočtu obce na roky 2021-2023 

9) Návrh na schválenie rozpočtu obce na rok 2021 a viacročného rozpočtu obce na roky 2021- 

2023 

10) Správa o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2020 

11) Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2021 

12) Návrhy a podnety poslancov obce 

13) Návrhy a podnety starostu obce 

14) Rôzne ( Správa audítora o výsledku overenia účtovnej uzávierky) 



15) Záver 

 

 
K bodu č. 1 – Otvorenie rokovania OZ 

Mgr. Zoltán Tarbaj, starosta obce, privítal všetkých prítomných poslancov v sále kultúrneho 

domu, kontrolórku p. Ing. M. Hudačkovú, samostatnú referentku p. E. Kaľavskú a tiež 

prítomných hostí, ktorí sú uvedení v prezenčnej listine. Upozornil prítomných na dodržanie 

protiepidemiologických podmienok. Podľa priloženej prezenčnej listiny starosta 

skonštatoval, že chýba jeden poslanec – Mgr. P. Kolesár, ktorý sa ospravedlnil, ale príde 

počas zasadnutia. OZ je uznášaniaschopné. 

Informoval poslancov OZ, že priestory po testovaní boli vydezinfikované členmi DHZO 

a potom ozónovým generátorom, ktorý sme zakúpili do obce. 

 

 
K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Mgr. Zoltán Tarbaj, starosta obce, určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice. 

Zapisovateľka: MVDr. Andrea Zajacová 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Emília Širotníková 

Bc. Ján Kremenák 

 

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. 

Uznesenie č. 1a/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch schvaľuje program rokovania obecného zasadnutia 

podľa pozvánky. 
 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za Bc. Tibor Gore, Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková, . 

Bc. Ján Kremenák, Jozef Orenič, Ing. Jozef Orenič, Valéria 

Orosová, Mgr.Emília Širotníková, Ivan Zamba 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í Mgr. Peter Kolesár, MBA 

 

Kontrolórka obce Ing. M. Hudačková a starosta obce navrhli doplniť bod č.12 Schválenie 

a návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Ostatné 

body programu sa posunú. 

Starosta obce dal hlasovať o uznesení 

Uznesenie č. 1b/2021 



Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch schvaľuje doplnenie programu rokovania obecného 

zasadnutia o bod: Schválenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi. 
 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za Bc. Tibor Gore , Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková, . 

Bc. Ján Kremenák, Jozef Orenič, Ing. Jozef Orenič, Valéria 

Orosová, Mgr. Emília Širotníková, Ivan Zamba 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í Mgr. Peter Kolesár, MBA 

 

Návrh bol schválený a OZ sa riadilo týmto programom 

K bodu č. 4 – Návrh a schválenie VZN č. 1/2021 o určovaní výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Michaľany 

Starosta obce - informoval o zmene výšky dotácie od 1.1.2021, pretože pribudla do obce 

Základná umelecká škola, ktorá je financovaná z podielových daní. 

Kontrolórka obce Ing. M. Hudačková prečítala sumy určené vo VZN na jedno dieťa 

a jedného žiaka, ktoré podľa počtu detí a žiakov sú v plnej výške v navrhovanom rozpočte. 

Starosta obce dal návrh na schválenie uznesenia. 

Uznesenie č. 2 /2021 

Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch sa uznáša na VZN č. 1/2021 o učení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území 

obce Michaľany 
 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za Bc. Tibor Gore, Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková, Jozef Orenič, 

Ing. Jozef Orenič, Valéria Orosová, Mgr. Emília Širotníková, 

Bc. Ján Kremenák, Ivan Zamba 
Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í Mgr. Peter Kolesár, MBA 

 

Uznesenie bolo prijaté 

K bodu č.5 – Návrh a schválenie VZN č. 1/2020 o podmienkach prideľovania a o nájme 

nájomných bytov v obci Michaľany 

starosta obce – na minulom zastupiteľstve boli akceptované pripomienky p. Kremenáka 

k VZN – bolo dopracované – a zároveň p.kontrolórka so starostom doplnili ešte podmienky 

prideľovania - občania, ktorí majú exekúciu, nezaplatené záväzky voči obci alebo vyhlásili 

osobný bankrot - podľa VZN im byt nebude pridelený. 



Starosta obce – určí sa termín, najprv VZN musí visieť na úradnej tabuli 15 dní od dnes, a na 

16 deň /po nadobudnutí účinnosti VZN / môžu občania podávať žiadosť o nájomné 

byty.Tlačivo na žiadosť si môžu občania stiahnuť zo stránky obce, alebo si ju môžu 

vyzdvihnúť na obecnom úrade v Michaľanoch, 

 

    J. Kremenák – VZN o podmienkach prideľovania a o nájme nájomných bytov v obci      

    Michaľany je označené pod číslom 1/2020, nie je potrebné zmeniť číslo podľa roku    

    schválenia? 

Starosta obce – schvaľovali sme ho už raz minulý rok, kedy sa neschválilo, my sme ho 

prepracovali a vyvesili, malo sa schvaľovať ešte v starom roku, zastupiteľstvo sa nekonalo, ale 

VZN bolo vyvesené aj naďalej s tým istým číslom, my si overíme či to tak môže byť. 

V. Orosová a E. Širotníková – navrhli dať termín na podanie žiadosti do konca mája. 

Starosta obce – do konca mája 2021 sa môžu podávať žiadosti o nájomné byty. 

Uznesenie č. 3/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch sa uznáša na VZN č.1/2020 o podmienkach 

prideľovania a o nájme obecných nájomných bytov v obci Michaľany. 
 

 
 

Hlasovanie 
Mená poslancov 

Za Bc. Tibor Gore, Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková, 

Bc. Ján Kremenák, Jozef Orenič, Ing. Jozef Orenič, Valéria 

Orosová, Mgr.Emília Širotníková, Ivan Zamba 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í Mgr. Peter Kolesár, MBA 
 

 

Uznesenie bolo prijaté 

K bodu č. 6 - Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Michaľany 

starosta obce – prečítal znenie vyhlásenia volieb na pozíciu hlavného kontrolóra obce 

Michaľany. Deň konania volieb hlavného kontrolóra bude 19.03.2021. Úväzok zostáva 

nezmenený t. j. 0,5. 40 dní pred voľbou budú zverejnené podmienky volieb na úradnej tabuli 

a webovej stránke obce. Je potrebné prijať uznesenie k týmto voľbám. 

14.15 hod.  príchod Mgr. P. Kolesára, MBA, zástupcu starostu obce 

Uznesenie č. 4 /2021 

Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje voľbu na pozíciu hlavného kontrolóra obce Michaľany. 
 

 

Hlasovanie 
Mená poslancov 

Za 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, MBA 



Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í 0 
 

 

Uznesenie bolo prijaté 

K bodu č. 7. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 5 

starosta obce - úpravu sem mali pripravenú na 28.12.2020 ale OZ sa nekonalo z dôvodu 

neuznášania sa, rozpočet upravil starosta obce, nepridávali sa žiadne položky v rozpočte, ani 

neboli urobené žiadne dodatky k zmluvám, len sa presunuli niektoré položky, poprosil 

kontrolórku obce Ing. M. Hudačkovú a ekonómku p. Kaľavskú, aby prečítali zmeny 

v rozpočte. 

Kontrolórka obce - starosta obce upravil rozpočet a poslanci príjmajú uznesenie v tvare, že 

to berú na vedomie. 

Ekonómka obce - informovala o úprave rozpočtu za rok 2020 v príjmovej časti a vo 

výdavkovej časti a o úprave položiek, ktoré navrhol starosta obce. 

Starosta dal návrh schválenie uznesenia 

Uznesenie č. 5/ 2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 5 
 

 
 

Hlasovanie 
Mená poslancov 

Za 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, MBA 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í 0 
 

 

Uznesenie bolo prijaté 

K bodu č. 8 – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 

a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021-2023 

starosta obce – prečítal znenie bodu č.8 a odovzdal slovo kontrolórke obce Ing. M. 

Hudačkovej 

kontrolórka obce – predložila stanovisko hlavného kontrolóra na rok 2021, návrh rozpočtu bol 

zverejnený na úradnej tabuli v decembri 2020, bol spracovaný v súlade so všeobecnými 

právnymi predpismi aj internými predpismi, po prečítaní stanoviska odporúčala OZ 

predložený návrh rozpočtu schváliť s navrhovanou úpravou, 



starosta obce – hlasovaním OZ berie na vedomie stanovisko kontrolórky obce a požiadavky 

kontrolórky obce sa zohľadnia pri schvaľovaní rozpočtu, 

Bc. J. Kremenák – Sú navrhované úpravy kontrolorkou obce zapracované do návrhu rozpočtu? 

Starosta obce – niektoré áno, a rozoberieme ich priamo pri schvaľovaní rozpočtu 

Uznesenie č. 6/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 

rozpočtu obce na rok 2021 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021 - 2023 
 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za Mgr. Peter Kolesár MBA, Bc. Tibor Gore Ing. Mgr. Ľudmila 

Dudašková, Bc. Ján Kremenák, Jozef Orenič, Ing. Jozef 

Orenič, Valéria Orosová, Mgr.Emília Širotníková, Ivan 

Zamba 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í 0 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu č. 9 – Návrh a schválenie rozpočtu obce na rok 2021 a viacročného rozpočtu 

obce na roky 2021 – 2023 

starosta obce – rozpočet bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce, 

ekonómka obce – prečítala príjmy a výdavky obce a hlavne transfery, ktoré obec poskytuje. 

Bc. T. Gore – pýtal sa na položku v rozpočte o poplatkoch za komunálny odpad 

- navrhol porovnať položky s minulým rokom, aby sme vedeli , či sa ušetrilo na vývoze 

odpadu alebo nie, 

- obec nemá doplácať na vývoze odpadu 

- skonštatoval, že sa oplatilo sa zateplenie budovy zdravotného strediska - poukázal na 

vrátenie nákladov za energie na zdravotnom stredisku. 

I. Zamba – automaty – chcel vedieť príjem z nich pre obec, 

Ekonómka obce – keďže sa poplatky za automaty zvýšili, niektoré automaty podnikatelia 

v obci zrušili. 

Starosta obce – prečítal sumy, ktoré žiadali o dotáciu z rozpočtu obce - športových klubov, 

dobrovoľných hasičov, old stars, červeného kríža, obecnej posilňovne, materskej školy, 

stolnotenisový klub, cirkvi na ich podporu, Roňava a OZ Roňavčatá. Všetkým, oproti 

žiadanej sume boli už v návrhu rozpočtu tieto krátené – dôvod – pandemická situácia, zatiaľ 

bez športových a kultúrnych podujatí. 



Bc. T. Gore – hasiči dostali minulý rok jednorazovú sumu 15000 eur – na vybavenie Tatry 

a zakúpenie zásahových oblekov, obuvi, prilieb a rukavíc - prečo sa im schvaľuje dotácia, keď 

patria pod obec? 

Kontrolórka – hasiči nemajú svoj účet, ich výdavky sa fakturujú na obec, majú svoju triedu 

v účtovníctve. 

Kontrolórka obce – navrhla schváliť futbalovému klubu namiesto 18.000, - € sumu 10000 

eur, z dôvodu oneskoreného vyúčtovania za druhý polrok 2020, vyúčtovanie odovzdali až 

25.1. 2021, navrhla prehodnotiť hranie futbalu, 

Starosta – kým sa nekonajú súťaže a tréningy financie sa nebudú poskytovať športovým 

klubom a kultúre, do zmlúv sa dajú podmienky prideľovania financií počas roka, hlavne 

počas vzniknutej situácie, 

Bc. T. Gore – stolnotenisový (OSK ) a futbalový klub (FK) platia za prenájom telocvične, 

prečo si obec neupraví financovanie za prenájom so školou, prejednať so školou a potom sa 

o túto čiastku pre kluby schváli menej finančných prostriedkov, obec uhradí riaditeľke 

peniaze za telocvičňu, 

Starosta obce – súhlasí s tým a má to predjednané s p. riaditeľkou základnej školy, že 

športové kluby, nebudú platiť za prenájom telocvične a ihriska pri škole, dnešná 

epidemiologická situácia však nedovoľuje, aby sa telocvičňa využívala - keďže v prvom rade, 

je súčasťou školy. 

Mgr. P. Kolesár, MBA – navrhol, aby sa zmenili podmienky zmluvy medzi obcou a stolno 

tenisovým klubom, a to tak, aby zakúpený hmotný majetok klubu (stôl) bol majetkom obce, 

Kontrolórka obce – financie sa poskytujú transferom, je to majetok obce, 

V. Orosová – po zakúpení stola treba podpísať zmluvu, že je majetkom obce, pýtala sa na 

príjmy ZUŠ, 

Ekonómka obce – výdavky pre ZUŠ sú v rozpočte jednou sumou ako transfer, výdavky pre 

školu sú zvlášť nejdú cez náš rozpočet, takisto školský klub a školská jedáleň, 

Bc. Gore – pýtal sa na oneskorené vyúčtovanie futbalového klubu, kde je disciplína pri 

vyúčtovaní, je nezodpovedné, že sa nevykonalo vyúčtovanie načas, 

Kontrolórka obce – vyúčtovanie za I. polrok doniesli včas a nedoniesli vyúčtovanie 

k 14.12.2021 aj po vyzvaní, doniesli dnes pred zastupiteľstvom, preto im navrhuje znížiť 

dotáciu, 

Ľ. Venglarčík – ohradil sa voči návrhu kontrolórky obce znížiť dotácie pre-FK na sumu 10000 

eur, 

T. Puškáš – prezident FK vysvetlil oneskorené vyúčtovanie FK za druhý polrok 2020, bolo 

závislé od SFZ, FK Michaľany bol schválený  projekt , podľa podmienok SFZ museli 

vykonať drobné  úpravy na budove FK vo výške  1800 eur z  vlastných prostriedkov  a 

projekt mal byť ukončený do 30.4.2020, potom sa to predĺžilo do 30.9.2020 a na to prišla 

druhá vlna pandémie a projekt sa predĺžil do 31.3.2021, preto bolo vyúčtovanie neskôr. Čaká 

na vyjadrenie SFZ, či sa im uznajú ako výdavky nad 1800,-, preto sa vyúčtovanie oneskorilo, 

náklady sa FK klubu ešte navýšili. Z fondu SFZ majú nárok ešte na sumu 800 eur, keď budú 

splnené podmienky, boli závislí od SFZ, 



    Bc. J. Kremenák - FK dostali od obce sumu 3750 eur ako spoluúčasť pri projekte od   

    SFZ, (project v hodnote 15 000 eur) v minulosti som žiadal o predloženie projektu pre kontrolu    

    OZ, aké práce sa na budove FK vykonali, budova patrí obci 

 

T. Puškáš – projekt bol podaný online, preto ho nemajú v písomnej forme a poslanec si ho 

mal vyžiadať zo SFZ, nemá projekt k dispozícií, 

starosta - FK malo vyúčtovať financie, ktoré išli ako transfer z obecného rozpočtu – financie 

zo SFZ obec nezaujímajú – keďže zmluvu podpísal štatutár FK. 

Kontrolórka - dokumentácia o projekte musí byť, pri preukázaní finančných prostriedkov pri 

kontrole treba predložiť fotokópiu žiadosti a rozpočtu a aj dokumentáciu o verejnom 

obstarávaní, ale to sú stále kapitálové výdavky, bežné 3600 eur vyúčtovali za prvý polrok 

a zvyšných do 13700,- eur za druhý polrok nezúčtovali, 

Bc. Gore – TJ a ihrisko je majetkom obce, pýtal sa, či vie obec ako sa zhodnocuje tento 

majetok, prečo nikto z OZ nevidel vypracovaný projekt, ani dokonca starosta, 

Starosta obce – realizácia úpravy bola prezentovaná na OZ - zmluva o projekte bola 

podpísaná medzi SFZ a prezidentom FK, pri kontrole o preukázaní finančných prostriedkov 

sa zodpovedá prezident FK. 

T. Puškáš – urobila sa fotodokumentácia pred a po realizácií na budove, FK ju poslal na SFZ, 

Starosta obce – kópiu o projekte mal prezident FK poslať na obecný úrad, 

Bc. Kremenák – nedorozumenia by nevznikli, keby sa vyúčtovanie FK predkladal včas, 

Mgr. P. Kolesár, MBA - ide len o návrh rozpočtu, treba nastaviť kľúč na prideľovanie financií 

športovým klubom, 

Bc. T. Gore - súhlasí s p. Kolesárom, prečo sa im poskytli financie, keď neodovzdali včas. 

Starosta obce – financie za druhý polrok 2020 dostali a vyúčtovanie neodovzdali, FK žiadal 

na rok 2021 sumu 21000,- eur, starosta znížil na sumu 18000,- eur, súťaže zatiaľ neprebiehajú 

kvôli pandemickej situácií, možno FK nebude potrebovať toľko financií, 

T. Puškáš - náklady sú stále, na budovu, jej údržbu, na ihrisko, energie, na dopravu. 

    Bc. J. Kremenák - Obec chce len vyučtovanie dotácií, tj sumy, ktorá bola poskytnutá na chod  

    klubu (13 700 eur za druhý polrok), miešate jablká s hruškami, nepotrebujeme vedieť čo je    

    medzi klubom a SFZ ohľadne vyučtovania projektu. 

    I. Zamba – chcel vedieť, koľko sa poskytne pre OSK, koľko majú detí, 

Starosta obce – zatiaľ sa neposkytne dotácia aj keď bude v rozpočte schválená, nekonajú sa 

súťaže, 

Mgr, P. Kolesár, MBA – reagoval na to, že je to návrh rozpočtu, nastavme kľúč prideľovania 

peňazí, keď sa im dá, hneď aby zúčtovali a potom im dáme ďalšie peniaze, všetko je 

o konzultácií s kontrolórkou obce, odkontroluje a požiadajú na ďalšie veci, nastavme kľúč, 

Bc. Gore – obec si má to ustrážiť, poslanci nemajú stále riešiť to isté, nedávali ste im dobre 

peniaze, 

Starosta obce – my sme im dávali peniaze podľa potreby, ale oni nedoniesli vyúčtovanie k 15. 

12. 2020, 



Ľ. Venglarčík – 15000,- eur dostal FK od SFZ, realita je taká, že si najprv museli zohnať 

firmu, ktorá zrealizovala na vlastné náklady na úpravu budovy, až po skončení prác im SFZ 

financie vyplatí, čiže až k 30.3.2021, preto je oneskorené vyúčtovanie, 

Kontrolórka obce – preto navrhuje sumu 10000 eur, pretože nedali vyúčtovanie načas, ak 

odovzdajú včas vyúčtovanie, môže navýšiť rozpočet sa k 1.7.2021, 

Mgr. P. Kolesár, MBA – vidí problém v prideľovaní, a v zúčtovaní, nastaviť kľúč, toto sme už 

riešili, 

V. Orosová - navrhla schváliť na tomto OZ iba sumu 10000,- eur, kým sa nezačnú súťaže, 

Ľ. Venglarčík – nesúhlasil s tým, 

Starosta obce - ak OZ schváli dnes sumu 18000,- eur, oni nevyčerpajú 9.000,- €, ale vyčerpajú 

3000,- až 4000,- eur na zaplatenie poplatkov a pri nekonaní súťaží zvyšná suma sa im 

neposkytne, 

Bc. Kremenák - schválime im 18.000, -, 9.000,- na prvý polrok a 9.000,- na druhý 

polrok, prinesú faktúru a sa im hneď prevedú peniaze, 

Bc. T. Gore – OZ má schváliť rozpočet a nemá riešiť vnútorné záležitosti v klube 

Starosta - keďže boli dva návrhy na pridelenie transferu z rozpočtu obce – 18000,- a 10000,- 

eur, dal najprv hlasovať za schválenie dotácie 18000,- eur pre FK Michaľany na rok 2021 
 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za 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 MBA 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í 0 

 

Suma bola schválená 

Mgr. P. Kolesár, MBA - kým nepredložia vyúčtovanie za prvú poukázanú čiastku, nesmú 

dostať ďalšiu čiastku, 

P. E. Káľavská - prečítala dotácie organizáciam - Old Stars, Občianskemu združeniu 

Roňavčatá, Červenému krížu, OSK, posiľňovni, Roňava - oproti minulému roku boli dotácie 

pre všetky organizácie znížené. ZUŠ dostane transfer z podielových daní, majú súkromného 

zriaďovateľa, ich zúčtovanie sa nerobí cez obec, 

Starosta obce - Hasiči nedostávajú dotácie na účet, keď potrebujú oblečenie, obuv, na opravu 

auta alebo zaplatiť absolvované školenia všetko sa fakturuje na obec, dal možnosť poslancom, 

aby sa vyjadrili k navrhovanému rozpočtu, 

Bc. T. Gore - chcel vedieť či boli krátené podielové dane za minulý rok, vyjadril sa 

k rozpočtu, súhlasil s ním, zostavený je dobre, ale navrhol kapitálové výdavky vidieť skôr, 

aby poslanci mali priestor na zaslanie podnetov, alebo, aby sa predjednalo, čo by chceli 



poslanci urobiť pre obec, predtým priestor pre poslancov bol, rozpočet by mal obsahovať 

rozumné návrhy a vypichnúť pred schvaľovaním čo je havarijný stav v obci, 

Prešiel si zápisnice od roku 2019 a zistil, že v MŠ je havarijný stav - podlahy a kúrenie zatiaľ 

neopravené, strecha na obecnom úrade zateká – treba projekt, už sa o tom hovorilo, alebo 

kolega poslanec upozornil na kanalizáciu – v rozpočte je len monitoring, kanalizácia je v 

havarijnom stave už niekoľko rokov, nemáme zberný dvor, rozšírenie kamerového systému, 

všetko sme už spomínali dva roky, treba zistiť aké náklady to všetko stojí, možno to trebalo 

rozpočtovať, záver podnety poslancov, aby na ďalšom zastupiteľstve boli rozoberané, 

z takýchto podnetov treba výpis a zrealizovať ich, čo vieme urobiť, aby sa aj urobilo, 

Bc. J. Kremenák : dal návrh, aby podnety poslancov boli OZ prejednané podobne ako plnenie 

uznesení - čo sa vykonalo v obci, 

Starosta obce - podielové dane boli krátené, dá sa urobiť projektová dokumentácia na starý 

obecný úrad a nový obecný úrad, 

Bc. T. Gore - od roku 2019 sme žiadali projekt na nový ocú, mal byť už urobený, 

Bc. J. Kremenák - poslanci nemajú prehľad o kapitálových výdavkoch, mať priority a mať 

k ním reálny rozpočet, je určená suma v rozpočte, ale nevieme čo za ňu chceme urobiť, 

Starosta obce – priority a vyjadrenie a ku kapitálovým výdavkom boli zaslané mailom spolu 

s návrhom rozpočtu – dokončiť vodovod, monitoring kanalizácie, bytový dom, ihrisko pre 

MŠ, rekonštrukciu starého obecného úradu, projekt na rekonštrukciu nového obecného úradu. 

Rozpočet je otvorený, stále sa dá upraviť. 

Bc. J. Kremenák – strecha na zdravotnom stredisku – aký je stav, 

Mgr. P. Kolesár, MBA – pochválil p. Goreho, že si prešiel zápisnice od roku 2019, do 

budúceho zastupiteľstva navrhol zaradiť bod do programu a urobiť analýzu prác v obci, 

zároveň urobiť nástrel cien, čo by to stálo. 

Starosta obce – prečítal uznesenie a dal hlasovať. 

Uznesenie č. 7/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2021 a berie na vedomie 

viacročný rozpočet obce na roky 2021 – 2023. 
 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za 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 MBA 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í 0 

 

Uznesenie bolo prijaté 

K bodu č. 10 – Správa o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2020 



Starosta obce požiadal kontrolórku obce Ing. M. Hudačkovú, aby prečítala správu 

o vykonanej kontrolnej činnosti, 

Kontrolórka obce – prečítala správu o vykonaných kontrolách, je uvedená na stránke obce 

a zároveň uviedla, že túto správu OZ berie na vedomie, 

Starosta obce prečítal uznesenie. 

Uznesenie č. 8/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch berie na vedomie správu hlavného kontrolóra 

o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2020. 
 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za 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 MBA 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í 0 

 

OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra. 

. 

K bodu č. 11 – Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2021 

Starosta obce požiadal kontrolórku obce Ing. M. Hudačkovú, aby prečítala návrh plánu 

kontrolnej činnosti na tento rok, 

Kontrolórka obce prečítala návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2021, ktorý bol zverejnený 

na stránke obce 26.11.2020, 

Mgr. P. Kolesár, MBA navrhol doplniť priebežnú kontrolu čerpania a vyúčtovania 

finančných prostriedkov pre FK Michaľany, 

Kontrolórka obce – až po skontrolovaní vyúčtovania uvoľňuje financie pre FK, 

Starosta obce – pri prevode financií bude podpis starostu obce a kontrolórky obce, 

Starosta obce – prečítal návrh na schválenie uznesenia a dal hlasovať. 

Uznesenie č. 9/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na 1. a 2 polrok 2021 
 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za Bc. T. Gore, Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková, 

Bc. Ján Kremenák, Jozef Orenič, Ing. Jozef Orenič, Valéria 

Orosová, Mgr. Emília Širotníková, Ivan Zamba 
Mgr. Peter Kolesár MBA 

Proti 0 



Zdržal sa 0 

Neprítomný/í 0 
 

 

Uznesenie bolo prijaté 

K bodu č. 12 Návrh a schválenie VZN č. 2 /2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi – bod bol doplnený 

Starosta obec - od 1.1. 2021 sa zbiera aj kuchynský odpad, vznikajú náklady na jeho vývoz, 

niektorí občania obce prevzali od OÚ v Michaľanoch kompostéry, kde budú umiestňovať 

tento odpad, občania podpíšu čestné prehlásenie, že kompostujú kuchynský odpad sami. 

Bc. T. Gore - mal pripomienku k vývozu drobného stavebného a objemného odpadu, navrhol 

zvýšiť zber drobného stavebného odpadu na štyrikrát ročne a objemného odpadu na trikrát 

ročne, v minulosti bol vývoz menejkrát a kontajner bol naplnený rýchlo, niektorí občania 

nemali možnosť vyviesť svoj odpad. Navrhol vopred urobiť zoznam ulíc podľa, ktorého sa 

odpad bude vynášať, čím sa vyhneme tvorbe čiernych skládok. 

Tento návrh bol akceptovaný a doplnený do VZN. 

Na základe vlastných skúseností so separovaním odpadu navrhol znížiť vývoz tuhého 

komunálneho odpadu raz za tri týždne, používať žetónový systém, aby občania 

zodpovednejšie pristupovali k separovaniu, 

Starosta obce – informoval o JRK systém Elwis s QR kódom na vývoz odpadu, kde zaplatí 

každý len toľko, koľko TKM za rok vyprodukuje– k tomu by bolo vhodné zorganizovať 

verejné zhromaždenie občanov a možno už budúci rok takto vyvážať TKM 

Bc. T. Gore – navrhol umiestniť zberné nádoby rozlíšené farebne, podľa druhu odpadu pri OD 

Jednota, na autobusovej stanici a pri zdravotnom stredisku, z dôvodu voľne vyhodených 

plastov, fliaš, papiera a pod., 

Starosta obce – v susednej obci majú s týmto zlé skúsenosti - nádoby musia byť uzamknuté, 

alebo oplotené, pretože niektorí občania si môže vyhodiť svoj odpad do týchto obecných 

nádob, jednou z možností je umiestniť kamerový systém na týchto miestach, 

K VZN nikto viac nemal pripomienky. 

Starosta obce prečítal uznesenie a dal hlasovať 

Uznesenie č. 10/2021 

Obecné zastupiteľstvo sa uznáša na VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými komunálnymi odpadmi č.1b/2021 
 

 
 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za 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 MBA 

Proti 0 



Zdržal sa 0 

Neprítomný/í 0 
 

 

Uznesenie bolo prijaté 

K bodu č. 13 Návrhy a podnety poslancov 

Bc. T. Gore - odchyt psov, chcel vedieť koľko psov bolo odchytených za rok 2021, navrhol 

zmeniť zmluvu, aby sa neplatilo paušálne za odchyt psov 30 eur mesačne, ale len za počet 

odchytených. 

Chcel vedieť, ktoré firmy zaplatili za vývoz odpadu na čiernu skládku za, ktorú obec zaplatila 

pokutu, 

Starosta obce - naposledy, minulý týždeň bol odchytený jeden pes a za vznik čiernej skládky 

zaplatili len CBA potraviny, 

Mgr. E. Širotníková - žiadala vyrúbať na cintoríne tuje medzi hrobovými miestami a dva 

ihličnaté stromy, 

Mgr. P. Kolesár, MBA - chcel vedieť, kedy bude skolaudovaná voda na Majerskej ulici, 

Starosta obce - dá sa žiadosť na životné prostredie na povolenie výrubu týchto stromov, voda 

na Majerskej ulici je pripravená na kolaudáciu, firma ešte musí doplniť asfalt, ktorý bol 

poškodený, čaká sa na porealizačné zameranie, pravdepodobne sa voda spustí na jar 2021, 

kým nie je urobená kolaudácia, financie – ktoré zostali ešte v rozpočte neboli vyplatené firme, 

Ing. Mgr. Ľ. Dudášková - upozornila na prebiehajúce vykonávanie opráv budovy Sama – 

potraviny p. Gergelyovej, budova je na obecnom pozemku, je potrebné to doriešiť, 

vybudovaný chodník smeruje do budovy, 

Starosta obce - p. Gergelyová si vyžiadala projektovú dokumentáciu, 

Bc. J. Kremenák – požiadal zistiť, či neexistuje ochranné pásmo okolo tejto budovy 

z hľadiska cestného zákona, 

Bc. T. Gore - navrhol, aby sa chodník skrátil a urobiť chodník od rodinného domu 

Zambových a umiestniť zrkadlo pri budove potravín Sama, aby sa zlepšila viditeľnosť, 

Bc. J. Kremenák – upozornil na dieru pred domom p. Šípoša na Hlavnej ulici, opraviť múr na 

Dome smútku v Michaľanoch, na Ulici na Sídlisku vyčnievajú ventily, navrhol zakúpiť drvič 

konárov a zametací stroj, poďakoval p. Goremu za dôkladné prejdenie zápisníc od roku 2019 

zároveň poďakoval starostovi obce za organizáciu testovania v našej obci. 

J. Orenič – požiadal starostu obce o zavedenie osvetlenia pri škole a pri grécko-katolíckom 

chráme, 

I. Zamba – chcel vedieť, čo bude s bývalým servisom. 

Starosta obce – náklady na opravu bývalého servisu sú vysoké, priestor sa ponúkne na 

prenájom, napr. na sklady. 



      K bodu č.14 - Návrhy a podnety starostu obce 

 

- ČOV - v súčasnej dobe je v poriadku, 

- Vodovod - pripravuje sa kolaudácia na Majerskej ulici, do konca februára 

zrealizujeme porealizačné zameranie, prebieha príprava dokumentácie. 

- Do 15.12.2020 sa podal projekt na Envirofond, v prípade získania týchto financií, sa 

dokončí vodovod na Luhyňskej ulici a ulice Novej – slepá ulica 

- Bytový dom v Michaľanoch – sú dokončené omietky v pravom vstupe, na ľavú stranu 

mali dnes priniesť materiál na potery, nemohli z dôvodu nepriaznivého počasia, 

- Vývoz odpadu – zvýšili sa vývozy plastov na 14- krát ročne, papiera na 4 – krát ročne, 

skla na 5- krát ročne, 

- 27., 28. a 29.1. 2021 sa budú na obecnom úrade vydávať vrecia zvozu a zároveň 

občania podpíšu čestné vyhlásenie o kompostovaní, 

-  Firma Contax Eko ( Nový Ruskov) – zabezpečí odvoz biologického rozložiteľného 

odpadu , konáre, tráva, lístie - z verejných priestranstiev, 

- Testovanie – v dňoch 23. a 24.1.2021 na obecnom úrade prebiehalo testovanie 

antigénovými testami proti Covid 19, občania sa mohli zaregistrovať online, ale boli 

pretestovaní aj nezaregistrovaní občania, všetko prebehlo bez problémov, 

- Starosta obce poďakoval všetkým zdravotníkom, pracovníkom obecného úradu, 

hasičom a dobrovoľníkom, ktorí pomáhali pri realizácií testovania. 

- Máme 15000,- eur - poukaz na wifi4eu v obci v spolupráci s T- Com – realizácia vo 

februári 2021, 

Bc. T. Gore – pochválil zorganizovanie a prípravu testovania v našej obci 
 

K bodu č.15 – Rôzne – Správa auditora o výsledku overenia účtovnej uzávierky 

 

Ing. M. Hudačková – kontrolórka obce prečítala správu auditora, výsledky budú zverejnené 

na stránke obce. 

Starosta obce prečítal uznesenie a dal hlasovať. 

Uznesenie č.11/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu auditora o výsledku overenia účtovnej 

uzávierky za rok 2019. 
 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za 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 MBA 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í 0 

Uznesenie bolo prijaté 



KK  bodu č. 16 - Záver 
 

Starosta obce Mgr. Z. Tarbaj poďakoval za účasť na dnešnom zastupiteľstve. Zasadnutie sa 

ukončilo o 17. 45 hod. 

Zapisovateľka: 

 

MVDr. Andrea Zajacová ............................ 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Mgr. Emília Širotníková ................................ 

 

Bc. Ján Kremenák ............................... 


