
                    Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch 

 

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michaľany, 

konaného dňa 20.09.2021 o 17.00 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  

• Mgr. Emília Širotníková 

• Valéria Orosová 

Hostia: podľa prezenčnej listiny  

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Návrh a schválenie VZN č. 3/2021 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 ako 

dodatok k VZN č. 6/2019 

6. Schválenie nájomníkov do nájomných bytov v 18 b.j. Michaľany 

7. Schválenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2021 – 2027 

8. Návrhy a podnety starostu obce 

9. Návrhy a podnety poslancov obce 

10. Rôzne 

11. Záver 

 

 

K bodu č. 1 Otvorenie 

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

domu kontrolórku p. Ing. M. Hudačkovú, p. E. Kaľavskú a hostí podľa prezenčnej listiny. 

Ospravedlnil sa za svoju neprítomnosť poslanec Ivan Zamba. Počas zasadnutia dôjde Mgr. 

Emília Širotníková a Jozef Orenič Ing.. OZ je uznášaniaschopné. 

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:   Bc. Ján Kremenák 

Mgr. Peter Kolesár 

 

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. 29/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch schvaľuje program rokovania obecného zasadnutia 

podľa pozvánky. 

 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za Bc. Tibor Gore, Ing. Mgr. Ľudmila 

Dudašková, Jozef Orenič, Mgr. Peter 

Kolesár, Valéria Orosová, Bc. Ján Kremenák 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní Ing. Jozef Orenič, Ivan Zamba, Mgr. Emília 

Širotníková 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu č. 4 Kontrola plnenia uznesení  

Mgr. Emília Širotníková sa dostavila 17.15 hod. 

Starosta obce prečítal uznesenia zo zasadnutia OZ z 28.6.2021. 

Uznesenie č. 24a/2021 a 24b/2021 

Uznesenie č. 25/2021 

Uznesenie č. 26/2021 

Uznesenie č. 27/2021 

Uznesenie č. 28/2021 

Nikto z poslancov sa nevyjadril, bolo to bez pripomienok. 

 

 

 



K bodu č. 5 Návrh a schválenie VZN č. 3/2021 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 ako dodatok k VZN č. 6/2019 

 

Starosta uviedol, že neboli obdŕžané žiadne pripomienky voči VZN, ktoré bolo zverejnené 15 

dní na úradnej tabuli a webovej stránke obce. Kontrolórka Ing. Monika Hudačková uviedla, že 

sa menil len príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, lebo bol poplatok rozdelený podľa 

vekových skupín na sumu 8 Eur a 15 Eur a teraz to musí byť podľa zákona jednotná suma pre 

všetky deti a to 10,- Eur pre 2-6 ročné deti. Menila sa tiež dotácia 1,30 Eura na podporu 

stravovacích návykov. Pripomienky neboli žiadne. Starosta prečítal znenie uznesenie a dal zaň 

hlasovať. 

Uznesenie č. 30/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch schvaľuje VZN č. 3/2021 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 ako dodatok k VZN č.6/2019 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za Bc. Tibor Gore, Ing. Mgr. Ľudmila 

Dudašková, Jozef Orenič, Mgr. Peter 

Kolesár, Valéria Orosová, Bc. Ján 

Kremenák, Mgr. Emília Širotníková 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní Ing. Jozef Orenič,  Ivan Zamba 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu č. 6 Schválenie nájomníkov do nájomných bytov v 18 b.j. Michaľany 

Starosta uviedol, že pred začatím stavania bytovky bol uskutočnený prieskum, či sa oplatí 

stavať bytovku alebo nie. Záujem bol veľký. OZ prijalo VZN, ktorým sa riadili pri prideľovaní 

bytov. Možnosť podania žiadosti bola do 31. mája 2021. Aj po tomto dátume boli doručované 

žiadosti, ktoré do tohto prideľovania neboli zahrnuté s tým, že sú naďalej evidované, budú 

aktualizované raz ročne a budú archivované počas doby 3 rokov, keby obec pristúpila 

k budovaniu ďalších nájomných bytov. Kto podľa VZN nesplnil podmienky bol vyzvaný. 

Najväčší problém bol s nedodaním preukázania sa o svojej mzde alebo bol problém 

s exekúciami. Cudzí a takí, ktorí tu nebývali boli overovaní. Komisia zasadala neverejne, keďže 

sa tam jedná o citlivé informácie, zázemie, sociálne pomery budúcich nájomcov. Uviedol, že 

dnes sa už nebude konkretizovať kto čo nedoplnil, každý zo žiadateľov to vie. Komisiu tvorí 

OZ, no na každej komisii bol prítomný aj starosta s pani kontrolórkou. Žiadosti bolo po 

vylúčeniach raz toľko na 3-izbové byty aj na 1-izbové byty, t.j. 22 žiadostí na 3-izbové byty 

a 13 na 1-izbové byty. Niektorí žiadosti od mája doposiaľ stiahli. Niekto nedodal, že je 

majiteľom domu alebo bytu a bol automaticky vyradený. Komisia zasadala 2 krát, dnes 3 krát 

a s pani kontrolórkou bol starosta poverený vyžiadať si ďalšie dokumenty kto čo neodovzdal.  



Pani kontrolórka obce ďalej prečítala zoznam uchádzačov, ktorých vybrala komisia. V zmysle 

VZN budú po odsúhlasení vyzvaní k podpisu nájomnej zmluvy. K nájomnej zmluve bude zopár 

príloh. Jednou z nich je notárska zápisnica, kde bude uvedené kam sa vysťahujú (udať adresu) 

v prípade neplatenia, lebo si neplnili povinnosti v zmysle nájomnej zmluvy. Ďalšou  prílohou 

je zoznam, čo sa nachádza v tom bytovom dome, byte, počet osôb. Dopredu je potrebné uhradiť 

preddavok 6 mesačných nájmov.  

Starosta uviedol, že je možné, že nie všetci vybraní si budú chcieť byt prevziať a posunie sa 

poradie ďalej pre tých, ktorí neboli vybraní. 

Starosta prečítal uznesenie a dal zaň hlasovať. 

Uznesenie č. 31/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch schvaľuje pridelenie bytu pre žiadateľov do 

nájomných bytov v 18. b.j. Michaľany uvedených v zozname, ktorý tvorí prílohu tohto 

uznesenia  

Hlasovanie Mená poslancov 

Za Bc. Tibor Gore, Ing. Mgr. Ľudmila 

Dudašková, Jozef Orenič, Mgr. Peter 

Kolesár, Valéria Orosová, Bc. Ján 

Kremenák, Mgr. Emília Širotníková 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní Ing. Jozef Orenič,  Ivan Zamba 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu č. 7 Schválenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na 

roky 2021 – 2027 

Starosta uviedol, že plán bol rozoslaný poslancom mesiac dva dozadu. Je potrebné ho schváliť 

na nové plánovacie obdobie, keďže nové výzvy z eurofondov si vyžadujú priloženie uznesenia, 

že plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je schválený. Ak na nejakú činnosť bude 

potrebné čerpať eurofondy musí byť zahrnutá v tom pláne. Bol spracovaný firmou, tak že je 

v ňom uvedené všetko. Pripomienky voči plánu zo strany poslancov neboli obdŕžané. Bude 

možné ho ešte doplniť. Bude zverejnený na webovej stránke obce. 

Starosta prečítal znenie uznesenia a dal zaň hlasovať. 

Uznesenie č. 32/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch schvaľuje Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce na roky 2021-2027 

Poslanec Ján Kremenák uviedol že v pláne sú uvedení všetci poslanci a pri tomto dokumente 

bol stanovený postup – schváli sa zámer, vytvorí sa komisia .... „sú tam body jasne rozpísané 

a nebola vytvorená žiadna komisia, nič poslanci netvorili a budeme tu niečo schvaľovať čo má 

skoro každá obec, čo je na jednej strane super ale na druhej strane sme sa tomu nevenovali. Je 



potrebné mať konkrétnejší plán na rozvoj obce a nie taký všeobecný.“ Žiadal o vyškrtnutie 

z tohto zoznamu. 

Starosta uviedol, že plán má byť všeobecný a tam sa nekonkretizuje čo sa bude robiť. Je to 

zovšeobecnené preto, aby sme mohli do všetkého ísť, keď vyjde nejaká výzva. Starosta dal 

opätovne hlasovať za uznesenie.  

Uznesenie č. 32/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch schvaľuje Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce na roky 2021-2027 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za Bc. Tibor Gore, Ing. Mgr. Ľudmila 

Dudašková, Jozef Orenič, Mgr. Peter 

Kolesár, Valéria Orosová, Mgr. Emília 

Širotníková 

Proti 0 

Zdržal sa Bc. Ján Kremenák, 

Neprítomní Ing. Jozef Orenič, Ivan Zamba 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Poslankyňa Valéria Orosová sa ospravedlnila a odišla 17.30 hod.. 

Ekonómka Eva Kaľavská informovala, že bolo potrebné určiť nájom za m2, aby bolo možné 

nájomníkom vyrátať celkový nájom. Vychádzalo sa z celkovej ceny stavby a úžitkovej plochy 

bytu. Aby bolo možné splácať mesačný úver a tiež, aby bol tvorený fond opráv by to bolo 

mesačne navrhnuté vo výške 2,80 Eur. Podlahová plocha 3- izbového bytu je okolo 65 m2 

a podlahová plocha 1-izbového bytu je okolo 32 – 35 m2.  Kontrolórka obce uviedla, že 

nájomníci si platia naviac k tomu vodné stočné, elektrina, plyn, internet, TKO podľa počtu 

obyvateľov. Individuálne sa budú rozrátavať energie minuté na spoločných priestoroch. 

K navrhnutej cene neboli žiadne pripomienky. Starosta prečítal uznesenie o výške nájomného. 

Uznesenie č. 33/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch schvaľuje výšku nájmu v 18 b.j. na 2,80 Eur za m2 

 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za Bc. Tibor Gore, Ing. Mgr. Ľudmila 

Dudašková, Jozef Orenič, Mgr. Peter 

Kolesár, Mgr. Emília Širotníková 

Proti 0 

Zdržal sa Bc. Ján Kremenák, 

Neprítomní Ing. Jozef Orenič, Ivan Zamba, Valéria 

Orosová 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 



K bodu č. 8 Návrhy a podnety starostu obce 

Starosta informoval: 

- Prebehlo výberové konanie na komunálnu techniku. Komunálna technika je už u nás 

spolu s komponentami – štiepkovač, mulčovač, snehová radlica. Mulčovač a štiepkovač 

sa už využili. Sú požiadavky od občanov najmä na mulčovanie veľkých záhrad 

a štiepkovanie konárov, pričom by si obyvatelia využili štiepku. Zatiaľ sa sleduje 

spotreba traktora a na budúcom OZ by bolo možné schváliť nejakú cenu za motohodinu 

alebo sa dohodneme ako budeme vyberať poplatok za využitie techniky, pričom sa 

doplní VZN o poplatkoch. 

- Bola kontrola zo Štátneho rozvoja bývania, kontrola dopadla dobre, boli v objekte, 

kontrolovali Stavebný denník, ale najmä rozmery miestností a či je tam všetko čo tam 

má byť. V súčasnosti prebieha tvorba porealizačného zamerania a pripravujú sa veci na 

kolaudáciu – bude stretnutie s p. Hrindom a vodovod bude kolaudovať životné 

prostredie v Trebišove. Predpoklad je, že do jedného mesiaca by sa mohla realizovať 

kolaudácia. Nájomníci by sa mohli koncom októbra, začiatkom novembra nasťahovať. 

- Bola ukončená kanalizácia k 18 b.j.. Bola realizovaná z našich finančných prostriedkov. 

Je prevŕtaná popod cestu. Realizoval ju p. Beca. 

- Prebieha verejné obstarávanie na turbodúchadlá na ČOV. Boli dve turbodúchadlá, jedno 

nefungovalo. Išli neprestajne od roku1994 bez generálnych opráv a revízii. Teraz odišlo 

druhé turbodúchadlo. Ekoservis nám zapožičal jedno svoje. Dnes boli zaslané výsledky 

verejného obstarávania od p. Molčaniho záujemcom. Je predpoklad, že do zimy budú 

namontované obe. 

- Pani Dankaninová odovzdala projektovú dokumentáciu na chodník Hlavná ulica 

(kostol) – Dolná ulica 

- V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia na energetický audit na budovu 

nového obecného úradu a kultúrneho domu. Je to výzva na zlepšenie energetickej 

hospodárnosti. Projektová dokumentácia je náklad, ktorý môžeme dostať späť ak nám 

ta výzva prejde. Výzvu treba podať do konca októbra – prvé kolo, do konca novembra 

– druhé kolo. Predpokladaná suma, ktorá by bola preinvestovaná je okolo 700 000,- Eur 

s tým, že obec má spolufinancovanie 5% (30 000,- Eur – 35 000,- Eur). Môže sa tam 

meniť len to, čo nám zachová alebo zlepší energetickú hospodárnosť. Menila by sa 

strecha – krytina, izolácie, znehodnotené trámy, okná na celej budove, zateplenie celej 

budovy, celé kúrenie a osvetlenie. 

- Čo sa týka starého obecného úradu máme pripravenú novú ponuku cien. Je pripravená 

na verejné obstarávanie. Do verejného obstarávania sa oslovia firmy, ktoré sú podľa 

poslancov vhodné. Najskôr so stavebnou komisiou by sa prešla suma. Bolo by dobré do 

zimy stihnúť urobiť strechu na vysokej budove a vymeniť aspoň okná. Na to je 

pripravený už Výkaz výmer. Cena stavebných komponentov sa zdvihla. Ten kto robil 

nezávislú ponuku do VO nepôjde. 

- Zvody na cintoríne, voda z nich sa zrejme dostávala do základov z dažďových zvodov 

na rohoch budovy. Jeden je taký, čo preteká a v ostatných je asi betón. Je oslovený p. 

Voroňak, ktorý vravel, že je potrebné si ošetriť toto a príde vykonať statický posudok. 

Asi budeme musieť dať nové dažďové zvody alebo dažďové vody zviesť a vypustiť na 

pole, aby samospádom stekali do jarku. 

- Bolo stretnutie starostov obcí a primátorov zo severnej časti trebišovského okresu. 

Ministerstvo zdravotníctva na základe optimalizácie sietí zdravotníckych zariadení chce 

nemocnicu v Trebišove zahrnúť do akútnej zdravotnej starostlivosti. V budúcnosti by 

sa rušilo 8 oddelení. V Trebišove by zostalo len základné zabezpečenie – urgent.  

Starostovia sú proti tomu. Petíciu za zachovanie bude možné podpísať elektronicky a 



bude to zverejnené aj na našej webovej stránke a v papierovej forme pri vchode do 

budovy nového obecného úradu.  

- Multifunkčné ihrisko – bolo stretnutie s majiteľom, so stavebným dozorom, so 

stavbyvedúcim a občanom (ktorý mal podozrenie, že tam niečo nie je v poriadku). 

Dospeli sme k dohode aj občan schválil postup, akým to má byť (oprava) vykonané. Do 

konca októbra má byť položená nová tráva, nie tá čo je tam porezaná. Je tam zle urobený 

podklad chýba jedna priepustná vrstva a na základe toho tam je to pohyblivé. Za opravu, 

keďže je to v rámci reklamácie sa nebude nič doplácať. Začiatkom októbra by to malo 

byť hotové. 

- Budú objednané a vysadené javory na Hlavnej ulici – náhrada za vyrezané lipy. 

Vysadené budú teraz na jeseň. 

- Navrhol zainvestovať z rozpočtu a zakúpiť k príležitosti „Dňa úcty k starším“ ľuďom 

nad 60 rokov vitamínové balíčky. 

- Bol zorganizovaný žiacky turnaj vo futbale, kde sa zúčastnilo 8 družstiev. Obec bola 

jedným zo sponzorov, zakúpili sa ceny pre družstvá. 

- Uskutočnil sa turnaj O putovný pohár starostu obce – boli 3 družstvá (OLD stars 

Michaľany, Roma FK Michaľany, ŠKP Trebišov)  

- Uskutočnilo sa zapálenie vatry SNP v spolupráci s Oblastnou organizáciou 

protifašistických bojovníkov v Trebišove. 

- Uskutočnila sa tiež akcia, ktorú organizovalo Občianske združenie Edu Zemplín – 

MISS ROMA DOLNÝ ZEMPLÍN. Vo výbore sú aj dvaja Michaľančania. Obec im 

poskytla sálu kultúrneho domu. 

- Je pripravená akcia v spolupráci so železnicami. Predpokladaný termín je 16.10.2021 – 

150. výročie založenia trate Michaľany – Humenné. Mala by z Michalian štartovať 

lokomotíva. Je predpoklad, že navštívi túto akciu štátny tajomník ministerstva dopravy 

a možno aj minister. Bude k tomu odhalená aj pamätná tabuľa, ktorá bude umiestnená 

na železničnej stanici.  

 

 

 

K bodu č. 9 Návrhy a podnety poslancov obce 

Poslanec Tibor Gore oznámil, že chce povedať o podnetoch, ktoré má od občanov. Poslanec 

Tibor Gore uviedol, že multifunkčné ihrisko bolo vysvetlené starostom v predchádzajúcom 

bode a zároveň povedal, že „občania sa posmievajú čo sme s tým ihriskom narobili, ako sme to 

dozorovali – kde bol stavebný dozor a kompetentní ľudia.“ Poslanec Tibor Gore poďakoval 

poslancovi Jánovi Kremenákovi, že na problém s ihriskom upozornil, lebo hlavne vďaka nemu 

sa to ihrisko riešilo. Poslanec Tibor Gore upozornil, že  v dôsledku vzniknutej situácie by mal 

byť zvýšený dohľad nad opravou aby nedošlo len ku zakamuflovaniu nejakej chyby a po dvoch 

troch rokoch sa niečo nepreukázalo nové. Odporúčal tiež, aby bol určený dozor zo strany 

obecného úradu a kontroloval, čo firma robí. Poslanec Tibor Gore tiež podotkol, že je potrebné 

sa zamerať na Stavebný denník, ktorý podpisuje stavebný dozor. Poslanec ďalej informoval, že 

ďalšia občianka podala podnet na vyčistenie buriny pred zdravotným strediskom. Poslanec 

skonštatoval, že je to tam nevhodne urobené, keď tam nie je geotextília – bola to chyba. 

Poslanec Tibor Gore vravel, že ďalšia občianka chcela vedieť, prečo nedostala odpoveď na 

žiadosť. Starosta odpovedal, že už jej išla písomná (doporučene) odpoveď. Iná dôchodkyňa 

upozornila poslanca Tibora Goreho na kríky na Novej ulici, ktoré zasahujú do cesty. Poslanec 

Tibor Gore upozornil na kúpu traktora, keďže sa stretol s odborníkmi, ktorí ho upozornili na 



to, že „čo sme to kúpili za takú cenu, že by sme to mohli za 50 000,- Eur mať“. Tibor Gore tým 

odborníkom odpovedal, že my máme za 65 000,- Eur aj s prídavnými zariadeniami, lebo 

nevedel, že sme zaplatili 75 000 Eur. Pýtal sa poslanec Tibor Gore starostu, „prečo sme zaplatili 

75 000,- Eur?“ Starosta odpovedal, že traktor stál 50 000,- Eur. Poslanec Tibor Gore sa opäť 

pýtal, prečo bolo zaplatených 75 000,- Eur. Starosta odpovedal, že preto lebo tam išiel pluh, 

mulče a štiepkovač. Poslanec Tibor Gore uviedol, že v Prešove na informačnom stretnutí boli 

spolu s ďalšími dvoma poslancami a o 75 000,- Eur reč nebola. Starosta uviedol, že takto bolo 

asi schválené uznesenie. Tibor Gore mu odpovedal, že či to znamená, keby bolo schválených 

90 000 Eur, tak by bolo kúpené za 90 000 Eur? Starosta odpovedal, že nie. Poslanec Tibor Gore 

povedal, že „s predajcom na mieste bolo hovorené o iných cenách a  my ideme na doraz toho, 

čo sa tu schváli a tá cena bola pre verejného obstarávateľa nie za traktor.  Pán v Prešove na 

kalkulačke vyrátal, koľko nás to bude stáť.“ Poslanec Tibor Gore preto navrhol vrátiť toto 

všetko, lebo je to drahé a taká cena tam nebola povedaná. Poslanec Tibor Gore uviedol, že od 

„teraz je potrebné robiť verejné obstarávanie tak, že je potrebné postaviť troch policajtov nad 

nás poslancov“. Tiež poslanec Tibor Gore povedal, že  „celá obec sa búri a ja som sa hádal, že 

65 000,- Eur, lebo pán zástupca vybavil zľavu.“ Starosta uviedol, že prebehlo verejné 

obstarávanie a do výzvy dáva sumu. Poslanec Tibor Gore uviedol, že sa cíti byť podvedený 

a žiada vrátiť traktor, lebo za tú cenu mohol byť aj  adaptér na vidly. Poslanec Tibor Gore sa 

pýtal koho má obviniť, keď starostom boli peniaze zaplatené! Tibor Gore tiež požiadal zástupcu 

o skontaktovanie sa s predajcom, že nie sme spokojní s nákupom traktora a žiadame ho vrátiť. 

Poslanec Peter Kolesár uviedol, že od daného spoločného stretnutia už vo veci ďalej nekonal 

a na tom stretnutí sa pozrela kvalita, aký stroj chceme, vyjednali sme ceny. Poslanec Tibor Gore 

prejavil vďačnosť za vybavenie zľavy a žiadal starostu, aby do konca mesiaca dal vedieť, čo so 

vzniknutou situáciou urobí, lebo bolo vyhodených 75 000,- Eur. Starosta požiadal Petra 

Kolesára, aby oslovil predajcu, že čo sa dá robiť. Poslanec Peter Kolesár sa pýtal, že čo bude 

uvedené ako dôvod, lebo bol tu podaný nejaký návrh a je treba ho riešiť a že aj starosta 

s predajcom komunikoval, lebo on sa už ďalej do nákupu nezapájal. Poslanec Ján Kremenák 

uviedol, že on bol aj tak proti nákupu, tak je tiež za vrátenie traktora. Poslanec Tibor Gore sa 

vyjadril aj k nespokojnosti s výškou ceny vchodu a uviedol, že „radšej nerobme nič, robme len 

hostinky a športy.“ Starosta uviedol, že s kontrolórkou pozrú zmluvu a uvidí sa aké kroky bude 

možné podniknúť a do konca septembra bude poslancov informovať. 

Poslanec Peter Kolesár sa vyjadril k bytom máme obsadené 4 jednoizbové zo 6. Navrhol 

vypísať nový záujem o byty, aby každý mal rovnakú možnosť byt získať. Zvedenie vody na 

cintoríne do poľa nepovažuje za dobrý nápad, treba hľadať iné riešenie. Okolo cintorína by bolo 

dobré vyčistiť plot od náletových drevín a následne ho nejako ošetriť. 

Poslanec Ján Kremenák uviedol, že na cintoríne bola otvorená šachta, je potrebné to zabezpečiť 

ak ešte nie je. Uviedol, že s chodníkom (Hlavná ulica – Dolná) celý rok sa nič nedialo, je 

september a ešte stále nič. Schválené boli aj peniaze tento rok na dorobenie vodovodu a tiež sa 

len čaká.  Nerobí sa ani z vlastných peňazí ani z dotácii. Starosta uviedol, že žiadosť na 

Evirofond sa stále podáva ku koncu októbra, minulý rok bola žiadosť podaná ku koncu októbra 

a až v auguste bolo vyjadrenie, že zo všetkých obcí na Slovensku získava obec do 2 000 

obyvateľov len jedna. Teraz sa bude opakovať výzva s novými sumami, lebo je potrebné 

opraviť rozpočet a predpokladá že do marca bude výzva podpísaná, t.j. na jar by bola budovaná 

ďalšia časť vodovodu. Poslanec Ján Kremenák upozornil, že situácia sa môže opäť opakovať. 

Ohľadom traktora uviedol poslanec Ján Kremenák, že školské ihrisko sa celé leto nekosilo 

a vyzeralo to tam strašne. Potom tam prišiel traktor s mulčovačom a urobil z toho paseku 

a vyzeralo to ako oranisko. Prvý pohľad na toto ihrisko bol katastrofálny. Upozornil poslanec 

Ján Kremenák aj na bežeckú dráhu na školskom ihrisku, ktorá zarastá. Predtým sa to v rámci 

brigád čistilo a teraz tam už asi bude potrebné dať nasypať novú antuku. Tak isto uviedol, že 



bolo sľúbené detské ihrisko do škôlky a nič sa neurobilo.  Starosta uviedol, že je tam 

momentálne podaný projekt, ktorý bude vyhodnotený koncom septembra. Je to ihrisko za 

50 000 Eur (45 000 Eur je dotácia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny a 5 000 Eur je 

dotácia obce) Je to pripravené pre materskú školu a nejaké prvky sú pripravené k starému 

ihrisku, dve pružinové prvky sa môžu namontovať aj teraz. Poslanec spomenul tiež, že sa 

vyrovnával terén na ulici Na sídlisku, nasypávala sa tam hlina na nepokosenú trávu o dva dni 

prišiel dážď a hlina skončila na chodníku. Myšlienka bola dobrá ale prevedenie strašné. 

„Chceme obec zveľaďovať a robíme viac škody“, povedal poslanec Ján Kremenák. Na tej istej 

ulici upozornil na hydranty, ktoré trčia zo zeme na štyroch – piatich miestach a na jednom 

mieste je hydrant zasypaný hlinou. Starosta uviedol, že do poriadku to mal dať ten, kto vodovod 

urobil a teraz to majú v správe vodári – budú oslovení. 

Poslanec Jozef Orenič  opäť uviedol, že pred zdravotným strediskom na parkovisku sa zdržiava 

voda po dažďoch, je potrebné tam dorobiť žľaby na odtok vody. Pýtal sa kedy sa začne robiť 

niečo s kanalizáciou, lebo po každom daždi je už potrebné čistiť splašky a teraz keď sa napojí 

nová bytovka na kanalizáciu my budeme v splaškoch plávať a doteraz sa s riešením problému 

nič nerobí. Tiež sa malo robiť osvetlenie 3 chrámov a nič sa neurobilo. Starosta uviedol, že 

chrámy sa osvetlia pri robení verejného osvetlenia. Pýtal sa poslanec Jozef Orenič tiež, že 

dokedy majú byť dotácie na starý obecný úrad čerpané. Starosta uviedol, že do konca budúceho 

októbra vo výške 14  000 Eur. 

Poslankyňa Emília Širotníková uviedla, že ešte na jar sa pýtala, či sa tam dá zrezať strom, čo je 

strašne veľký, lebo počas vegetačného obdobia sa vyrezať nemohol tak, aby sa teraz na jeseň 

na neho nezabudlo. Vedľa je aj plazivá tuja na neudržiavanom hrobe – asi hrob už nepatrí 

nikomu, tú celú tuju treba úplne vyrezať. Tiež uviedla, že na chodníku Hlavná ulica – Dolná 

z dôvodu dažďov vznikajú „bazény“. Aj babky do kostola musia chodiť po čľupkanici. Starosta 

uviedol, že projekt už je. Je možné začať verejné obstarávanie, kde bude oslovených desať 

firiem, aby nebolo, že on niekoho vybral a budú požiadaní poslanci, aby do týždňa predložili 

mená firiem, ktoré budú oslovené. Poslankyňa tiež upozornila, že zo záhrady u svokry je vidno 

veľkú kopu pneumatík, ktoré tam jeden zo servisov skladuje a sa pýtala, či to nie je životu 

nebezpečné. Starosta uviedol, že osloví majiteľov servisov. 

Poslankyňa Ľudmila Dudašková uviedla, že na niektorých miestach presahujú kry a dreviny do 

chodníkov a podľa nášho VZN je možné vlastníkov pozemkov vyzvať, keďže na to my ako 

obec nemáme ľudí, aby to dali do poriadku. No upozornila aj na nehnuteľnosti, ktoré sú už vo 

vlastníctve obce, aby sa ani tam na nich nezabudlo. Na Hlavnej ulici v časti, kde rastú gaštany, 

korene gaštanu poškodili chodník a môže dôjsť k zraneniu chodcov. Na Cintorínskej ulici je 

v chodníku diera – možno je to už opravené. Na zastávke autobusovej na Luhyňskej ulici je tiež 

problém s dlaždicami. Tiež poprosila o výmenu vlajok na OcÚ. Starosta uviedol, že vlajky sú 

vymenené. 

 

 

 

 

 

 



K bodu č. 10 Rôzne 

Kontrolórka referovala obecnému zastupiteľstvu, že Stolnotenisový klub má v zmluve 

schválené na rok 2021  4 000,- Eur. Je tam presne vymedzené, že načo: zakúpenie stola, 

loptičky, náklady na ligu, prenájom telocvične, reprezentácia hráčov. Bola poskytnutá dotácia 

24.2.2021 v sume 1500,- Eur. Vyúčtovanie bolo predložené k 15.7.2021. Kúpil sa stôl, ohrádka, 

loptičky, sieťka, poťahy, toner, poštovné a boli aj výdavky na cestovné a tie nie je možné 

akceptovať. Kontrolórka navrhla krátenie finančných prostriedkov na sumu 2 000,- Eur na rok. 

V zmluve je tiež uvedené, že v prípade, že sa nebude trénovať alebo činnosť klub nevyvíja 

finančné prostriedky sa krátia. Starosta uviedol, že obecné zastupiteľstvo rozhodlo tak, čo sa 

týka športových klubov, že po vyúčtovaní výdavkov,  schválení kontrolórkou, až tak sa môžu 

uvoľniť ďalšie peniažky s tým, že rozpočet nie je záväzný. V zmluvách s klubmi je v závere 

klauzula, že v prípade, že sa súťaž nebude hrať alebo v prípade epidémie tie finančné 

prostriedky budú krátené. Starosta uviedol, že v prvom rade by sa mali podporovať žiaci našej 

základnej školy a mládež na amatérskejšej báze, tiež podotkol, že bola pandémia a nedalo sa 

trénovať, ale už to je možné. Poslanec Tibor Gore vyzdvihol prácu kontrolórky nad kontrolou 

a nad záverom, len uviedol že futbalistom sa platí cestovné. Kontrolórka uviedla, že vo VZN je 

uvedené, že sa to týka obyvateľov obce a chlapec, ktorého sa to cestovné týka, nie je 

obyvateľom obce ani žiakom našej školy. Pán Kudrec sa vyjadril, že nesúhlasí s krátením. 

Poslanec Tibor Gore sa vyjadril, že ak budú doklady v zmysle zmluvy doložené peniaze budú 

vyplatené. V závere starosta uviedol, že na účet mu bude ešte uhradených 500,- Eur. 

Kontrolórka ďalej prečítala správu o futbale. K 21.9.2021 im bola poskytnutá dotácia v sume 

7 400,- Eur. Poskytli sme im 4 400,- Eur na jarnú časť a mali schválenú 9 000,- Eur. Sumu 

4 400,- Eur dostali v dotácii a boli im kúpené sieťky za bránku a práčka. Dokopy jarná časť 

bola za 5 000,- Eur. Suma 4 000,- Eur im bola krátená. Na jesennú sezónu dostali 3000,- Eur 

a aj to vyúčtovali. Dňa 16.9.2021 im bola uhradená faktúra zo zväzu, lebo nemali ju uhradenú 

a zastavili by im činnosť, no doniesli vyúčtovanie. Dňa 17.9.2021 dostali 1 500,- Eur, čiže 

7 400,- Eur bolo vyúčtovaných. V závere uviedla, že za jarnú časť im bolo krátené 4 000,- Eur 

a je predpoklad, že 3 000,- bude krátených za jeseň. Nezúčastnil sa žiadny so zástupcov 

futbalistov. 

Kontrolórka tiež uviedla, že bola poverená obecným zastupiteľstvom po ekonomickej stránke 

skontrolovať multifunkčné ihrisko. Výsledkom kontroly v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie 

na podporu rozvoja športu nám bola poskytnutá dotácia v sume 37 000,- Eur v mesiaci 

december 2019 na výstavbu multifunkčného ihriska v obci. Spoluúčasť obce bola minimálne 

5% z celkovej sumy diela. Na základe uskutočneného verejného obstarávania s víťazným 

uchádzačom obec uzatvorila Zmluvu o dielo. V zmysle tejto zmluvy a na základe vystavenej 

faktúry po dokončení diela mala obec uhradiť finančné prostriedky za realizáciu diela, pričom 

bola povinná dodržať aj zmluvu s Úradom vlády SR (tou dotačnou), kedy dotácie bolo povinné 

použiť do 31.10.2020. Dňa 26.10.2020 bolo dielo prevzaté na základe Preberacieho protokolu. 

Dňa 27.10.2020 obec uhradila vystavenú faktúru. Súpis vykonaných prác bol v súlade 

s rozpočtom a cenovou ponukou. Konštatovala, že po ekonomickej stránke faktúra musela byť 

uhradená, lebo dielo bolo prevzaté – s určitou výhradou, takže po ekonomickej stránke to bolo 

v poriadku. 

Poslanec Tibor Gore uviedol, že osoba – odborník, ktorý ho o situácii informoval má iné 

dátumy. Ďakuje poslancovi, ktorému sa to nepáčilo, že upozornil aj na vchod, lebo sa dali do 

poriadku dátumy aj tam. Kontrolórka sa ohradila, že nebolo s dátumami manipulované. Starosta 

sa tiež ohradil, že dodatočne sa isto s dátumami nič nerobilo. Aj poslanec Ján Kremenák 

upozornil, že starosta minimálne dvakrát, trikrát pri vytýkaní chýb povedal, že ihrisko nikto 

neprevzal. Starosta sa ohradil, že preberací protokol sa musel odovzdať na Úrad vlády SR, 



z dôvodu 37 000,- Eur, lebo by museli byť vrátené. Poslanec Tibor Gore uviedol: „stratili ste 

moju dôveru“.  

 

 

K bodu č. 11 Záver 

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

Zasadnutie sa ukončilo o 19.40 hod. 

 

Zapisovateľka: 

Ing. Lucia Goreová, dňa 24.09.2021   ................................................................  

Overovatelia zápisnice:  

Bc. Ján Kremenák, dňa 29.09.2021   ..................................................................  

Mgr. Peter Kolesár, dňa 27.09.2021   .................................................................. 

 

 

 

 


