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                      Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch 

 

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michaľany, 

konaného dňa 28.06.2021 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného 

úradu v Michaľanoch 

Prítomní: 

• Mgr. Zoltán Tarbaj – starosta obce 

• Mgr. Peter Kolesár, MBA – zástupca starostu 

• Bc. Tibor Gore  

• Bc. Ján Kremenák  

• Jozef Orenič Ing.  

• Valéria Orosová  

• Ivan Zamba 

Hostia: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1) Otvorenie  

        2) Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice 

            3) Schválenie programu rokovania 

            4) Kontrola plnenia uznesení 

            5) Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1 

            6)  Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Michaľany za rok 2020 

            7)  Schválenie Záverečného účtu obce Michaľany na rok 2020 

            8)  Dodatok č. 3  k Zmluve o výkone správy majetku obce (vodovod) 

            9)  Návrhy a podnety starostu obce 

           10)  Návrhy a podnety poslancov obce 

           11)  Rôzne 

           12)  Záver 

 

 

Hosť podľa prezenčnej listiny upozornil prítomných, že je možné, že bude počas zasadnutia OZ 

robiť obrazový záznam. Prítomní upozornili, že nesúhlasia so zverejnením záznamu a že 

z každého zasadnutia je vykonaný aj zvukový záznam, ale len na účely spísania zápisnice. 

Starosta upozornil, že záznam si vykonať môže, no poradí sa právnikom, ohľadom vzniknutej 

situácie. 

 

K bodu č. 1 Otvorenie 

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

miestnosti kultúrneho domu kontrolórku p. Ing. M. Hudačkovú, p. E. Kaľavskú a hosťa podľa 

prezenčnej listiny. Ospravedlnili sa za svoju neprítomnosť nasledovní poslanci: Jozef Orenič 

st., Mgr. Emília Širotníková, Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková a z dôvodu pracovnej vyťaženosti 

Jozef Orenič Ing., ktorý dôjde neskôr počas zasadnutia. OZ je uznášaniaschopné.  
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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   

Ivan Zamba 

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. 24a/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch schvaľuje program rokovania obecného zasadnutia 

podľa pozvánky. 

 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za Bc. Tibor Gore, Bc. Ján Kremenák,  Valéria 

Orosová, Ivan Zamba, Mgr. Peter Kolesár 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková, Mgr. Emília 

Širotníková, Jozef Orenič, Jozef Orenič Ing. 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

Starosta Zoltán Tarbaj, žiadal bod č. 5 Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1 umiestniť 

za bod č. 7.  Následne dal hlasovať o uznesení, kde bol presunutý bod č. 5 za bod č.7. 

 

Uznesenie č. 24b/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch schvaľuje presunutie bodu programu rokovania 

obecného zasadnutia č.5 Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.1 za bod č.7 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za Bc. Tibor Gore, Bc. Ján Kremenák,  Valéria 

Orosová, Ivan Zamba, Mgr. Peter Kolesár 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková, Mgr. Emília 

Širotníková, Jozef Orenič, Jozef Orenič Ing. 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

Program bol zmenený nasledovne: 

1) Otvorenie  

        2) Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice 
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            3) Schválenie programu rokovania 

            4) Kontrola plnenia uznesení 

            5) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Michaľany za rok 2020 

            6) Schválenie Záverečného účtu obce Michaľany na rok 2020 

 7) Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1 

            8)  Dodatok č. 3  k Zmluve o výkone správy majetku obce (vodovod) 

            9)  Návrhy a podnety starostu obce 

           10) Návrhy a podnety poslancov obce 

           11)  Rôzne 

           12)  Záver 
 

K bodu č. 4 – Kontrola plnia uznesení  

Starosta prečítal Starosta obce prečítal uznesenia zo zasadnutia OZ z 04.05.2021.  

Uznesenie č. 21/2021 

Uznesenie č. 22/2021 

Uznesenie č. 23/2021 

Členovia OZ nemali k uvedeným uzneseniam žiadne výhrady. 

 

K bodu č. 5 – Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce 

Michaľany za rok 2020  

Hlavná kontrolórka prečítala stanovisko k Záverečnému účtu obce Michaľany za rok 2020. 

Následne prečítala aj návrh uznesenia a zároveň o ňom dala hlasovať. 

Uznesenie č. 25/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra 

a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2020 

 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za Bc. Tibor Gore, Bc. Ján Kremenák,  Valéria 

Orosová, Ivan Zamba, Mgr. Peter Kolesár 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková, Mgr. Emília 

Širotníková, Jozef Orenič, Jozef Orenič Ing. 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu č. 6 – Schválenie Záverečného účtu obce Michaľany na rok 2020  

Hlavná kontrolórka prečítala návrh na uznesenie týkajúceho sa schválenia Záverečného účtu 

obce Michaľany. Upozornila, že OZ musí špecifikovať účel použitia prostriedkov rezervného 

fondu z roka 2020 v sume 114.908,11 Eur. V rozpočte na rok 2020 sa nepredpokladalo použitie 

prostriedkov rezervného fondu z roka 2020, iba z predošlých rokov. Preto je potrebné 
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rozhodnúť o použití týchto prostriedkov pri schválení záverečného účtu za rok 2020. Návrh je 

nasledovný: 

- nákup stredne veľkého traktora s príslušenstvom (štiepkovač, mulčovač a snehová 

radlica) v sume 75.000,- Eur, 

- výstavba vodovodu ďalšia etapa vo výške 39.908,11 Eur. 

Následne zaň dala hlasovať.  

 

Uznesenie č. 26/2021 

 Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné 

hospodárenie bez výhrad. 

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 

609.368,95 Eur, ktorý sa upravuje – zvyšuje na nevyčerpateľné finančné prostriedky 

(156.734,54 Eur) na sumu 766.103,49 Eur 

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií v sume 

881.011,60 Eur na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 609.368,95 Eur 

- krytie nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR ZŠ – normatívne v sume 

36.324,- Eur 

- krytie nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR ZŠ projekt v sume 800,- Eur 

- krytie nevyčerpaných finančných prostriedkov omladenie knižničného fondu do 

knižnice v sume 1.126,36 Eur 

- krytie nevyčerpaných finančných prostriedkov z dotácie na SODB v sume 1.114,- 

Eur 

- krytie nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR kapitálové – rekonštrukcia 

strechy starý Ocú v sume 14.000,- Eur 

- krytie nevyčerpaných finančných prostriedkov podľa osobitného predpisu (strava 

a réžia ŠJ ZŠ) v sume 4.427, 61 Eur 

- krytie nevyčerpaného pripísaného úveru zo ŠFRB na realizáciu stavby 18- bytová 

jednotka v sume 98.942,57 Eur 

- tvorbu rezervného fondu (10 % povinná tvorba nebude) v sume 114.908,11 Eur 

 

 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za Bc. Tibor Gore, Bc. Ján Kremenák,  Valéria 

Orosová, Ivan Zamba, Mgr. Peter Kolesár 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková, Mgr. Emília 

Širotníková, Jozef Orenič, Jozef Orenič Ing. 

 

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu č. 7 – Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1 

 

Pani E. Kaľavská  oboznámila prítomných členov OZ s Rozpočtovým opatrením 1/2021 zo dňa 

28.6.2021, ktoré bolo uskutočnené v súlade s § 14 ods.2 písmeno a) až c) a ods.3 zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Po oboznámení OZ zastupiteľstva starosta dal o jeho schválení v uznesení 

zahlasovať.  

 

 

Uznesenie č. 27/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch schvaľuje Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie 

č.1 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za Bc. Tibor Gore, Bc. Ján Kremenák,  Valéria 

Orosová, Ivan Zamba, Mgr. Peter Kolesár 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková, Mgr. Emília 

Širotníková, Jozef Orenič, Jozef Orenič Ing. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu č. 8 – Dodatok č.3 k Zmluve o výkone správy majetku obce (vodovod) 

 
 

Starosta upozornil na potrebu prijatia uznesenia týkajúceho sa vodovodu na  uliciach Za 

potokom, Majerská a časť Luhyňskej ulice. Dňa 12.6.2021 nadobudlo právoplatnosť 

Rozhodnutie životného prostredia o skolaudovaní vody. Vodárenská spoločnosť si to bola 

osobne overiť ako je to spravené, bolo potrebné namaľovať poklopy na modro a vytýčiť trasu 

trasovacími kolíkmi. Bol odovzdaný Preberací protokol aj Prevádzkový poriadok.  Od 

zajtrajšieho dňa sa  obyvatelia môžu hlásiť na klientske centrum a dávať žiadosti o pripojenie. 

Je potrebné odovzdať Žiadosť o pripojenie, LV- bez overenia a reálny náčrt zakreslenia cesty 

vodovodu vo dvore. Pri spoločnej šachte so susedom – potrebujú kto nie je vlastníkom, súhlas 

vlastníka formou Čestného prehlásenia.  

 Uznesenie č. 28/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch  schvaľuje Dodatok č.3 k Zmluve o výkone správy 

majetku obce č. 630/11/2014/Z TV s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.: 

a)  prerokovalo bez pripomienok 

b) schvaľuje  

Zverenie majetku obce do správy VVS, a.s. s obstarávacou cenou 326 424,50 Eur. 
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Hlasovanie Mená poslancov 

Za Bc. Tibor Gore, Bc. Ján Kremenák,  Valéria 

Orosová, Ivan Zamba, Mgr. Peter Kolesár 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková, Mgr. Emília 

Širotníková, Jozef Orenič, Jozef Orenič Ing. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu č. 9 – Návrhy a podnety starostu obce 

 
Starosta uviedol, že: 

- komunálna technika – prebehlo po predchádzajúcom zasadnutí OZ verejné 

obstarávanie. Dnes bolo VO ukončené zaslaním zápisnice od verejného 

obstarávateľa. VO končí, bude vyzvaný víťaz, aby techniku pripravil. 

- rekonštrukcia starého OcÚ – boli odkopané základy – asi v strede obvodu po dĺžke, 

v základe sú kamene, hĺbka je 110 – 130 cm. Vyjadrila sa už jedna statička, ešte sa 

čaká za vyjadrením jedného statika. Potom budú oslovené firmy s danou 

projektovou dokumentáciou, bol už oslovený pán Krasnický, ktorý opravoval aj 

strechu na zdravotnom stredisku 

- chodník na Dolnú ulicu – prebehli zameriavacie práce s geodetom – vykonal to pán 

Štefunko – výškopis a polohopis od križovatky po koniec Dolnej ulice. Projektantka 

pani Dankaninová  bude robiť projekt. 

- zaplátavanie dier na Dolnej ulici boli oslovení Správa ciest Trebišov, boli tu 3 dni 

prešli ulice v správe obce – obec to stálo 2.301,- Eur – garantovali výdrž 2 – 3 rokov 

- strecha na zdravotnom stála obec 3137,- Eur – malo to ísť cez poistku – dávali 

krytinu dole a späť – strecha bola podfúknutá s málo klincami – preplatiť to mala 

poisťovňa, no zmluva je z roku 2011,podľa nej táto budova nebola poistená proti 

víchrici, no rieši sa to u právnou cestou 

- čo sa týka18 bytovej jednotke boli prijaté žiadosti, komisia mala jedno stretnutie, 

žiadosti boli prejdené je tam podaných 40 žiadostí, niektorí už sťahujú svoje 

žiadosti, lebo si už bytovú otázku poriešili. Je potrebné dobudovať kanalizáciu, kde 

je rozpočtovaných predbežne 20.000,- Eur. V piatok bola návšteva štátnej 

tajomníčky pani Brunckovej z Ministerstva dopravy a výstavby. 

- 150. výročie trate Michaľany – Humenné – prebehlo 2 stretnutia s p. Kočiškom, p. 

Demkom, a p.Dzielavským. Predpokladané oslavy mali byť dňa 16.10.2021, no 

z dôvodu predpokladu opätovného zhoršenia pandemického stavu budú oslavy 

pravdepodobne presunuté na iný termín. Mal by z našej stanice odchádzať parný 

rušeň Šľachtičná s vozňami, bola by tam prehliadka a odchádzal by do Trebišova – 

Humenného. 

- DHZO z dotácie od štátu 3.000,- Eur boli uskutočnené pre členov školenia prvej 

pomoci. Základný kurz absolvujú aktuálne dvaja hasiči. Dostala obec nové IVECO 

DAILY – bol tu poslanec OĽANO R.Jilek a dvaja prezidenti dobrovoľnej požiarnej 

ochrany aj hasičského zboru SR 

- bol vyhlásený 2 krát 3 stupeň povodňovej aktivity – škody našťastie neboli 

- ako pomoc pre obec sú ľudia, ktorí mesačne musia odpracovať 32 hodín je ich 12. 

Sú rozdelený po 4 hodiny týždenne. 
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- čo sa týka projektov, úrad práce neplánuje nové na prijímanie ľudí. Ostali projekty 

J50 t.j. 80% hradí úrad práce a 20 % obec, je to projekt na 9 mesiacov. Naša obec 

dostane 1 pracovníka. Končí projekt Cesta na trh práce.  

- obec nebola vyzberaná od konárov a trávy, lebo na MAN sú vykonávané opravy 

z dôvodu STK 

- multifunkčné ihrisko je reklamované, po prebratí po  reklamácii dostaneme 

Preberací protokol 

- dom na Staničnej ulici, ktorý je v exekúcii pôjde do dražby, bol vykonaný znalecký 

posudok na sumu 13.800,- Eur, obec má  predkupné právo 

- čo sa týka ČOV zhorela ponorka – veľa ľudí vyhadzuje do odpadu papierové utierky 

– dala sa na opravu a plánuje sa zakúpenie turbodúchadlá  na ČOV je plánovaných 

20.000,- Eur no snáď 15.000,- bude dostačujúcich 

- s aktivačnými je plánované preosievanie hliny a následné zavážanie nerovných 

plôch v obci 

- bola vykonaná úprava jarkov, upravia sa aj betónové žľaby 

 

K bodu č. 10 – Návrhy a podnety poslancov obce 

 
Poslanec T.Gore uviedol, že je potrebné, čo sa týka nového multifunkčného ihriska, aby sa 

zamedzilo nepríjemným rečiam v obci, že ak nie je prevzaté ako môže byť v reklamácii. 

Navrhol, aby pani kontrolórka vykonala ekonomický zápis o multifunkčnom ihrisku. Aký je 

problém s obecným detským ihriskom? Prečo nefunguje? Starosta uviedol, že z dôvodu 

pandémie a neustáleho čistenia dotykových plôch to doposiaľ nebolo možné. Počas leta ak to 

pandemická situácia dovolí bude sprevádzkované.  

Poslanec T. Gore tiež uviedol, že na základe listu od riaditeľky MŠ už 6 rokov nemajú ihrisko 

pri MŠ. Situáciu je potrebné riešiť. Ihrisko bolo sľúbené, kde je aktuálne problém? Tiež uviedol, 

že bolo by vhodné namontovať klimatizačnú jednotku do MŠ na ochladenie priestorov. Starosta 

a poslankyňa V. Orosová uviedli, že to hygiena nedovoľuje. Poslanec T. Gore uviedol, že je 

potrebné túto informáciu preveriť. Vyzdvihol vedenie ZŠ ako dokázali zveľadiť vonkajšie 

a vnútorné priestory ZŠ. 

Starosta odpovedal, na otázku týkajúcu sa ihriska v priestoroch MŠ. Cez MASKU je urobená 

dokumentácia aj VO. Prebehla súťaž, bola podpísaná zmluva s firmou AGER. Všetko stojí na 

tom, že nie je podpísaná zmluva. Už mala byť podpísaná dávno. Po skúsenosti do projektu cez 

MASKU už naša obec nepôjde. Môžeme urobiť zo svojich peňazí, ale toto by nám padlo. Oplatí 

sa čakať či nie? 

Dorazil Jozef Orenič ml. 16.35. 

Poslanec T.Gore uviedol, že aspoň to staré pôvodné by sa mohlo namontovať. Aspoň do času 

by sa to mohlo poriešiť, alebo kúpiť niečo nové za 2.000,- – 3.000,- Eur, čo by aspoň dočasu 

pomohlo. Tiež uviedol, že je potrebné dať termín na riešenie 2.9.2021, nakoľko určite aj pani 

riaditeľka očakáva, že je čas prázdnin a zároveň aj čas na riešenie. Je potrebné na list reagovať. 

Starosta navrhuje, že zistí na Krajskej rozvojovej agentúre, či môžeme robiť aj teraz, lebo už sa 

posunulo to podpísanie zmluvy z marca na jún a je koniec júna a zmluvy nie sú podpísané. Či 

keby sme robili zo svojich, či by nám to refundovali, aj keď to budeme mať urobené pred 

podpísaním zmluvy. Ak by s tým súhlasili, mohli by sme urobiť zo svojich peňazí cez prázdniny 

a potom spätne vyúčtovať, ak je to možné. Poslanec P. Kolesár potvrdil, že je potrebné zistiť 
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ako ďalej ak je urobené VO, či je možné realizovať projekt, ak áno – prefinancujme to zo 

svojich, len je potrebné zistiť, či je to možné pred podpisom zmluvy. Ak to možné nie je kúpme 

napr. za 3.000,- - 3.500,-Eur aspoň niečo po konzultácii s pani riaditeľkou, aby tam tie deti 

aspoň niečo mali.  

Čo sa týka obecných bytov uviedol starosta, že ľudia postupne ešte prinášajú potrebné doklady. 

T.Gore, povedal, že pri ďalšom stretnutí ohľadom prideľovania bytov je potrebné už mať 

vyčistené žiadosti o tie, ktoré kritéria nespĺňajú. Starosta uviedol, že žiadosti budú 

prehodnotené s pani kontrolórkou, momentálne sú tam žiadosti ľudí, ktorí sú čiastoční alebo 

celkoví vlastníci nehnuteľnosti a tým pádom nemajú právo žiadať o byt. Je tiež potrebné 

prehodnotiť aj to kto bude schopný splácať. Poslanec T.Gore uviedol, že je potrebné sa 

vyvarovať neplatičom, lebo ak dôjde k takejto situácii a neplatič bude mať maloleté dieťa, bude 

problém ho z bytu vysťahovať, je potrebné dbať na jeho solventnosť.  Hlavná kontrolórka 

uviedla, že podľa VZN budúci nájomník pôjde k notárovi, kde bude spísaná zápisnica 

s uvedením, že kam sa vysťahujú v prípade neplatenia. Starosta uviedol, že takejto situácie sa 

vyvarujú, nakoľko vyberú dobrých. Poslanec P. Kolesár tiež upozornil, na problém, že niekto 

môže byť solventný, rozvádza sa a je čiastkový vlastník nehnuteľnosti, je potrebné sa zamyslieť 

nad úpravou VZN. 

Starosta uviedol, čo sa týka multifunkčného ihriska boli oslovené 3 firmy, 3 rozličné, 2 boli 

také, že ešte neboli peniaze len boli schválené na ministerstve, už tu mali žiadosti, že keď 

budeme robiť VO, nech ich oslovíme, takže boli oslovení, sú to veľké firmy, ktoré by nikto 

neprebil nijak. Zvíťazila košická firma Progarden, oni mali svojich subdodávateľov, jedny 

robili podklad, jedny trávnik. V zime sa to nestihlo dokončiť, ostal tam piesok, nenamontované 

basketbalové koše. Na jar po stopení snehu bolo to ihrisko krivé. Hlavná firma, ktorá zadávala 

subdodávateľom reklamovala a teraz to majú opraviť. Tam sa kolaudačné konanie nerobí, robí 

sa len Preberací protokol a dáva sa na kataster využitie územia. Akonáhle to neopravia, my 

budeme reklamovať, lebo sú tam jasné podmienky. 

Poslanec Ján Kremenák sa pýtal na projekty na starý a nový OcÚ. Starosta uviedol, že projekty 

dal spracovať Garantovanej energetickej službe, vyrátali celú rekonštrukciu aj z vnútrajškom 

vo výške 800.000,- Eur, splácala by obec 15 rokov s vysokou splátkou 7.000,- Eur mesačne. 

Teraz sa bude s p. Bačom riešiť spísanie podmienok a máme tam momentálne 15.000,- Eur na 

projektanta, čiže teraz počas letných mesiacov bude urobené VO na projektanta. Budú zadané 

podmienky, že čo chceme, aby nám naprojektoval a potom to môžeme kombinovať 

s Garantovanou energetickou službou a z envirofondov. Na starý OcÚ sú projekty pripravené 

len sa čaká na to vyjadrenie statika. Ďalej upozornil poslanec J. Kremenák na potrebu riešenia 

otázky hlodavcov na ulici Na sídlisku, sú tam diery a tiež sa pýtal na Dom smútku na cintoríne, 

nakoľko je popraskaný. Starosta uviedol, že sa to bude riešiť teraz počas letných mesiacov. Tiež 

sa poslanec pýtal na nové multifunkčné ihrisko v zmysle,  aký bude systém prístupu na to 

ihrisko, nakoľko nechce, aby sa opakoval spôsob sprístupňovania multifunkčného ihriska pri 

ZŠ. Je potrebné nastaviť jasné pravidlá a hlavne včas.  Starosta uviedol, že bude vypracovaný 

Prevádzkový poriadok. 

Poslanec P.Kolesár poprosil, že už keď máme aktivačných, aby prešli všetky lavičky v obci 

a skontrolovali a podoťahovali uvoľnené dosky. Tiež vyzdvihol spoluprácu starostu, čo sa týka 

bytov a návštevu štátnej tajomníčky s celou delegáciou ľuďmi zo strany SME RODINA, ktorí 

podporujú tu na Slovensku výstavbu bytov a prisľúbili ďalšiu pomoc vo výstavbe. Rokovanie 
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bolo opodstatnené, vznikli nové myšlienky výstavby bytov a skupovania nehnuteľností, kde sa 

črtajú nové možnosti.  

Poslankyňa V. Orosová poprosila o oslovila starostu, aby poprosil správcu grécko-katolíckej 

farnosti, aby zvony nezvonili ráno o piatej ale šiestej spolu s rímskokatolíckym kostolom. 

Starosta uviedol, že zavolá farárovi.  

Poslanec J.Orenič ml. uviedol, že sa rozprával ohľadom tenisového kurtu, že po rozhovore 

s členmi OLD STARS v priebehu júla, chcú začať vymaľovať tyče a potom po vzájomnej 

dohode oplocovať priestor okolo. Uviedol, že bolo by vhodné zorganizovať spoločnú brigádu 

obyvateľov obce pri jej zveľaďovaní. Starosta uviedol, že už je to možné, lebo sme zelený 

okres. 

Poslanec T.Gore ešte upozornil, na otrhané dosky na autobusovej zastávke pri ZŠ. Uviedol, že 

je potrebné formou dohôd na takého menšie opravy zamestnať potrebných remeselníkov. 

Poslanec I. Zamba upozornil, či pri asfaltovaní by tí, ktorí vykonali úpravu miestnych 

komunikácii nemohli vykonať aj úpravu poškodených chodníkov na ulici Na sídlisku a na 

Hlavnej ulici. Starosta uviedol, že tá firma to nemôže vykonať.  

Starosta upozornil hosťa podľa prezenčnej listiny, že natáčanie je možné, ale pri zverejňovaní 

audiovizuálneho záznamu musí byť anonymizovaný, tak aby neboli zverejnené osobné údaje, 

ktoré na OZ odznejú, ak tak nebude urobené, alebo ak budú anonymizované nedostatočne, 

dôsledky (prípadné sťažnosti, resp. podnety na Úrad na ochranu osobných údajov od 

dotknutých osôb, ktorých osobné údaje budú na zázname) bude znášať on, nie obec. 

 

K bodu č. 11 – Rôzne 

 
Hosť podľa prezenčnej listiny mal záujem o zodpovedanie otázok: 

- Ku ktorému dátumu je multifunkčné ihrisko v reklamácii? 

- Či jeden zo subdodávateľov je brat poslanca J. Oreniča ml. 

 

Starosta mu odporúčal podať si Žiadosť k slobodnému prístupu k informáciám, že 

mu odpovie písomne podľa zákona. 

 

- Ohľadom čoho je reklamácia u subdodávateľov? 

Starosta odpovedal, že jedna firma robila spodok a druhá trávu, týka sa vyrovnania pod trávou. 

Hosť tiež uviedol, že podľa faktúr je už ihrisko vyplatené. Starosta uviedol, že podľa faktúr má 

zaplatené hlavná firma a tá nezaplatila subdodávateľovi. Oni to riešia medzi sebou ak to nebude 

poriešené, bude sa to riešiť právnou cestou.  

Hosť sa pýtal, na možnosť zakúpenia ďalšieho kompostéra, nakoľko mu pri kosení jeden 

nepostačuje. Starosta odpovedal, že nie je možné si na obci kompostér kúpiť. Dá sa zakúpiť 

bežne v obchodoch so záhradným tovarom. 

Tiež sa hosť pýtal, či môže byť prítomný na Rade  školy v ZŠ, hlavná kontrolórka  uviedla, že 

zasadnutie Rady školy nie je verejné. 
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K bodu č. 12 – Záver 

 
Starosta poďakoval prítomným za ich účasť a teší sa na ďalšie zasadnutie OZ. 

Zasadnutie sa ukončilo o 17.35 hod. 

  

Zapisovateľka: 

Ing. Lucia Goreová, dňa 29.4.2021    ................................................................  

Overovatelia zápisnice:  

Valéria Orosová, dňa 8.7.2021   ..................................................................  

Ivan Zamba, dňa 7.7.2021    .................................................................. 

 

 

 

-  

 

 

 

 


