
ZÁPISNICA Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA ZO DŇA 11.12. 2022 

 

Navrhovaný program : 

 

1. Otvorenie a procedurálne náležitosti 

2. Oznámenie výsledkov volieb starosta  

3. VZN 2/2022 - Miestne dane a miestny poplatok za TKO 

4. Rozpočet obcena rok 2023 

5. Záver 

 

K bodu 1. :  Pán starosta privítal prítomných a otvoril zasadanie. 

 

K bodu 2. : Schválenie programu : Hlasovanie : 4:0 za 

 

K bodu 3. : - pán starosta : " VZN 2/2022 -  Chvála bohu odpad sa nebude až tak zdražovať 

ako sme mysleli. Prišla nám nová zmluva, nebude 17,-€, ale 15,-€ na osobu. Nemáme 55,ale 

75 za rok, preto sa to zmenilo. Výška za tonu sa nemenila, úprava nebude pred skladkovaním, 

tak preto. Ostatné sa nič nemenilo, daň za psa, dom, pohrebné, atď. všetko ostáva tak ako 

bolo. 

Netreba dávať polovičné kontajnery, tak bude dobre. 

-pán Juraj Husák : " zbytočne špekulovať, žetóny atď., inak budú čierne skládky. A napr. ak 

zabudneme dať žetón, že niesme dome, sme v práci atď., tak kontajnere ostávajú. Koľkokrát 

sa to stalo?! 

Ešte mám otázku : Zberný dvor, nebolo by dobre zriadiť? Také veci ako gauč, kreslo, kolesá... 

Hoci aj za poplatok? " 

- pán starosta :" Dobre rozprávaš, dobrý nápad, len nemáme na to ani pozemok, lebo to musí 

byť uzatvorené, presne určené miesto, obetónované, strašne veľa povolení, peňazí - 100.000,-

€. Už som chcel tu pri úrade, aby bolo blízko, nemohli sme. Potom pri Topli, tam bol hneď 

zákaz, potom oproti obchodu, no uvidíme ako to dopadne ešte. " 

-p. J. Husák :" S Hanušovcami sa dohodnúť? " 

-p.  starosta :" Skúšal som, nedá sa s primátorom dohodnúť. aj keď je od nás, nedá sa. Chcem, 

ale nedá sa! Pozemok je problém. " 



-p. J. Husák :" Tam ten pozemok bol stále obecný medzi Sedlárovým a Markovým sadom. 

Tak neviem čí je teraz? Ten pás bol stále obecný." 

-p. starosta :" 2003 SPF urobil veľa zmien, tak preto sú teraz zmätky. My nemáme teraz 

pozemky vhodné." 

Hlasovanie za návrh po 15,-€ : 4:0 za návrh. 

 

K bodu 4.: - p. starosta :" Rozpočet na budúci rok : 68.000,-€ by sme mali dostať dotácie." 

- p. J. Husák : " Tam niesú nič, nijaké dotácie, čo som čítal, napríklad aj DS : dokúpiť 

stoličky, chladničku atď. " 

-p. starosta : " Projekt je urobený, ukážem vám, ste noví neviete o tom, urobený je dávnejšie, 

len stopli všetky projekty, tak sa čaká kedy PPA otvorí a ideme do toho! To všetko bude z 

projektu. My budeme dokladať 100, - €, mali by sme dostať 12. 000, - €. 

Konečne nám už prišla odpoveď ohľadom DS, že budeme mať preplatené 117. 000,-€, aspoň 

takto. " 

-p. J. Husák :" Ešte mám pripomienku : 50% ide na starostu, nieje to veľa na takú malú obec? 

" 

- p. P. Jurč :" Aj ja no by som  sa chcel spýtať na zamestnancov a VPP. " 

-p. starosta :" Zamestnanci  : ja a kontrolór. VPP 4 ľudia. TSP není náš zamestnanec, ona má 

samostatný  príjem. Viac zamestnancov nemáme. Sekretárku nemáme, inak by nebola žiadna 

rezerva. Chcel by som, bolo by dobre, len veľa by nás to stálo. Obec na to nemá." 

- p. J. Husák :" Ten plat sa nezdá priveľa na takú obec? " 

- p. starosta :" Môžem ísť do práce, a budem brať 50% a tu budem len jak sekretárka. Beriem 

plat zo zákona iba, nič naviac. Chcete sekretárku, alebo starostu?  Môžem ísť nižšie, ale 

nebudú žiadne projekty, nič. Iba sekretárske práce. " 

- p. J. Husák :"  V poriadku, ja nehovorím, že berieš niečo naviac, iba sa mi zdá, že je to veľa. 

Samozrejme, že treba robiť dačo, len robia sa veci naruby." 

 

Hlasovanie : 3 : 1 za. 

K bodu 5. :  Pán starosta poďakoval všetkým prítomným a ukončil zasadanie. 

 

Zápisnicu vyhotovila:      Gabriela Kurová 


