
             Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch 

 

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michaľany, 

konaného dňa 14.12.2022 o 16.00 v Zasadacej miestnosti Obecného úradu v 

Michaľanoch 

Prítomní: 

• Mgr. Zoltán Tarbaj – starosta obce 

• Mgr. Peter Kolesár MBA 

• Bc. Ján Kremenák  

• Marián Dolgoš 

• Tomáš Gergeľ 

• Mgr. Emília Širotníková 

• Valéria Orosová 

• Michal Handura 

• Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková 

• Matej Voroňák 

Hostia: podľa prezenčnej listiny  

Program: 

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu rokovania 
4. Návrh a schválenie VZN č. 3/2022 o určení výšky finančných príspevkov na           

čiastočnú úhradu nákladov na  výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so                

stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec               

Michaľany 

5. Návrh a schválenie VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Michaľany.  

6. Návrh a schválenie VZN č. 2/2023 o obecných poplatkoch 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. a II. polrok 2023 

8. Informácie starostu obce 

9. Podnety poslancov obce 

10. Rôzne 

11. Záver 

 

 

K bodu č. 1 Otvorenie 

Mgr. Zoltán Tarbaj, starosta obce, privítal všetkých prítomných poslancov, kontrolórku obce 

a hostí podľa prezenčnej listiny.  

 

 



K bodu č. 2  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

Zapisovateľka:    Ing. Lucia Goreová 

Overovatelia zápisnice:   Mgr. Peter Kolesár MBA 

Tomáš Gergeľ 

 

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 týkajúcom sa programu 

rokovania obecného zasadnutia podľa pozvánky. 

 

Uznesenie č. 35/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch schvaľuje program rokovania obecného zasadnutia 

podľa pozvánky 

 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková, 

Marián Dolgoš, Mgr. Peter Kolesár, 

Bc. Ján Kremenák, Tomáš Gergeľ, 

Michal Handura, Valéria Orosová, 

Mgr. Emília Širotníková, Matej 

Voroňák 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu č. 4 Návrh a schválenie VZN č. 3/2022 o určení výšky finančných 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na  výchovu a vzdelávanie 

a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, 

ktorých zriaďovateľom je obec Michaľany 

Starosta uviedol, že všetky návrhy VZN boli po uverejnení bez pripomienok. 

Ďalej uviedol,  že sa menili pásma stravovania v školskej jedálni, ktoré by mali platiť od 

1.1.2023. Menil sa §8. Starosta prečítal tento paragraf. 



Poslankyňa Dudašková sa pýtala, či by obec nemohla prispievať na balné dôchodcom vo výške 

0,50 €. Starosta uviedol, že dôchodcovia sú v zľavnenom pásme a nie sú zaradení v pásme kde 

sú cudzí stravníci. Obedy sa im dovážajú domov a to je bez poplatku. 

Poslankyňa Dudašková dala návrh, aby poslanci hlasovali za návrh znížiť dôchodcom poplatok 

za balné vo výške 0,50 €. 

Poslanci hlasovali nasledovne: 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková 

Proti Michal Handura, Bc. Ján Kremenák, Matej 

Voroňák, Mgr. Peter Kolesár 

Zdržal sa Marián Dolgoš, Tomáš Gergeľ, Valéria 

Orosová, Mgr. Emília Širotníková 

Neprítomní 0 

 

Hlasovaním vyjadrili nesúhlas so znížením balného poplatku pre dôchodcov vo výške 0,50 €, 

čiže návrh neprešiel. Následne dal starosta hlasovať za uznesenie. 

Uznesenie č. 36/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch schvaľuje VZN č.3/2022 o určení výšky finančných 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených 

so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec 

Michaľany 

 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za Marián Dolgoš, Mgr. Peter Kolesár, Bc. Ján 

Kremenák, Tomáš Gergeľ, Michal Handura, 

Valéria Orosová, Mgr. Emília Širotníková, 

Matej Voroňák 

Proti 0 

Zdržal sa Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková 

Neprítomní 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu č. 5 Návrh a schválenie VZN č. 1/2023 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Michaľany 

Starosta uviedol, že poslanci obdŕžali dôvodovú správu, prečo je potrebné navýšiť poplatok za 

vývoz TKO pre fyzické osoby z 12,- € na 15,-€. Z dôvodovej správy vyplýva, že predpokladaná 

strata za rok 2022 bude vo výške 7.297,- € a za rok 2023 bude vo výške 7.704,- €. Je to suma, 

ktorú musí doplatiť obec. Tiež uviedol, že zberové spoločnosti zdvíhajú ceny približne o 15 % 

až 20%. Naša obec má ako jedna z okolia najnižší poplatok za vývoz TKO.  



Tiež uviedol, že chce doplniť ešte článok 8, lebo nezvyšovala sa daň z nehnuteľnosti a sú ľudia, 

ktorí platia sumu 3,50 €, 3,20 € je to pre obec nerentabilné a ak ju nevyplatia, obec je povinná 

zaslať upomienku do vlastných rúk, čo stojí obec 2,50 eur. Správca dane navrhuje doplniť bod  

1f – správca dane nebude vyrubovať dane z nehnuteľnosti v úhrnnej sume najviac 4,00 €.  

 

Starosta tiež uviedol, že chce na jar urobiť verejnú schôdzu so zástupcami zberovej spoločnosti 

a zástupcom OZV, čo sa týka odpadov, lebo nie je spravodlivé, že každý platí 15,00 €, lebo 

niekto separuje a niekto nie. Za separovaný odpad obec neplatí a od OZV môžeme ešte ako 

obec za odmenu niečo dostať. Nahustil sa vývoz skla na každé dva mesiace, lebo v bytových 

domoch a  pivničkách  sa to ťažko skladuje a sklo je ťažké. Je problém s elektronikou, lebo keď 

ju večer vonku ľudia vyložia do rána sa z nich vymontuje motor, štikne šnúra a už sa to 

nepovažuje za elektroodpad, ale patrí to už do komunálneho odpadu a je to ťažké. Z obce sa 

v priemere sa vyvezie pri jednom vývoze vyvezie okolo 10 ton tuhého komunálneho 

odpadu, ročne to je 260 ton. Váži a na konci roka sa spočíta sa aj separovaný odpad. Obec chce 

mať čo najmenej komunálneho odpadu a veľa vyseparovaného. Na konci roka sa nám to 

spočíta, dá sa to do pomeru a počíta sa to percento vyseparovanosti za obec. Teraz je to 31-32 

% a chcú zdvihnúť na 40% , vtedy obec alebo mesto môže požiadať o príspevok z Envirofondu. 

Minulý rok naša obec prvýkrát získala príspevok za vyseparovaný odpad to bolo 900 €. Obec 

za to nakúpi napríklad smetné bedne. Ideálne by bolo do budúcna, po verejnej schôdzi 

a rokovaniach s kompetentými a starosta navrhuje, aby rodinám bol pridelený QR-kód, ten 

bude prepojený na úrade s PC, svoju kuka nádobu vyloží rodina len ak bude plná, bude jej 

odvážená na aute a bude možno platiť nie za 3 osoby ale len za 2. Starosta uviedol, že chce 

vyzvať zastupiteľstvo aj všetkých občanov, aby separovali. 

Poslanec Kremenák uviedol, že ľudia ak budú chcieť ušetriť tak budú sypať komunálny odpad 

mimo domova a budú vznikať skládky. 

Starosta uviedol, že to je dvojsečná zbraň. 

Kontrolórka uviedla, že pri tomto poplatku by sme nemali byť stratoví ani ziskoví, je to služba 

občanom. 

Poslanec Dolgoš dal návrh, že by bolo rozumné tu zriadiť zberný dvor na starom obecnom 

úrade aspoň na elektroniku, ktorú by ľudia doviezli a na sklo, ktoré je ťažké. 

Starosta uviedol, že sklo je podľa neho dobre poriešené – zbiera sa každé 2 mesiace. Čo sa týka 

elektroniky možno by sa dalo doviesť na starý obecný úrad, ale je problém, že na obecnom 

úrade nie sú pracovníci, ktorí by na to dohliadali. 

Starosta dal hlasovať za uznesenie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uznesenie č. 37/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch schvaľuje VZN č.1/2023 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Michaľany 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková, 

Marián Dolgoš, Mgr. Peter Kolesár, 

Bc. Ján Kremenák, Tomáš Gergeľ, 

Michal Handura, Valéria Orosová, 

Mgr. Emília Širotníková, Matej 

Voroňák 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu č. 6 Návrh a schválenie VZN č. 2/2023 o obecných poplatkoch 

 

Starosta uviedol, že by sa menil len poplatok za vypúšťanie odpadových vôd stočné z 18,20€ 

na 20,70 € na rok za osobu. Fyzické a právnické osoby s meračmi 0,610€ za m3 a bolo 0,536 

€. FO a PO vodné a stočné pri paušáli  sály a použitia kuchyne je to 5,00€. FO za rok bez 

meračov 10,00€ na osobu. 

Starosta dal hlasovať za toto uznesenie.   

Uznesenie č. 38/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch schvaľuje VZN č.2/2023 o obecných poplatkoch 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková, 

Marián Dolgoš, Mgr. Peter Kolesár, 

Bc. Ján Kremenák, Tomáš Gergeľ, 

Michal Handura, Valéria Orosová, 

Mgr. Emília Širotníková, Matej 

Voroňák 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní 0 

Uznesenie bolo prijaté. 



 

 

K bodu č. 7 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. 

a II. polrok 2023 

 

Kontrolórka uviedla, že podľa zákona o obecnom zriadení je jej povinnosťou predložiť Návrh 

plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. a II. polrok 2023. Svoj návrh plánu 

prečítala. Starosta uviedol, že zastupiteľstvo môže plán kontrolórke aj počas roka doplniť. 

Prečítal uznesenie a dal zaň hlasovať. 

Uznesenie č. 39/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na I. a II. polrok 2023 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková, 

Marián Dolgoš, Mgr. Peter Kolesár, 

Bc. Ján Kremenák, Tomáš Gergeľ, 

Michal Handura, Valéria Orosová, 

Mgr. Emília Širotníková, Matej 

Voroňák 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu č. 8 Informácie starostu obce 

Starosta uviedol: 

- zajtra sa uskutoční technické preberacie konanie verejného osvetlenia. Od preberacieho 

konania sa už budú fakturovať služby na VSD, terajšia suma je zaviazaná na 10 rokov, 

ak by šla suma smerom dole, bude to riešené dodatkom a bude obec platiť menej.  VSD 

si berie osvetlenie do správy – ak by došlo k poruche rieši to VSD. Obec do toho nemôže 

zasahovať. Rozvodové skrine sú už len 3 z 5 a obec do nich prístup nemá. Nesvietia 

zatiaľ niektoré vianočné ozdoby, lebo VSD nevedelo na ktoré stĺpy pôjdu. Po novom 

roku bude urobený dodatok a doplnia sa ešte svetlá kde čo treba. 

- dnes prebehlo stretnutie s poradcom pri verejnom obstarávaní  s p. Molčanim. Každé 

verejné obstarávanie nad 10.000€ ide cez elektronické verejné obstarávanie, kde to 

kontroluje úrad pre verejné obstarávanie. 

- bolo zasielané vyúčtovanie chodníka na MIRRI, je možné, že tam bude potrebné ešte 

niečo doplniť – fotodokumentáciu pred a po realizácii 
- bola spísaná správa o bezbariérovom vchode 



- máme v zásobníku na Envirofonde dva projekty a to na vodovod (Slepá ulica z Novej 

ulice a Luhyňská na sumu 200.000 €) a zníženie energetickej náročnosti budov (nový 

obecný úrad – výmena okien, strechy a zateplenie na sumu 400.000 €). Spoluúčasť obce 

na oboch projektoch je 5%. 
- aktuálne máme na obci na 4 hodiny na 8 dní cez úrad práce 4 ľudí, tiež máme 3 ľudí na 

menšie obecné služby, ktorí pracujú od 8-12 hod celý mesiac. Z toho sú len 2 chlapi. 

Z čoho vyplýva, že len ťažko sa dajú stíhať všetky veci v obci s takým množstvom ľudí. 

Treba nabádať občanov, aby si ľudia upratali chodník pred svojim domom. 

- chce vytvoriť pracovné miesto pre pracovníka, ktorý je aktuálne zamestnaný cez 

projekt, je veľmi šikovný 

- pôjdeme do jednej výzvy na ministerstve dopravy a výstavby je výzva na obnovu 

verejných historických a pamiatkovo chránených budov z Plánu obnovy (môže tam byť 

zaradená budova postavená pred rokom 1980 a spadá tam starý obecný úrad – zníženie 

energetického stavu budovy – strechy, okná, zateplenie, kúrenie, elektrika, podlahy -

medziposchodia). Je tu 100% financovanie bez spoluúčasti obce. 
- teraz prebieha verejné obstarávanie cez EVO na projektanta – ministerstvo si vyžaduje, 

aby bolo verejné elektronické obstarávanie, keďže aj projektová dokumentácia je pri 

tejto výzve oprávnený náklad a v prípade získania dotácie nám bude preplatená 

- obec má podané granty, jedno vyhodnotenie má byť 19.12.2022 . ZŠ dostala cez projekt 

1.500 € cez grant SPP na zriadenie – Školskej televízie 
- obec žiadala cez grant SPP doplnenie  2 prvkov na existujúcom detskom ihrisku 

- po novom roku sa zapojíme do grantu cez Alianz na merače rýchlosti 
- z obecného rozpočtu sme zakúpili a vysadili 15 stromčekov najmä na Dolnej ulici  

- v obci by mala byť robená optická sieť cez T-Com v celej obci, pravdepodobne na jar 
- 11.2.2023 by mal byť Michaliansky bál 

- 18.12.2022 bude slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka, bude tam vystupovať 

ZUŠ so svojím programom a Roňava, bude tam ulička „remesiel“, vianočná burza ZŠ, 

bude sa podávať vianočný punč 
- rozpočet je potrebné schváliť do konca roka – ak pôjdeme do provizória a schvaľovali 

by sme rozpočet až v polovici januára, v januári by sme museli fungovať v provizóriu 

– mohli by sme čerpať len 1/12 finančných prostriedkov, ktoré boli  čerpané v minulom 

roku, ale nebolo by možné dávať akúkoľvek dotáciu nikomu 

 

 

 

K bodu č. 9 Podnety poslancov obce 

Poslanec Kremenák uviedol, že navrhuje ak je málo ľudí na obci, aby sa zamestnal nejaký 

dôchodca, ktorému bude zverený nejaký úsek, bude mu poskytnuté náradie a sa oň bude starať. 

Starosta uviedol, že sa o tom môžu baviť, len treba mať na pamäti, že kto bude zodpovedný za 

to ak nasneží o 4 ráno a odpratávať sa bude až o 10-tej a jeden človek asi bude málo.  

Poslankyňa Širotníková uviedla, že dostala peniaze škola cez grant SPP na zriadenie školskej 

televízie. Škola si urobila projekt, že si nájdu mladé talenty, zviditeľní sa ZŠ a bol by záujem 

vysielať na našej stránke obce a prípadne cez trebišovskú televíziu. Deti si rozšíria slovnú 

zásobu  a zdokonalia sa v práci s informačno-technologickými prostriedkami. Finančné 

prostriedky, ktoré škola dostane z daného projektu sa použijú na zakúpenie a vybavenie 

školského štúdia.  Kým sa to spustí prejde trištvrte roka. Tiež uviedla, že 18.12. to rozsvietenie 



bude spojené s vianočnou burzou – dobrovoľné príspevky od ľudí pre školu a škola si to použije 

pre svoje triedy. Vyjadrila potrebu zriadiť pracovnú pozíciu správcu cintorína. Starosta 

odpovedal, že jedna pracovníčka teraz od 1.1.2023 končí a ona mala na starosť cintorín a bude 

nahradená inou. Poslankyňa Širotníková pochválila p. Kudreca, ktorý navštívil ZŠ v rámci 

projektu Stolný tenis do škôl. Navštívili zo Slovenského stolnotenisového zväzu ZŠ a urobili 

akciu ako zviditeľniť tento šport a ako si získať nových členov. Deťom sa to páčilo, bolo to pre 

ročníky 1 – 4 a tiež pre predškolákov našej MŠ. Bol tam aj majster Slovenska v stolnom tenise 

a zároveň aj majster Európy.  Alexander Valuch s trénerom a garantom toho zväzu. Deti dostali 

darčeky aj si trochu zasúťažili.  Ešte sa pýtala, či už je zakúpený reprák s mikrofónom na 

cintorín. Starosta uviedol, že ešte nie. 

Poslanec Dolgoš uviedol, že tu máme podmienky čo sa týka stolného tenisu extraligové 

a nemajú ich ani niektoré extraligové kluby. Navrhol, aby sa ako správca cintorína zamestnala 

osoba, ktorá je napr. ZŤP. Starosta uviedol, že cez chránenú dielňu by to bolo možné. Poslanec 

uviedol, že je potrebné sa zamyslieť čo sa bude robiť s dlhou bytovkou na stanici. On navrhol, 

zriadiť pre bytovku bytové družstvo ako obec. Poslanci zhodnotili, že tam žije veľa neplatičov. 

Poslankyňa Orosová sa pýtala či dáme žiadosť na zrkadlá v obci. Starosta uviedol, že dáme 

a tiež chce dať ešte zákaz státia na Školskú ulicu.  

Poslankyňa Dudašková spomenula, že na križovatke Školská a Na sídlisku je zničená značka 

Priechod pre chodcov a tiež je už nie viditeľne na ceste vyznačený priechod, že to na jar treba 

urobiť. Starosta uviedol, že spreje sú zakúpené, má sa tiež vyznačiť parkovisko v škole aj pred 

novou bytovkou a najmä pred zdravotným strediskom. Starosta tiež uviedol, že niektorí 

obyvatelia boli pokutovaní políciou za státie na tráve – zeleni obce (prišla im pokuta s fotkou).  

Poslankyňa uviedla, že je potrebné z odkvapových rúr na zástavkách povyberať lístie a tiež na 

zástavkách sú vybité sklenené tabule, či sa budú nejako vypĺňať, lebo teraz človek nie je 

chránený pred vetrom, keďže tam je diera a tiež vyjadrila potrebu mať správcu cintorína 

a pýtala sa, či by nebolo možné prerozdeliť chlapom robotu čo sú na obecnom úrade, aby na to 

dohliadli. Starosta uviedol, že chlapi sú dosť zaneprázdnení. 

Poslanec Handura sa pýtal na dom smerom na Veľaty v akom je to stave, či je to súkromné. 

Starosta uviedol, že dvor a pozemok, kde bývala staršia generácia tohto domu je v ich 

vlastníctve a tie prístavby, čo majú postavené tak na to majú dohodu s p. Zelvayom. Poslanec 

Kolesár uviedol, že mali by sme sa zamyslieť nad tým, aby sme ho získali pri exekúcii – v rámci 

dražby odkúpili a potom zbúrali. Starosta uviedol, že exekúcia je rozpracovaná na 80% a rieši 

to p. Širotník. Poslanec Kolesár uviedol, že do dražby sa prihlásiť vieme, môžeme ho vydražiť 

a kúpiť ako iný pozemok, ktorý sme podobným spôsobom v obci riešili. Len treba vedieť koľko 

ľudí tam má trvalý pobyt a čo my ak to vydražíme akú máme povinnosť, či máme povinnosť 

im zabezpečiť náhradné bývanie, čo by nás to vyšlo a či sa nám do toho oplatí ísť. Tiež sa pýtal 

na celkovú sumu – exekučný titul, či vieme koľko to je. Starosta uviedol, že nevie. 

 

K bodu č. 10 Rôzne 

Starosta dal slovo hosťom podľa prezenčnej listiny. 

Hosť č.1 uviedol, že čo sa týka cien odpadu ceny sa zdvíhajú a je potrebné ľudí viac informovať 

ohľadom tejto problematiky starostom napríklad príhovorom starostu občanom, aby ľudia 

neprodukovali toľko komunálneho odpadu. 



Hosť č.2 uviedol, že je potrebné poriešiť výrez kriakov na Novej ulici. Starosta uviedol, že je 

to na pozemku reformovanej cirkvi a keď sa to vyreže pri obrábaní poľa bude všetok prach na 

ich oknách a dvoroch. 

 

 

 

K bodu č. 11 Záver 

Starosta všetkým zúčastneným poďakoval za účasť a pozval ich na slávnostné rozsvietenie 

vianočného stromčeka. OZ sa ukončilo 18.00 hod.. 

Zapisovateľka: 

Ing. Lucia Goreová, dňa 15.12.2022           ................................................................  

Overovatelia zápisnice:  

Mgr. Peter Kolesár MBA,  dňa  23.12.2022    .................................................................                          

Tomáš Gergeľ, dňa 23.12.2022                         ..................................................................              

 

 

 


