
                     Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch 

 

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michaľany, 

konaného dňa 30.12.2022 o 15.00 v Zasadacej miestnosti Obecného úradu v 

Michaľanoch 

Prítomní: 

• Mgr. Zoltán Tarbaj – starosta obce 

• Marián Dolgoš 

• Mgr. Emília Širotníková 

• Valéria Orosová 

• Michal Handura 

• Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková 

• Matej Voroňák 

 

Neprítomní – ospravedlnená neúčasť : Mgr. Peter Kolesár MBA, Bc. Ján Kremenák , Tomáš 

Gergeľ 

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. 2 

            6)  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2023  

               a viacročného rozpočtu obce na roky 2024-2025 

            7) Návrh a schválenie rozpočtu obce na rok 2023 a viacročného rozpočtu obce na roky  

              2024-2025 

            8) Odpis nevymožiteľných nedoplatkov 

            9) Žiadosť o vytvorenie pracovného miesta – pomocný robotník 

          10) Žiadosť o schválenie prenájmu obecného majetku 

          11) Žiadosť o kúpu obecného majetku – pozemok pri b.j. č. 378 

          12) Žiadosť o prenájom pozemku p.č. 491/10 – LV 573 

          13) Informácie starostu obce 

          14) Podnety poslancov obce 



          15) Rôzne 

          16) Záver 

 

 

K bodu č. 1 Otvorenie 

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

ekonómku 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:    Valéria Orosová 

Overovatelia zápisnice:   Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková 

      Michal Handura 

 

K bodu č. 3Schválenie 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. 40a/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch schvaľuje program rokovania obecného zasadnutia 

podľa pozvánky 

 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková, Marián 

Dolgoš, Michal Handura, Valéria Orosová, 

Mgr. Emília Širotníková, Matej Voroňák 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní Mgr.Peter Kolesár, Bc. Ján Kremenák, 

Tomáš Gergeľ 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 



 

Poslankyňa Orosová požiadala poslancov o zmenu poradia bodov programu rokovania 

z dôvodu žiadosti hostí, ktorí sa zúčastnili zasadnutia a chceli svoje body prerokovať pred 

rokovaním o rozpočte. Konkrétne – body 10,11 a 12 zaradiť hneď za bod č.4 Kontrola plnenia 

uznesení. 

Starosta obce následne nechal hlasovať o zmene poradia prerokovaných bodov. 

Uznesenie č. 40b/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch schvaľuje zmenu poradia prerokovaných bodov 

programu rokovania obecného zasadnutia  

Hlasovanie Mená poslancov 

Za Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková, Marián 

Dolgoš, Michal Handura, Valéria Orosová, 

Mgr. Emília Širotníková, Matej Voroňák 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní Mgr.Peter Kolesár, Bc. Ján Kremenák, 

Tomáš Gergeľ 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu č. 4Kontrola plnenia uznesení 

Starosta obce prečítal uznesenia zo zasadnutia OZ zo 14.12.2022: 

uznesenie č. 35/2022, uznesenie č. 36/2022, uznesenie č. 37/2022, uznesenie č.38/2022 

a uznesenie č.39/2022 

Poslanci k plneniu uznesení nemali žiadne dotazy. 

K bodu č. 5 Žiadosť o kúpu obecného majetku – pozemok pri b.j. č. 378 

Starosta dal slovo hosťovi č.1 podľa prezenčnej listiny. 

Hosť č.1 uviedol, že má záujem odkúpiť časť parcely uvedenej v žiadosti. Za bytovým 

domom sa nachádza obecná parcela, ktorú užívajú majitelia bytov a je rozdelená majiteľmi 

bytov – časť, ktorú určili ako prináležiacu k jeho bytu by rád odkúpil do osobného vlastníctva. 

Starosta obce vysvetlil postup pri prenájme alebo predaji obecného majetku a žiadal, aby 

vyjadrenie bolo obsahom zápisnice – pre prípadných ďalších záujemcov. Obec svoj majetok 

nemôže predať ani prenajať  priamo záujemcovi, ktorý o to požiada. Obecné zastupiteľstvo 

musí schváliť najprv zámer predať, resp. prenajať tento majetok. Následne potrebuje vymerať 

časť parcely, ktorá je účelom zámeru a stanoviť cenu majetku znalcom. Tieto ceny sú zarátané 

do ceny nájmu alebo predaja. Ďalším krokom je zverejnenie zámeru na úradnej tabuli 

a webovej stránke obce 15 dní . Zverejnenie zámeru o predaji majetku obce má zvýšiť 

transparentnosť predaja a zabezpečiť dostatočnú informovanosť potencionálnych 

kupcov.Takže tento majetok môže získať za vyššiu cenu aj iný uchádzač. Zrejme toto netušia 

uchádzači, ktorí podávajú žiadosti. 



Poslankyňa Orosová– v Michaľanoch takto fungujú viaceré bytové domy, na obecných i na 

súkromných parcelách, už boli pokusy o vysporiadanie takých majetkov, niektorí majitelia už 

odkúpili parcely, ale len presne pod svojimi bytovými domami. V tomto prípade sa môže stať, 

že majetok, ktorý teraz užívate, kúpia úplne cudzí ľudia. 

Hosť č.1 – prehlásil, že netušil o takomto postupe predaja majetku obce a možno by zvážil 

stiahnutie žiadosti. 

Starosta obce– napriek možnosti stiahnutia žiadosti, uviedol návrh hlasovania o zámere 

predať pozemok. 

Uznesenie č. 41/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch schvaľuje zámer predaja obecného pozemku v k.ú. 

Michaľany ,reg.“C“ , p.č. 581/1- zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 300 m2 zapísanom 

na LV 573 

 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za 0 

Proti Marián Dolgoš, Michal Handura, Valéria 

Orosová, , Matej Voroňák 

Zdržal sa Mgr. Emília Širotníková, Ing. Mgr. Ľudmila 

Dudašková 

Neprítomní Mgr.Peter Kolesár, Bc. Ján Kremenák, 

Tomáš Gergeľ 

 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Obecné zastupiteľstvo nemá záujem predať tento pozemok. 

K bodu č. 6 Žiadosť o schválenie prenájmu obecného majetku 

Starosta obce- Žiadosť i zmluva k tomuto bodu boli preposlané poslancom elektronicky, 

nejedná sa o schválenie prenájmu rodinného domu s dvorom s.č. 262– to prebehlo už zhruba 

pred necelým rokom, podľa podmienok uvedených v predchádzajúcom bode, teda v súlade so 

zákonom. V tomto prípade sa jedná len o predlženie trvania nájomnej zmluvy za podmienok, 

ktoré zostávajú nemenné. Prenájom, by sa predĺžil opäť o rok.  

Poslanec Handura sa informoval o zámere obce využiť tento dom v budúcnosti 

Starosta obce – dom bol kúpený za účelom zriadenia pamätného domu obce – výstava 

fotografií, historických predmetov, atď. V prípade ak obec získa finančné prostriedky na 

rekonštrukciu domu, bude nájomná zmluva ukončená. 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia. 

 

Uznesenie č. 42/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch schvaľuje predlženie prenájmu obecného majetku – 

rodinný dom s dvorom s. č. 262do 31.12.2023 



Hlasovanie Mená poslancov 

Za Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková, Marián 

Dolgoš, Michal Handura, Valéria Orosová, 

Mgr. Emília Širotníková, Matej Voroňák 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní Mgr.Peter Kolesár, Bc. Ján Kremenák, 

Tomáš Gergeľ 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu č. 7 Žiadosť o prenájom pozemku p.č. 491/10 – LV 573 

Starosta obce - V žiadosti je uvedený účel prenajatia pozemku na parkovanie – pozemok za 

zdravotným strediskom – dvor. Postup prenajímania majetku by bol podľa uvedených 

pravidiel bode č.5. V minulosti obecné zastupiteľstvo už riešilo podobné prípady – žiadosti 

o prenájom parkovacích miest pri polícii i pri zdravotnom stredisku. V minulosti poslanci 

takéto žiadosti neschválili.  

Poslankyňa Orosová- navrhla možnosť pripraviť vo dvore parkovacie miesta pre lekárov, aby 

odbremenili parkovanie pred budovou a aby mali lekári vždy k dispozícii voľné parkovacie 

miesto. 

Starosta - ponúkol v minulosti časť tejto parcely- za strediskom, na parkovanie lekárom, ktorí 

majú ambulancie v budove, no nikto na ňu nereflektoval.  

Poslanec Dolgoš – navrhol tiež, upozorniť obyvateľov bytoviek oproti, na parkovanie pred 

zdravotným strediskom v čase ordinovania lekárov – blokujú vtedy parkovisko pacientom – 

možnosť by bola riešiť to parkovacími hodinami. 

Starosta obce skonštatoval, že parkovanie v obci je určite problém, ktorý je potrebné 

rozdebatovať na pracovnom stretnutí. Určite obci neprospeje rušenie zelených plôch 

a budovanie parkovísk na nich. Obyvatelia bytových domov by mali parkovať vo svojich 

dvoroch – určite sa tento problém bude riešiť komplexne – i pakovanie popri ceste a na 

zelených plochách. 

Uznesenie č. 43/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch schvaľuje zámer prenájmu pozemku v k.ú. 

Michaľany, reg.“C“, p.č. 491/10 vo výmere 177 m2 zapísanom na  LV 573 

 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za 0 

Proti Marián Dolgoš, Michal Handura, Valéria 

Orosová, Mgr. Emília Širotníková, Matej 

Voroňák 

Zdržal sa Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková 

Neprítomní Mgr.Peter Kolesár, Bc. Ján Kremenák, 

Tomáš Gergeľ 



Uznesenie nebolo prijaté. 

K bodu č. 8 Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2 

Ekonómka p. Kaľavská informovala poslancov OZ o potrebe úpravy vybraných položiek 

v rozpočte, ktoré následne vymenovala.  

Najväčšie zmeny sa týkajú bežných výdavkov navýšenie cien energie na všetkých budovách 

patriacich obci a na ČOVke. Energie obec platí : elektrickú energiu – skutočné čerpanie 

a plyn preddavkovo – vyúčtovanie až v januári. Navýšenie rozpočtu sa týka aj DHZO – 

pohonné hmoty – tie už boli zaslané na preplatenie na sídlo Dobrovoľnej požiarnej ochrany 

do Bratislavy – pohonné hmoty na zásahy mimo obce nám budú preplatené – lesný požiar 

v Malej Lodine, služby počas utečeneckej krízy na hraniciach s Ukrajinou, ale i zásahy 

v blízkom okolí.  

Navýšenie rozpočtu pri detskom ihrisku – revízia, revízna správa a opravy na ihrisku. 

Navýšenie rozpočtu na kultúrne a športové podujatia – do navýšenia sú zahrnuté i peňažné 

dary od 2 sponzorov na podujatie Deň obce – vystúpenie p. Čekovského 

Navýšenie na otvorenie Územného plánu – preplatené otvorenie ÚP firmou Rentax–zmena sa 

týka preklasifikovanie územia pri firme za železničným priestorom smerom na Veľaty – 

plánujú výstavbu jednej veľkej haly.  

Navýšenie rozpočtu sa týka aj údržby strojov , ciest – ulica Dolná – nebola plánovaná v 

rozpočte a chodníkov – ulica Nová.  

Zníženie rozpočtu na chodník na cintorín – využité financie len na vymeranie geodetom – 

projektová dokumentácia sa zatiaľ nepripravovala. 

Zníženie rozpočtu o špeciálne poplatky na ČOV a na monitoring kanalizácie – neplatili sme 

žiadne pokuty, keďže výsledky rozboru vypúšťaných vôd sú v poriadku. 

Zníženie rozpočtu o plánovanú rekonštrukciu verejného osvetlenia – tu sme platili len za 

projektovú dokumentáciu.  

Príjmy navýšiť o tie sponzorské dary, príjmy z lotérií a výherných automatov, peniaze zo 

štátneho rozpočtu na chodník na ulici Dolnej. 

P.ekonómka vysvetlila novým poslancom, že úprava sa týka položiek nad 700 eur, ktoré 

podliehajú schváleniu obecným zastupiteľstvom a poverujú starostu, aby konečnú úpravu 

k 31.12. urobil sám, keďže ešte nedošli všetky výpisy z bánk. 

Poslankyňa Dudašková sa pýtala na rezervný fond – zostáva tam 86.000 eur. 

P. ekonómka – tie môžu poslanci riešiť pri schvaľovaní rozpočtu 

 

Starosta prečítal, návrh uznesenia a dal zaň hlasovať. 

 

 

 



Uznesenie č. 44/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch schvaľuje úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie 

č.2 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková, Marián 

Dolgoš, Michal Handura, Valéria Orosová, 

Mgr. Emília Širotníková, Matej Voroňák 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní Mgr.Peter Kolesár, Bc. Ján Kremenák, 

Tomáš Gergeľ 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu č. 9 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce 

na rok 2023 a viacročného rozpočtu obce na roky 2024-2025 

Kontrolórka p. Hudačková predložila odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce 

na rok 2023 až 2025 a návrhu rozpočtu na rok 2023. V stanovisku je hodnotená zákonnosť 

predloženého návrhu rozpočtu, súlad so všeobecno-záväznými právnymi predpismi, súlad 

s nariadenia obce, dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce t.j. bol zverejnený 

14.12.2021 t.j. najmenej 15 dní pred schválením v súlade so zákonom o obecnom zriadení 

a metodickú správnosť predloženého návrhu rozpočtu. Kontrolórka p. Hudačková v závere 

uviedla, že odporúča OZ predložený vyrovnaný rozpočet schváliť, tak ako bol navrhnutý 

s dvoma zmenami -  20.250 eur pri príjmoch základnej školy – zvyšné z roka 2022 

abudú presunuté a schvaľované len v roku 2023 v ďalších rokoch 2024 a 2025 už nie.  

Druhá zmena –v kapitálových výdavkoch bude v roku 2023- 50000 eur a v rokoch 2024 

a 2025 bude 38.688 eur – rezervné financie, kvôli vyrovnanému rozpočtu. 

Starosta jej poďakoval a dal zaň hlasovať. 

 

Uznesenie č. 45/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch berie na vedomie stanovisko kontrolóra obce 

k návrhu rozpočtu na rok 2023 a viacročného rozpočtu na roky 2024-2025 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková, Marián 

Dolgoš, Michal Handura, Valéria Orosová, 

Mgr. Emília Širotníková, Matej Voroňák 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní Mgr.Peter Kolesár, Bc. Ján Kremenák, 

Tomáš Gergeľ 

 

Uznesenie bolo prijaté. 



K bodu č. 10 Návrh a schválenie rozpočtu obce na rok 2023 a viacročného 

rozpočtu obce na roky 2024-2025 

Poslanci, ktorý rozpočet nemali pri sebe si prevzali tlač a z dôvodu účasti nových poslancov 

sa rozpočet prechádzal položkovite s výkladom a rekapituláciou.  

Starosta obce oboznámil poslancov so skutočnosťou, že rozpočet sa dá upravovať počas 

celého roka, bol zverejnený na úradnej tabuli v súlade so zákonom, obec nedostala k návrhu 

žiadne pripomienky, žiadosti o transfer rôznych organizácií boli v návrhu znížené v dôsledku 

napätého rozpočtu. Z bežných výdavkov sa na kapitálové výdavky nezvýši nič okrem 

rezervného fondu. Problémom sú zvýšené ceny energií a ešte väčšie by boli, ak by sme 

investície obce nerealizovali vo veľkej miere z eurofondov a rôznych grantov. Rozpočet 

počíta s cenami energií, aké obec platí v decembri, ale môže sa stať, že budú zastropované, 

resp. kompenzované. 

Schválenie rozpočtu je výsostné právo poslancov a návrh pred schválením môžu zmeniť. Po 

zverejnení rozpočtu nastali určité okolnosti a zmeny o ktorých informovala p . ekonómka.  

Ekonómka p. Kaľavská prezentovala zostavený rozpočet a hneď upozornila poslancov OZ, že 

pri tvorbe nášho rozpočtu, nebol schválený štátny rozpočet a vychádzali sme z prognóz 

výnosu z dane príjmov – podielové dane, ktoré boli zverejnené na stránke Ministerstva 

financií. Po schválení štátneho rozpočtu, medzi sviatkami vyšiel rozpis podielových daní 

a obci neboli napočítané finančné prostriedky na ZUŠ vo výške 116.000 eur, takže hneď 

položku príjmy z podielových daní musíme znížiť o tieto financie. 

Starosta obce - Tieto finančné prostriedky sme už riešili s Krajským školským úradom, 

Ministerstvom školstva a financií. Vyzerá to tak, že 10.1. by nám mali sprístupniť formulár 

v ktorom prepíšeme financie ZUŠ do inej kolónky – kvôli prijatiu nového zákona a úpravy 

výkazov sa dajú urobiť do konca marca – financie by nám – a viacerým obciam, potom 

pridelené. Keďže tieto peniaze zatiaľ nemáme pridelené ani sľúbené nejakým záväzným 

rozhodnutím, rozpočet na ZUŠ teraz nemôžeme schvaľovať. 

Otázky poslancov k rozpočtu :  

 

Poslankyňa Dudašková sa informovala o odovzdaní vyúčtovania dotácie pre TJ a na zvýšenie 

dotácie na pohonné hmoty pre DHZO. 

P. Kaľavská a kontrolórka obce – TJ má svoju účtovníčku  a vyúčtovanie dotácie 

odovzdávajú podľa zmluvy, včas a v poriadku. DHZO má navrhnutú dotáciu na pohonné 

hmoty podľa skutočnosti.  

Starosta obce- o výjazdoch DHZO mimo intravilán obce už bolo vyjadrenie, refundáciu 

pohonných hmôt by obec mala dostať v mesiaci január 

Starosta obce – vyjadrenie k dotáciám pre organizácie už bolo spomenuté, museli sme 

každému ubrať a navrhnúť menej, ale starosta nemá hlasovacie právo, iba navrhuje 

a schvaľujú poslanci, teda každú dotáciu môžu upraviť. 

Poslanec Handura sa informoval na využitie dotácie obce rôznymi organizáciami a jej účel. 

Starosta obce- vysvetlil, že každá organizácia, ktorá žiada financie z rozpočtu prikladá 

k žiadosti aj účel využitia, v prípade zmeny účelu musia vyžiadať súhlas od starostu obce. 

Znížené dotácie počas roka sa môžu upraviť podľa hospodárenia obce. No organizácie ako 

DHZO a FS Roňava transfer nedostáva a financie dostávajú priamo z rozpočtu obce. 

Poslankyňa Širotníková požiadala o dotáciu pre FS Roňava, ktorý nemajú svoj rozpočet, 

nemôžu mať transfer – 500 eur na kúpu krojov. 

Poslanec Dolgoš navrhol tieto peniaze presunúť z položky TJ, ktorá žiadala pôvodne 15.000 

eur, v návrhu mali 14.000 eur a v pomere k znižovaniu dotácie ostatným organizáciám mali 

ubrané menej. 

Ostatní poslanci vyjadrili súhlas a dotácia TJ bude 13.500 eur na rok. 



Kapitálový rozpočet plánovaný v prípade, že nám nebudú pridelené financie na projekty –– 

z rezervného fondu – 120.000 eur na vodovod, 50.000 eur na rekonštrukciu starého obecného 

úradu, 25.000 eur na spolufinancovanie detského ihriska, 5.000 eur na nevyčerpaný transfer 

pre rímskokatolícku cirkev – parkovisko. 

P. ekonómka – poslanci musia starostu obce poveriť ukončenie  

Starosta obce – skonštatoval, že v obci je práce veľa, či už na obnove alebo rekonštrukciách , 

obec sa bude snažiť získať financie na rôzne projekty z Plánu obnovy. Určite je potrebné 

riešiť aj Hasičskú zbrojnicu a chodníky od Jednoty smerom dole a chodník na cintorín.  

Spoločnými silami však určite budeme napredovať v rozvíjaní obce. 

Zmeny v rozpočte oproti zverejnenej verzii : 

1. Zníženie príjmov z podielových daní o financie pre ZUŠ vo výške 116.000 eur 

2. Zníženie príspevku  - transferu pre TJ na 13.500 eur a 500 eur presunúť pre FS Roňava 

3. 20.250 eur pri príjmoch základnej školy – zvyšné z roka 2022 platia len v roku 2023 

v ďalších rokoch 2024 a 2025 už nie 

4. V kapitálových výdavkoch bude v roku 2023- 50.000 eur a v rokoch 2024 a 2025 bude 

38.688 eur 

Starosta obce dal hlasovať o uznesení č. 46/2022 a 47/2022  

 

Uznesenie č. 46/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch schvaľuje rozpočet obce na rok 2023 so zmenami:  

- Zníženie príjmov z podielových daní o financie pre ZUŠ vo výške 116.000 eur 

- Zníženie príspevku  - transferu pre TJ na 13.500 eur a 500 eur presunúť pre FS 

Roňava 

- 20.250 eur pri príjmoch základnej školy – zvyšné z roka 2022 platia len v roku 2023 

v ďalších rokoch 2024 a 2025 už nie 

- V kapitálových výdavkoch bude v roku 2023- 50.000 eur a v rokoch 2024 a 2025 

bude 38.688 eur 

 

A berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2024-2025 

 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková, Marián 

Dolgoš, Michal Handura, Valéria Orosová, 

Mgr. Emília Širotníková, Matej Voroňák 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní Mgr.Peter Kolesár, Bc. Ján Kremenák, 

Tomáš Gergeľ 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 



Uznesenie č. 47/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch  

 súhlasí s vykonaním úprav rozpočtu obce k 31. 12. 2022 starostom obce 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková, Marián 

Dolgoš, Michal Handura, Valéria Orosová, 

Mgr. Emília Širotníková, Matej Voroňák 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní Mgr.Peter Kolesár, Bc. Ján Kremenák, 

Tomáš Gergeľ 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu č. 11 Odpis nevymožiteľných nedoplatkov 

Starosta informoval o výške nevymožiteľných nedoplatkov k 31.12. 2022, ktoré sú vo výške 

96,97 ,- Eur.  

Starosta dal hlasovať za uznesenie. 

 

Uznesenie č. 48/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch schvaľuje odpis nevymožiteľných nedoplatkov vo 

výške 96,97 eur podľa priloženej prílohy 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková, Marián 

Dolgoš, Michal Handura, Valéria Orosová, 

Mgr. Emília Širotníková, Matej Voroňák 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní Mgr.Peter Kolesár, Bc. Ján Kremenák, 

Tomáš Gergeľ 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu č. 12 Žiadosť o vytvorenie pracovného miesta – pomocný robotník 

Starosta obce požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o schválenie vytvorenia 

pracovného miesta – pomocný robotník. Potrebu vytvorenia miesta zdôvodnil na 

predchádzajúcom zasadnutí a nechal priestor poslancom na rozhodnutie. 

 

Uznesenie č. 49/2022 



Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch schvaľuje vytvorenie pracovného miesta – pomocný 

robotník od 1.2.2023 

Hlasovanie Mená poslancov 

Za Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková, Marián 

Dolgoš, Michal Handura, Valéria Orosová, 

Mgr. Emília Širotníková, Matej Voroňák 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní Mgr.Peter Kolesár, Bc. Ján Kremenák, 

Tomáš Gergeľ 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

   

K bodu č. 13 Informácie starostu obce 

 

- ukončilo sa preberacie konanie verejného osvetlenia s VSD podľa projektovej 

dokumentácie, na 10 rokov VSD preberá na seba správu i opravy verejného 

osvetlenia, chýbajúce zásuvky na stĺpoch budú ešte domontované. V januári budú ešte 

doplnené svetlá v chýbajúcich častiach – tmavé miesta v obci 

- 18.12. pre občanov pripravili v kultúrnom dome vianočný program SZUŠ a FS 

Roňava spolu s rozsvietením vianočného stromčeka. ZŠ v Michaľanoch a remeselníci 

z obce a okolia zriadili uličku remesiel s ukážkami svojej tvorby. Akcie sa zúčastnili 

i poslanci OZ, ktorí pripravili návštevníkom  vianočný punč 

- 13.1. od 9,00 hod. sa u nás v kultúrnom dome uskutoční pracovné stretnutie 

predstaviteľov štátnej správy a samosprávy – Envirofond, Agentúra životného 

prostredia, zástupca MŽP SR, zástupcovia Okresného úradu v TV, KSK a starostovia 

a primátori z okresu Trebišov 

- 11.2. opäť po pandémických opatreniach v minulých rokoch usporiada obec 

Michaliansky bál – žiadosť pre poslancov o oslovenie sponzorov na ceny do tomboly 

- do začiatku letných prázdnin – uskutočnenie Michalianského mariáša 

a Michalianského behu – možnosť stať sa tradičnou športovou akciou v obci 

- Harmonogram zasadnutí OZ – zo zákona je povinnosť uskutočniť zasadnutia každé 3 

mesiace, keďže obec nezriadila komisie, tak zasadnutia budú častejšie a pracovné 

stretnutia stále v mesiaci, keď sa zasadnutie OZ neuskutoční : 

Zasadnutia OZ – február, apríl, jún, september, november a december 

Pracovné stretnutia poslancov –január, marec, máj, október a jedno počas letných 

prázdnin 

- budúce zasadnutie potrebujeme schváliť doplnenie  Zásad odmeňovania poslancov 

o odmenu pre sobášiacich  

- obec má v súčasnej dobe podané 2 projekty na Envirofonde – výstavba poslednej 

etapy vodovodu a zníženie energetickej náročnosti budov – nový OÚ a pripravuje 

projekt na výzvu – rekonštrukcia historických a pamiatkových budov – budova starého 

OÚ 

- obec získala v spolupráci so ZŠ – 100. 000 eur na rekonštrukciu a výmenu plynových 

kotlov a rozvodov v ZŠ 



- obec získala financie vo výške 2.000 eur z grantu Nadácie Ekofondu SPP na doplnenie 

herných prvkov existujúceho detského ihriska pri polícii 

- v mesiacoch február a marec sa uskutoční prieskum trhu a verejné obstarávanie na 

výstavbu detského ihriska z agátového dreva v areáli MŠ a vedľa predajne CBA – 

realizácia je predpokladaná v mesiacoch apríl-jún 2023 

 

K bodu č. 14 Podnety poslancov obce 

Poslankyňa Dudašková doporučila doplniť verejné osvetlenie na železničnej stanici, 

upozorniť na neporiadok a rozfúkané papiere pri predajni p. Pastorovej a na Staničnej ulici, 

upozorniť na hádzanie odpadkov z kopca na ulici smerom na obec Lastovce a upevniť 

odtrhnutý plech na ulici Staničnej . 

Poslankyňa Orosová požiadala, aby na budúcom zasadnutí OZ bolo do Rokovacieho poriadku 

zapracované elektronické  hlasovanie v prípade, že OZ nebude môcť zasadať 

Poslanec Handura sa informoval na možnosť inštalácie bankomatu v našej obci. 

K bodu č. 15  Rôzne 

Občania, ktorí sa zúčastnili zasadnutia nemali žiadne pripomienky ani otázky. 

 

K bodu č. 15  Záver 

Starosta všetkým zúčastneným poďakoval za účasť. Poďakoval sa i všetkým bývalým 

poslancom, aktívnym občanom za pomoc obci, všetkým organizáciám, klubom i spolkom 

v obci a poprial im do ďalšieho roku veľa zdravia a úspechov v ďalšej práci. OZ sa ukončilo 

18.25 hod. 

Zapisovateľka: 

Valéria Orosová, dňa 6.1.2023    ................................................................  

Overovatelia zápisnice:  

Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková, dňa  8 .1.2023            ................................................................. 

Michal Handura, dňa  8 .1.2023                                   ................................................................. 

 

 


