
Z á p i s n i c a 

zo 18. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 1.07.2022 

 

Počet poslancov : 7 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

4. Záverečný účet, Výročná správa obce za rok 2021 

5. Komunálne voľby – schválenie  počtu poslancov a úväzok starostu. 

6. Športový deň. 

7. Rôzne: - 

8. Diskusia 

9.Návrh na uznesenie 

10. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia: 
 

 Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Bijalko. V úvode prítomných 

privítal a oboznámil s programom schôdze. 

 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa: 

 

Za zapisovateľa bol určený Ing. Ján Štefanský, za overovateľov zápisnice boli zvolení 

Ing. V. Spišák a Mgr. Peter Slota. 

Do návrhovej komisie boli zvolení Mgr. Marián Leškanič a Róbert Slota  

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 6  poslancov  Proti: 0   Zdržal sa: 0  Neprítomný: 1 

 

3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia: 

 

Starosta obce skontroloval uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia a konštatoval, že 

neboli uložené žiadne úlohy. OZ berie na vedomie danú informáciu. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 6  poslancov  Proti: 0   Zdržal sa: 0  Neprítomný: 1 

 

4. Záverečný účet a výročná správa obce za rok 2021 

 

Poslancom OZ boli v predstihu doručené výročná sprava, záverečný účet a stanovisko 

hlavného kontrolóra k záverečnému účtu. Hlavný kontrolór zdôvodnil svoje stanovisko 

k záverečnému účtu a odporučil OZ schváliť záverečný účet obce za rok 2021 bez výhrad.   

Starosta obce dal hlasovať.  



Výsledky hlasovania:  

Za: 6  poslancov  Proti: 0   Zdržal sa: 0  Neprítomný: 1 

 

5. Komunálne voľby – schválenie počtu poslancov a úväzku starostu. 

 

Starosta obce zdôvodnil potrebu schváliť počet poslancov a úväzok starostu obce na 

nasledujúce volebné obdobie  a odporučil počet poslancov 7 a celý úväzok starostu. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 6  poslancov  Proti: 0   Zdržal sa: 0  Neprítomný:10 

 

  6. Športový deň . 

Starosta obce informoval OZ o termíne športového dňa a zabezpečení tímu M 21 na 

tento termín. Diskutovalo sa iných termínoch , ale keďže tím M 21 nemal iný  voľný termín 

ostal povodne navrhovaný termín 24.07.2022. 

Výsledky hlasovania:  

Za: 6  poslancov  Proti: 0   Zdržal sa: 0  Neprítomný:10 

 

7. Rôzne:  

A./ pozemkové úpravy 

Starosta obce informoval OZ o priebehu pozemkových úprav . Poslanec Leškanič 

navrhol zakúpiť pozemky do obecného vlastníctva pre potreby pozemkových úprav. 

Diskutovalo sa o možnej kúpnej cene v rozmedzí od 0,50 € do 1,00 €.     

 

B./ oprava prístupovej cesty  na róm. osadu 

Starosta obce informoval o dlhodobo odkladanej oprave cesty  ku róm. osade. 

Diskutovalo sa , poslanci sa zhodli že treba zistiť cenu a následne OZ sa vyjadri. 

 

      C/ rekonštrukcia obecných ciest cez Program obnovy. 

Starosta obce informoval OZ o možnosti sa zapojiť do výzvy z POO na rekonštrukciu 

obecných komunikácií. Upozornil na potrebu projektovej prípravy a stavebného konania . 

Výsledky hlasovania:  

Za: 6  poslancov  Proti: 0   Zdržal sa: 0  Neprítomný:1 

 

8. Návrh na uznesenie: 

Člen návrhovej komisie Róbert Slota prečítal návrh na uznesenie, ktorý bol bez 

pripomienok schválený. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 6  poslancov  Proti: 0   Zdržal sa: 0  Neprítomný: 1 

 

9. Záver:  

            Po vyčerpaní programu schôdze starosta obce schôdzu ukončil. 

 

       Overovatelia:   Mgr. Peter Slota 

                        Ing. Vladimír Spišák   

  

                                                                        Ing. Bijalko Ján  

                                                                          starosta obce 



 


