
                                                              Z Á P I S N I C A                         

napísaná v priebehu riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

12.07.2022 v miestnosti Obecného úradu 

 

Prítomní :  

Bc. Agnesa Stričková –  starostka obce 

Poslanci OZ : Milan Kužma- Meľko, Jozef Minkanič,  Mgr. Marta Tkáčová                                                  

Neprítomní :  Ján Béreš, JUDr. Jana Olexíková                        

Ostatní prítomní: Darina Cvoreňová,  

 

    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 3 poslanci. Starostka ospravedlnila poslanca Jána Béreša a JUDr. Janu 

Olexíkovú z dôvodu pracovnej neschopnosti. Zasadnutie OZ je v zmysle 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 uznesení          

        4.  Schválenie kúpnych zmlúv – odkúpenie pozemkov 

        5.  Návrh rámcovej zmluvy  

        6.  Vyúčtovanie spoločenskej akcie  „Zájazd do ZOO Košice“ 

        7.  Rôzne 

        8.  Návrh uznesenia  

        9.  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 poslancov nemal doplňujúce body.  

Uvedený program bol prijatý.  

Za program hlasovali všetci prítomní poslanci. 

 

2. Za zapisovateľa  bola určená: Darina Cvoreňová. 

Návrhová komisia :  Mgr. Marta Tkáčová, Milan Kužma-Meľko 

Overovatelia zápisnice : Milan Kužma-Meľko, Jozef Minkanič  

Za zapisovateľku, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice  hlasovali všetci prítomní 

poslanci. 

 

3. Kontrola uznesení 

Starostka obce oboznámila obecné zastupiteľstvo o problémoch pri realizácii optického kábla 

v obci, nerezový stôl do spoločenskej miestnosti je objednaný, zájazd do Maďarska 

uskutočnený, dotácia pre greckokatolickú farnosť Zbudza-Oreské poskytnutá aj zúčtovaná 



Obecné zastupiteľstvo vzalo kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia na vedomie. Za 

hlasovali všetci prítomní poslanci.  

 

4. Schválenie kúpnych zmlúv – odkúpenie pozemkov 

Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh Kúpnej zmluvy s predávajúcimi:  

Zalužický Ján, ml., Anton Hujdič, Mária Meľková, Stanislav Fili a Mária Filipová, Marta 

Ondilová, Matúš Zalužický a návrh Kúpnej zmluvy s predávajúcimi:  Viliam Borko, Cyril Borko, 

Danka Horňaková, Ing. Jana Havrilčáková, Agnesa Stričková.  

Po rozprave obecné zastupiteľstvo obidve kúpne zmluvyschválilo a poverilo starostku 

podpísaním týchto zmlúv.  Za schválenie zmlúv hlasovali všetci prítomní poslanci. 

 

5.  Návrh rámcovej zmluvy  

Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh Rámcovej zmluvy na odchyt 

a umiestnenie psov do karanténnej stanice s OZ -Pomoc psíkom na východnom Slovensku, 

občianske združenie. Po rozprave obecné zastupiteľstvo schválilo Rámcovú zmluvu na odchyt 

a umiestnenie psov do karanténnej stanice s OZ -Pomoc psíkom na východnom Slovensku, 

občianske združenie. Návrh zmluvy na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice s OZ 

-Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie je prílohou zápisnice.                 

Za hlasovali všetci prítomní poslanci. 

6. Vyúčtovanie spoločenskej akcie  „Zájazd do ZOO Košice“ 

Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu vyúčtovanie spoločenskej akcie  „Zájazd 

do ZOO Košice.“ Celková suma nákladov na uvedenú akciu bola 642,80 Eur. Obecné 

zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o usporiadaní a vyúčtovaní  spoločenskej akcie   

„Zájazd do ZOO Košice“ 

Za hlasovali všetci prítomní poslanci.   

 

7.  Rôzne  

Starostka obce oboznámila obecné zastupiteľstvo:  

- ohľadom rekonštrukcie miestnej komunikácie, bola zaslaná ponuka piatim firmám. 

Nikto z prítomných poslancov nemal žiadne návrhy. 

   

21. Návrh na uznesenie predniesla poslankyňa Mgr. Marta Tkáčová, ktorý bol jednohlasne 

schválený. 

Hlasovali všetci prítomní poslanci za. 

 

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

 

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

 

Overovatelia zápisnice:  Milan Kužma -Meľko        .......................... 

 

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

 

                                                                                  Bc. Agnesa Stričková 

                                                                                        starostka obce         



         
 


