
                  Zápisnica č. 4/2022 z riadneho zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2022 

                     

K bodu č. 1   
 
     P. Starosta zahájil zasadnutie, privítal prítomných poslancov OZ, ako aj  prítomných 
obyvateľov obce . 
 
K bodu č.2, 3 
     P. Starosta obce konštatoval, že OZ je uznášania schopné . Zo 7 poslancov sú prítomní 7 
ale 2 poslanci nezložili sľub.  
 
Za zapisovateľa vymenoval p. Lázárovú. Za overovateľov zápisnice vymenoval p. Dionýz 
Kresztyanko a p. Mgr. Róbert Vargovčik. 
Starosta obce  predložil program a doplnil   1 bod Diskusia  a dal schváliť program. Poslanci 
OZ hlasovali za jednotne. Nikto sa nezdržal hlasovaniu ani nebol proti. 
 
K bodu č.4  
Starosta prečítal uznesenie z predchádzajúceho zasadania OZ. 

K bodu č.5 

Starosta prečítal Sľub poslanca OZ. Zvolení poslanci Miroslav Bandura a Tibor Muszka 
zložili zákonom predpísaný SĽUB a so svojím podpisom potvrdili. 
 
K bodu č.6 
Starosta obce a OZ prediskutovali  návrh  rozpočtu 2023. 
Ing. Peter Györki mal návr znížiť položky čistiace potreby , poštovné a poistenie mot. 
vozidla,  zvýšiť položku Palivo ako zdroj energie MŠ. 
Starosta odpovedal na vzniknuté otázky a dal schváliť Návrh rozpočtu  Obce Poľany  za rok 
2023. Prítomní 7 poslanci jednohlasne schválili Návrh Záverečného účtu Obce Poľany  r. 
2023 áno. Nikto nehlasoval proti ani sa  nezdržal hlasovaniu. 
 
K bodu č.7 
 
Starosta predkladal Výročnú správu za rok 2021 a dal schváliť. OZ jednohlasne schválili. 
Nikto sa nezdržal hlasovaniu ani nehlasoval proti.  
 
K bodu č. 8 
Starosta obce prečítal nový sadzobník cien s platnosťou od 01.01.2023. Nikto z poslancov OZ 
nemal pripomienky. Starosta dal schváliť. Poslanci OZ schválili Sadzobník cien bez zmien 
jednohlasne. Nikto sa nezdržal hlasovaniu ani nehlasoval proti. 
 
K bodu č. 9 
Starosta obce Ing. Bagonyi prečítal žiadosť občana Kornéla Tomoriová  o dofinancovanie 
kúpu RD č. 88. Poslanci OZ prediskutovali, každý sa mohol vyjadriť či obec si môže dovoliť 
25 tisíc eur pôžičku alebo nie. S ohľadom na finančnú situáciu obce ich názor bol rovnaký, že 



sa k téme vrátia prediskutujú o tri mesiace. Starosta dal schváliť že o 3 mesiace sa vrátia 
k téme. Každý sa hlasoval za. Nikto sa nezdržal hlasovaniu ani proti. 
 
K bodu č. 10 
Starosta obce oboznámil poslancov OZ so žiadosťou p. Pankulicsa, so zvýšením mesačnej  
odmeny na základe dohody  o vykonaní práce z 20,00 eur na 70,00 čistá mzda. 
P. Muszka dodal, že ľahšie by sa o tom rozhodlo, ak by bol prítomný p. Pankulics 
a odpovedal na otázky, že ako často má stým povinnosti a prácu. Lebo tých 20 eur nie je veľa 
ak vykoná často aj údržbárske práce . Poslanec OZ Kresztyánko tiež dal svoj hlas 
k rovnakému názoru. Starosta Ing. Bagonyi povedal, že nakoľko 2  týždne je vo funkcii, 
zatiaľ nevie sa k tomu vyjadriť. Z toho dôvodu sa dohodli, že k téme sa vrátia o tri mesiace 
a prediskutujú s Pankulicsom tiež. 
 
K bodu č. 11  
Starosta obce oboznámil prítomných s cenovou ponukou verejného osvetlenia,  o výmenu 
svetelného zdroja za moderné LED trubice, kvôli úspore elektrickej energie. 
Starosta dal schváliť a poslanci OZ jednotne schválili výmenu svetelného zdroja na verejnom 
osvetlení. 
 
K bodu č. 12 
Starosta otvoril diskusiu pre každého kto bol prítomný. 
 
Tomojka Vojtko Béla mal pripomienky k návrhu rozpočtu, aby aj šport dostal aspoň menšiu 
čiastku.  Navrhoval poslancom OZ aby sa snažili znížiť výdavky , sporiť a zostaviť vízie na 
čo sa budú míňať ušetrené peniaze. Treba zabudovať resp. namontovať spínače snímačov, 
vytvoriť komisiu na energetiku. Aj on rád sa zapojí do činnosti OZ.  
 
Starosta obce oboznámil prítomných s prácou pracovníkov MOS, je spokojný s ich prácou, 
majú stále nové  nápady na skrášlenie svojho  okolia. Robia efektívnu prácu pri odstránení 
nelegálneho odpadu, čistenie buriny. Dostali aj zimné pracovné rukavice.  
V dome smútku mikrofón je opravený.   
Rudasová mala pripomienku, že rozhlas nepočuť k ich domu. Ďalej navrhuje, aby obec mal 
takého údržbára elektriny, kto  odstráni nedostatky ak je problém, ak ho platíme.   
Poslanec OZ, RNDr. Ottó Dócs odpovedal, že treba celé elektrické vedenie opraviť, a dokedy  
sa to neuskutoční, urobia všetko pre to, aby nedostatky boli odstránené. 
Obyvateľ Balogová Zuzana tiež mala pripomienku, že nemajú verejné osvetlenie. Starosta 
obce odpovedal, že to bude v blízkej budúcnosti tiež riešené. 
Starosta ďalej informoval prítomných, že poslanci OZ  jednotne sa vzdajú odmeny. 
 
K bodu č. 13. 

P. Lázárová   prečítala Uznesenie –  a Ing. Bagonyi Ján ,starosta dal schváliť. 
 
OZ schválil jednohlasne 6 áno. Nikto nehlasoval proti ani sa nezdržal hlasovaniu. 



 

K bodu č.14 

P. Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
  
Spracoval: Bc. Valéria Lázárová 
Schválil: Ing. Ján Bagonyi, starosta 
V Poľanoch, dňa : 13.12.2022 
 
 
 
 
 
 
 


