
Zápisnica  
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.02.2019 o 18:00 hod.  

 

                                                             

        Program rokovania : 
 

1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, návrh zmien programu  rokovania a 

 schválenie programu rokovania 

2.  Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

3.  Správa hlavnej kontrolorky príjmovej časti rozpočtu so zameraním na daň za psov 

4. Výmena stropu v sále kultúrneho domu  

 - naťahovací stropný systém 

 - elektroinštalácia podľa nových predpisov  

 - nové omietky 

5.  Koncept rozvoja futbalového ihriska  

- usporiadanie a využitie trávnatého  ihriska o rozmere 13 200 m2 

- dohoda o zámene pozemkov na vstup k plánovanej výstavbe bytov s pánom Brindom    

Andrejom z ulice Družstevná 

6. Fotovoltaická elektráreň na streche kultúrneho domu 

 

7.  Optická sieť  

 

8. Diskusia 

 

9. Návrh na uznesenie 
 

 

K bodu č. 1  Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, návrh zmien programu rokovania 

a schválenie programu rokovania 

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce pán Mgr. Milan Dolák, LL.M. 

Zistil, že na zasadnutí sú prítomní 7 poslanci, teda zasadnutie je uznášania schopné. 

 

Za overovateľov zápisnice určil:    Jana Kudľáková 

Ľubomír Varga 

Poslanci OZ schválili program rokovania OZ v pomere hlasov 7:0. 

 

K bodu č. 2  Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

Starosta poslal poslancom 27.12.2018 rámcový návrh na odmeňovanie poslancov OZ. Poslanci sa  

po diskusii dohodli predbežne na odmene za účasť na zastupiteľstvách vo výške 20 € v čistom. 

Dodatočné posúdenie ďalších možností odmeňovania, založené na zapojení sa poslancov na  



spoločenských a kultúrnych podujatiach, konkrétnej práci a vykazovaní času za takúto prácu 

s presnosťou na 15 minút, ktoré navrhol starosta v súlade so zákonom sa odročuje na nasledujúce 

OZ. Poslanci schválili toto uznesenie pomerom hlasov 7:0. 

 

K domu č. 3  Správa hlavnej kontrolorky príjmovej časti rozpočtu so zameraním na daň za 

psov 

Hlavná kontrolórka predniesla poslancom správu o príjmovej časti rozpočtu so zameraním na 

daň za psov. Poslanci OZ zobrali správu na vedomie.  
 

 

 K bodu č. 4   Výmena stropu v sále kultúrneho domu 

Starosta informoval poslancov o projekte na rekonštrukciu stropu v kultúrnom dome. Referoval 

poslancom ako pokročil, aký dodatočný rozsah je potrebné schváliť. Poslanci sa dohodli a poverili 

starostu, aby overil a porovnal podrobnejšie technické detaily a nacenenie kazetového a napínacieho 

stropu a vzduchotechniky.  Rozsah rekonštrukcie omietok dohodnú na ďalšom zastupiteľstve, 

nedoporučujú odstrániť drevený obklad. Poslanci OZ schválili toto rozhodnutie  v pomere hlasov 7:0. 

 

K bodu č. 5  Koncept rozvoja futbalového ihriska 

 

Starosta predstavil návrh projektu na využitie pozemku trávnatého ihriska o výmere 13 200 m2. 

Informoval ich o možnosti výmeny pozemkov s pánom Brindom Andrejom a možnosti žiadať dotáciu 

na ihrisko. Poslanec Ľubomír Varga navrhol postaviť ihrisko  s menšími rozmermi, ktoré bude 

dostatočné pre našu obec.   Poslanci OZ poverili starostu zistením dodatočných informácií k získaniu 

dotácie na ihrisko a poverili starostu, aby porovnal podmienky postavenia bytovky prostredníctvom 

NFP, ŠFRB alebo sociálneho podniku bývania a odložili schválenie koncepcie rozvoja ihriska na 

budúce OZ  v pomere hlasov 7:0, keď budú disponovať konkrétnejšími detailmi.  
 

K bodu č. 6   Fotovoltaická elektráreň na streche kultúrneho domu 
Starosta informoval poslancov o postupe pri podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

fotovoltaickú elektráreň na streche kultúrneho domu. Poslanci zobrali správu na vedomie. 
 

K bodu č. 7   Optická sieť 

Starosta informoval poslancov o postupe pri vybavovaní záležitostí spojených s výstavbou optickej 

siete a siete WIFI. Informoval poslancov o komplikovanom vyjednávaní so spoločnosťou Telekom, 

a.s. v súvislosti s pokládkou vlastnej chráničky na obecné siete do jednoho výkopu, ktorý bude 

realizovať spoločnosť Telekom. Poslanec Korytko namietal, že starosta nerealizoval schválené 

uznesenie a  predbežne schválenú dohodu so spoločnosťou E-Max Trebišov. Starosta namietal, že sa 

mu po opakovaných konzultáciách na Stavebnom úrade v Sečovciach, nepodarilo nájsť spôsob, ako 

legálne takúto sieť vybudovať spôsobom, ako to navrhovala spoločnosť E-Max Trebišov, t.j. novým 

vedením ťahaným vzduchom po stĺpoch, čo je v rozpore s prevádzacou vyhláškou.  Poslanci zobrali 

správu na vedomie. 

 

K bodu č. 8  Diskusia 

V bode diskusia, poslanec Korytko vyčítal starostovi, že podobne odmietavo postupoval v prípade 

budovania kanalizácie.  

 

Poslanec Ľubomír Varga, sa dotazoval prečo nie sú vysporiadané pozemky pod miestnymi 

komunikáciami a prečo sa neasfaltovala miestna komunikácia ul. Slnečná. Starosta mu vysvetlil, že 

pozemky vysporiada, keď to bude pre obec výhodné. K otázke asfaltovania miestnej komunikácie ul. 

Slnečná poskytne vysvetlenie. 

 



Poslanec Ľubomír Varga navrhol odmenu pre Pavla Sočovku za práce naviac a cez víkendy na zimnej 

údržbe ciest. 

 

K bodu č. 9 Návrh na konanie OZ 04.03.2019 

Poslanci sa dohodli so starostom na konaní nasledujúceho OZ dňa 04.03.2019. 

 

K bodu č. 10 Návrh na uznesenie 
 

Poslanci OZ schválili znenie uznesení  v pomere hlasov 7:0.  
 

 

Overovatelia   Jana Kudľáková  ....................................... 

Ľubomír Varga    ....................................... 

          
Starosta obce ..................................... 


