
Z á p i s n i c a 
 

z 8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 19.06.2020 

 

Počet poslancov : 7 

Počet prítomných poslancov: 7 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

   Program :  

 

1. Otvorenie ,  schválenie programu schôdze. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie. 

3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia. 

4. VZN o poplatkoch. 

5. Vystúpenie folklórneho súboru PUĽS. 

6.  Rôzne  

7. Diskusia. 

8. Návrh na uznesenie 

      9.   Záver 

 

 

1. Otvorenie : Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Bijalko Ján. Prítomných 

privítal a oboznámil s programom schôdze.  

 

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie .  

Za zapisovateľa bola zvolená A. Valkučáková, za overovateľov boli zvolení P. Slota 

a M. Leškanič. 

Do návrhovej komisie boli zvolení J. Štefanský a  Ľ. Majdák.  

Za : 7 poslancov 

Proti: 0 

Počet poslancov pri hlasovaní: 7 

 

3. Kontrola uznesenia  z predchádzajúceho  zasadnutia. 

Starosta obce skontroloval uznesenie z predchádzajúcej schôdze a konštatoval , ţe      

- v uznesení OZ č. 43/2020 

 pod B bolo uloţené starostovi obce vstúpiť do jednania s Gréckokatolíckym 

Arcibiskupstvom ohľadom zámeny pozemkov  pod multifunkčné ihrisko alebo upraviť 

sporné články v nájomnej zmluve.- Starosta obce zaslal na biskupstvo list v tomto 

zmysle . – Odpoveď z biskupstva ešte neprišla. 

- v  uznesení 46/2020 pod C  OZ ukladá starostovi obce vstúpiť do jednania 

s a.Jakubovou a L. Jakubom  o odpredaji pozemkov ,/ nie zámene pozemkov/ pre 

výstavbu nájomných bytov. Starosta informoval ţe m. Jakubovi trvajú na 

zámene, odpredaj odmietajú. 

Za : 7 poslancov 

Proti : 0 

Počet poslancov pri hlasovaní : 7 

 

4. VZN o poplatkoch. 



Starosta obce informoval , ţe návrh VZN o poplatkoch ktorý bol zverejnený na 

internetovej stránke obce v súlade so zákonom bol pripomienkovaný A. Valkučakovou 

na 7. zasadnutí OZ ,aby poplatok za pouţitie Domu Nadeje bol odpustený. 

Ďalšie pripomienky podal listom R. Slota . Starosta obce tieto písomné pripomienky 

zhodnotil ako zmätočné, finančne poškodzujúce obec, a v rozpore so zákonom 

o obecnom zriadení a zákonom o správnych poplatkoch a navrhol túto pripomienku 

odmietnuť. V diskusií k tomuto bodu vystúpilo viacero poslancov.  OZ sa zhodlo na 

tom ţe poplatok za pouţitie Domu Nádeje /pripomienkovaný A. Valkučákovou/ 

a poplatok za  sálu za kar /pripomienkovaný M. Leškaničom/  bude odpustený 

a predloţený návrh VZN bol schválený.        

      Za : 7 poslancov 

Proti : 0 

Počet poslancov pri hlasovaní : 7 

 

 

5. Vystúpenie folklórneho súboru PUĽS. 

Starosta obce informoval , ţe 28.06.2020 na amfiteátri pri ZŠ vystúpi PUĽS. 

Vystúpenie bude zaplatené s projektu. V prípade  zlého počasia sa vystúpenie 

uskutočni v kultúrnom dome.   .    

Za : 7 poslancov 

Proti : 0 

Počet poslancov pri hlasovaní : 7 

 

 

6. Rôzne –   Ţiadosť  J. Kolcuna, Snakov 37.  

            Starosta obce  informoval o podanej ţiadosti J. Kolcuna, Snakov 37  na urýchlené 

riešenie problému s obecnom cestou nachádzajúcou za jeho rodinným domom, ţiada 

vybudovanie zvodidiel a priekopy poza dom. Starosta obce informoval ţe cesta je v súlade 

s územným plánom obce a ţe J. Kolcunovi sľúbil ešte do zimy vybudovanie zvodidiel. 

Poslanci sa zhodli na vybudovaní zvodidiel a rigola.        

Za : 7 poslancov 

Proti : 0 

Počet poslancov pri hlasovaní : 7 

   

7. Diskusia prebiehala o potrebe vyloţiť priekopu okolo štátnej cesty  betónovými 

korýtkami.  

 

8. Návrh na uznesenie.  

Člen návrhovej komisie J.Štefanský prečítal návrh na uznesenie ktorý bol bez 

pripomienok schválený. 

            Za :7 poslancov 

Proti : 0 

Počet poslancov pri hlasovaní : 7 

 

9. Záver. Po vyčerpaní programu schôdze starosta obce schôdzu ukončil. 

 

Overovatelia:  Mgr. Marián Leškanič 

        Mgr.  Peter Slota    

                                                                                     Ing. Bijalko Ján  

                               starosta obce 


