
        
                                                             Z Á P I S N I C A                         
napísaná v priebehu riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

27.04.2018 v miestnosti obecného úradu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       

      Prítomní :  

Bc. Agnesa Stričková –  starostka obce 

Poslanci OZ :  JUDr. Jana Olexiková, Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni,  Lenka     
                         Zalužická 

      Neprítomná: Mgr. Mária Stričková  
 

      Predsedajúca oznámila, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v riadne stanovenej lehote 

a že všetci poslanci boli písomne včas pozvaní. Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 5 

poslancov, sú prítomní 4 poslanci.  Zasadnutie OZ je v zmysle §2 ods.2 Zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznášania schopné .   

 

  Návrh programu: 

         1.  Otvorenie  

        2.  Určenie zapisovateľa, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice 

        3.  Kontrola uznesenia 

        4.  Zápis do obecnej kroniky 

        5.  Určenie volebných obvodov do orgánov samosprávy obci a určenie rozsahu výkonu 

             funkcie  starostu obce na celé funkčné obdobie 

        6.  Návrh na schválenie zmluvy o dielo - Slov -okno, s.r.o.   

        7.  Návrh na schválenie zmluvy o dielo – Zaphir s.r.o.   

        8.  Žiadosť p. Matúša Zalužického o zavedenie svetla k stavebnému pozemku  

        9.  Informácia o začatí stavebného konania 

      10.  Petícia za záchranu rodinných záhrad a obydlí  

      11.  Prehodnotenie návrhov – MŠ a ZŠ 

      12.  Diskusia 

      13.  Návrh uznesení   

      14.  Záver                                                      

       

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a prítomných privítala starostka obce  

Bc. Agnesa Stričková. Prítomných oboznámila s programom zasadnutia, zároveň ich vyzvala  
na doplnenie programu. Nikto z prítomných poslancov nemal žiadne doplňujúce body.    
Za program hlasovali 4 poslanci za / JUDr. Jana Olexiková, Jozef Minkanič, Ing. Pavol 

Sentiváni, Lenka Zalužická/.  
 

2. Za zapisovateľku  bola určená Darina Cvoreňová. 

Návrhová komisia : Ing. Pavol Sentiváni, Lenka Zalužická,   
Overovatelia zápisnice : JUDr. Jana Olexiková, Jozef Minkanič  

Za zapisovateľku, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice  hlasovali 4 poslanci za 

 /JUDr. Jana Olexiková, Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni, Lenka Zalužická/.  

 

 



 

3. Kontrola uznesení 

Starostka obce informovala, že pri obecnom cintoríne je opravená dopravná značka s 

označením „parkovisko – šikmé státie“, ďalej informovala o priebehu zhromaždenia 

vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom revíry Oreské PZ Javorina, kde okrem iného 

boli schválené aj sumy za prenájom -  za lesy – 0,60 Eur za 1ha  a orná pôda - 0,20 Eur za 

1ha. Informovala, že ponuka Poľovníckeho združenia Kačarky, bola vrátená späť, pretože 

obec nevypísala žiadnu verejnú súťaž o prenájom pozemkov. Do Domu nádeje boli 

namontované dva infražiariče. V spoločenskej miestnosti je vykonaná rekonštrukcia 

sociálnych zariadení. Ohľadom vrátenia obecných pozemkov, starostka informovala, že bol 

na katastrálny odbor zaslaný list s dožiadaním ohľadom  uvedených pozemkov. Ďalej 

informovala, že verejný vodovod nespadal nikdy pod obec,  zároveň predložila poslancom 

zmluvy ohľadom vodovodu až z roku 1937 a neskoršie roky. Starostka obce informovala, že    

schránka na podnety je namontovaná a lavička na cintoríne bude osadená keď sa bude robiť 

oplotenie cintorína. Ďalej informovala, že skrinka na elektrinu pred cintorínom sa nebude 

montovať, lebo je to neúčelové a pre  obec nevýhodné. Nakoniec informovala, že v návrhu 

programu na zasadnutie sa nebude uvádzať bod „Diskusia ale  bod Rôzne“. 
Obecné zastupiteľstvo  kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia vzalo na vedomie. 
Hlasovali 4 poslanci za  /JUDr. Jana Olexiková, Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni, Lenka 

Zalužická/. 
 

4. Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu  na schválenie návrh zápisu do obecnej 

kroniky za rok 2017. Materiály k zápisu do obecnej kroniky sú priložené ako dodatok pri 

zápisnici. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zápis  do obecnej kroniky za rok 2017, hlasovali 4 poslanci 

za  /JUDr. Jana Olexiková, Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni, Lenka Zalužická/.  

 

5. Určenie volebných obvodov do orgánov samosprávy obci a určenie rozsahu výkonu 

funkcie  starostu obce na celé funkčné obdobie  2018-2022. 
Obecné zastupiteľstvo určuje do orgánov obci 1 volebný obvod. 
Hlasovali 4 poslanci za  /JUDr. Jana Olexiková, Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni, Lenka 

Zalužická/.  

Obecné zastupiteľstvo určuje na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022 počet 

poslancov 5 Obecného zastupiteľstva. 
Hlasovali 3 poslanci za  /JUDr. Jana Olexiková, Jozef Minkanič, Lenka Zalužická/.  Proti: 1 

poslanec /Ing. Pavol Sentiváni/ 

Obecné zastupiteľstvo určuje na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022  rozsah 

výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok 

Hlasovali 3 poslanci za  /JUDr. Jana Olexiková, Jozef Minkanič, Lenka Zalužická/.  Zdržal 

sa: 1 poslanec /Ing. Pavol Sentiváni/ 
 

6. Návrh na schválenie zmluvy o dielo - Slov -okno, s.r.o. Humenné. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo podpísanie zmluvy o dielo s firmou Slov -okno, s.r.o. 

Humenné. Hlasovali 3 poslanci za  /JUDr. Jana Olexiková, Jozef Minkanič, Lenka Zalužická/.  

Zdržal sa: 1 poslanec /Ing. Pavol Sentiváni/ 

 

 

 

 



7. Návrh na schválenie zmluvy o dielo – Zaphir s.r.o.   

Obecné zastupiteľstvo schválilo podpísanie zmluvy o dielo s firmou Zaphir s.r.o.  Voľa. 

Hlasovali 3 poslanci za  /JUDr. Jana Olexiková, Jozef Minkanič, Lenka Zalužická/.  Zdržal 

sa: 1 poslanec /Ing. Pavol Sentiváni/ 
 

8. Žiadosť p. Matúša Zalužického o zavedenie svetla k stavebnému pozemku 

Starostka obce informovala poslancov, že pri uvedenom stavebnom pozemku nie je osvetlenie 

a menovaný má tam uskladnený stavebný materiál.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo zavedenie verejného osvetlenia k stavebnému pozemku p. 

Matúša Zalužického. Hlasovali 4 poslanci za  /JUDr. Jana Olexiková, Jozef Minkanič, Ing. 

Pavol Sentiváni, Lenka Zalužická/. 
 

9.Informácia o začatí stavebného konania 

Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o začatí stavebného konania firmy eustream 

a.s., ohľadom „Prepojovacieho plynovodu POĽSKO-SLOVENSKO“, ktoré sa malo 

uskutočniť v Prešove. Starostka obce prejavila záujem zúčastniť sa uvedeného stavebného 

konania, nakoľko  sa chcela informovať ohľadom prejazdu aut pri budovaní stavby 

a majetkoprávneho vysporiadania . 

Obecné zastupiteľstvo informácie o začatí stavebného konania vzalo na vedomie  

Hlasovali 4 poslanci za  /JUDr. Jana Olexiková, Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni, Lenka 

Zalužická/. 

Obecné zastupiteľstvo nepoverilo starostku obce zúčastniť sa stavebného konania v Prešove.  

Hlasovali 1poslanec za:  /JUDr. Jana Olexiková/. Zdržali sa 2 poslanci: /Ing. Pavol Sentiváni, 

Lenka Zalužická/. Proti 1 poslanec: /Jozef Minkanič/ 
 

10. Petícia za záchranu rodinných záhrad a obydlí  

Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo, že na obecný úrad bola dňa 17.04.2018 od 

občanov obce doručená petícia za záchranu rodinných záhrad a obydlí. Obec po konzultácii s 

právnikom zaslala petičnému výboru list v ktorom žiada konkretizovať požiadavky petície. 

Zároveň starostka obce vstúpila do jednania s vlastníkom vodnej nádrže a prenajímateľom 

tejto nádrže.   

Obecné zastupiteľstvo berie petíciu za záchranu rodinných záhrad a obydlí na vedomie  a trvá 

na znížení vodnej hladiny nádrže.  

Hlasovali 4 poslanci za  /JUDr. Jana Olexiková, Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni, Lenka 

Zalužická/. 

 

11. Prehodnotenie návrhov – MŠ a ZŠ 

Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o technickom stave budovy MŠ - ZŠ a 

možných spôsoboch prekrytia strechy.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo opravu strešného plášťa budovy ZŠ a MŠ. Hlasovali 4 

poslanci za  /JUDr. Jana Olexiková, Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni, Lenka Zalužická/. 

 

 

 

 

 

 



12. Diskusia: 

-Starostka obce predniesla návrh na doplnenie verejného osvetlenia. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo osadenie stĺpu verejného osvetlenia pri rodinnom dome s.č. 

153 a doplnenie verejného osvetlenia pri rodinných domoch s.č. 38 a 67. Hlasovali 4 poslanci 

za  /JUDr. Jana Olexiková, Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni, Lenka Zalužická/ 
 

-Starostka obce predniesla návrh na zrušenie uznesenia č. 5/2018 zo dňa 28.02.2018- 

oplotenie cintorína.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo zrušenie uznesenia č. 5/2018 zo dňa 28.02.2018- oplotenie 

cintorína. Hlasovali 4 poslanci za  /JUDr. Jana Olexiková, Jozef Minkanič, Ing. Pavol 

Sentiváni, Lenka Zalužická/ 
 

-Starostka obce predniesla návrh na doplnenie oplotenia obecného cintorína. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnenie oplotenia  obecného cintorína. Hlasovali 4 poslanci 

za  /JUDr. Jana Olexiková, Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni, Lenka Zalužická/ 
 

- Poslankyňa Zalužická predniesla návrh na usporiadanie spoločenskej akcie MDD – juniáles  

Obecné zastupiteľstvo schválilo usporiadanie spoločenskej akcie MDD – juniáles na 

02.06.2018 o 14,00 hod. Hlasovali 4 poslanci za  /JUDr. Jana Olexiková, Jozef Minkanič, Ing. 

Pavol Sentiváni, Lenka Zalužická/ 

 

20. Návrh na uznesenia predniesla Lenka Zalužická, ktorý bol jednohlasne schválený. 

Hlasovali za /JUDr. Jana Olexiková, Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni, Lenka Zalužická/  
 

       V závere starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

 

 

Zapísala : Darina Cvoreňová  ........................... 

 

Overovatelia zápisnice:  JUDr. Jana Olexíková            ........................ 

                                                  Jozef Minkanič             ........................ 

 

 

 

                                                                                  Bc. Agnesa Stričková 

                                                                                        starostka obce       

 


