
  

 

                  Zápisnica č. 1/2023 z riadneho zasadnutia OZ zo dňa 06.02.2023 

                     

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. 
 
Za zapisovateľa vymenoval p. Lázárovú. Za overovateľov zápisnice vymenoval p.Tibor 
Muszka a Ing. Peter Györki. 
Starosta obce  prečítal program vykonal 2 zmeny v programe. Informoval prítomných, že bod 
5. a bod 6. bude vynechaný z toho dôvodu, že zo zákona sa nesmie schváliť VZN 
o komunálnom  odpade počas roka s okamžitou splatnosťou. Voľba hlavného kontrolóra bude 
po uplynutí 14. dní odo dňa skončenia podania prihlášky do výberového konania.  
Starosta sa opýtal poslancov OZ, či má niekto záujem doplniť program. RNDr. Ottó Dócs 
doplnil program o 1 bod: Návrh na prejednanie havarijného stavu miestnej komunikácie 
v pôsobnosti obce. 
Starosta dal schváliť program s doplnením. Zo 7 poslancov hlasovali jednotne 7 áno. Nikto sa 
nezdržal hlasovaniu, nikto nehlasoval proti. 
   
K bodu č.4  
Starosta prečítal uznesenie z predchádzajúceho zasadania OZ. 

K bodu č.5 
OZ prerokovalo a jednohlasne schválilo rozviazania Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
s neplatičmi mes. splátok RD  súp.č. 32, 46, 114 a uzavretie novej zmluvy s využitím pomoci 
advokáta. Poslanci OZ hlasovali 7 á3no. Nikto sa nezdržal hlasovaniu ani nehlasoval proti. 
 
K bodu č.6 
Starosta obce informoval poslancov OZ  o Návrhu vyhlásenia verejného obstarávania na 
osvetlenie cintorína. 
Dócs navrhoval, aby Starosta požiadal o cenovú ponuku na ďalšie zastupiteľstvo a oboznámi 
s výsledkom poslancov. Na základe toho sa rozhodnú o ďalšom postupe. 
Starosta obce oboznámil prítomných, že Ladislav Šipoš ako hlavný kontrolór obce podal 
žiadosť o rozviazanie pracovnej zmluvy zo zdravotných dôvodov k 31.12.2022. 
OZ berie na vedomie. 
 
K bodu č.7 
Starosta  informoval o návrhu podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok do výzvy 
Envirofondu: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov DS, OcÚ, nakoľko strecha  
budovy DS je vo veľmi zlom stave. 
Starosta dal schváliť súhlas zapojiť sa do projektu. Poslanci OZ hlasovali 7 áno. Nikto sa 
nezdržal hlasovaniu ani nehlasoval proti. 
 



  

 

K bodu č. 8 
Starosta a poslanci OZ prediskutovali stav ilegálnej skládky odpadu pri starej MŠ. 
Dócs odporučil Starostu požiadať o cenovú ponuku Fúra s.r.o. na odvoz KO a navrhoval 
predovšetkým terénne úpravy. 
Starosta: za 1 veľkoobjemový kontainer 350,00Eur 
Györki mal návrh na pokračovanie s oplotením čo začala reformovaná cirkev.  
Muszka dodal, že toto nie je riešenie, skládka bude inde vytvorená. Aby sa kopa ďalej 
nerozrástla, dočasne treba umiestniť 1100 l nádobu. 
Vargovčík: treba nájsť riešenie na to, aby sme zastavili šírenie ilegálnej skládky,  a potom 
odstrániť odpad. Ak niekto iný platí za odvoz KO ,  prečo by to mal niekto mať zadarmo. 
Starosta: ak skládka bude odstránená treba umiestniť kameru a sledovať. 
OZ dal Starostovi za úlohu: 

-  požiadať o cenovú ponuku na odstránenie ilegálnej skládky 
-  požiadať o cenovú ponuku na inštaláciu kamery 
-  požiadať o cenovú kalkuláciu na odvoz  1100 l nádoba / 1 rok 

 
 
K bodu č. 9 
Starosta požiadal o návrh na udelenie súhlasu na použitie osobného MV kt. sú vo vlastníctve 
obce Poľany. 
OZ prejednali, že staré auto môže obec používať na prepravu kosačiek a prepravu úžitkovej 
vody na cintorín.   Starosta a poslanci OZ dali návrh na používanie osobného MV: Ing. Ján 
Bagonyi, Valéria Lázárová, Vojtech Tóth. 
Starosta dal schváliť. Poslanci OZ hlasovali 7 áno. Nikto sa nezdržal hlasovaniu ani 
nehlasoval proti. 
 
K bodu č. 10 
Starosta: nárok na príspevok na stravu majú aj učiteľky MŠ a vedúca ŠJ. Príspevok na 
stravovanie učiteliek z 2,00 eur 55% činí 1,10Eur.  Starosta dal schváliť. Poslanci OZ 
hlasovali 7 áno. Nikto sa nezdržal hlasovaniu ani nehlasoval proti. 
 
K bodu č. 11  
Starosta obce oboznámil prítomných o stave  RD č.145 ktorý sa už rozpadá. Má 2 majiteľov  
a je na tom exekúcia. Exekútor je ochotný odblokovať za 200,00 eur, ale majitelia žiadajú 
5000,00 eur. V žiadnom prípade nemá hodnotu viac ako 500,00eur. 
Dócs:  najviac 500, 00 eur , jeho odstránenie a vyčistenie oblasti znamená vyššie náklady pre 
obec. 
Muszka: preto, že sa Vám nepáči v akom stave je treba odbúrať? 
Györki: bude potom prvý pohľad na dedinu krajší? 
Dócs: majiteľ musí byť upozornený, že dom nie je bezpečný. Každý mal svoj názor a súhlasil, 
že sa k téme vrátia neskôr. 
 
 
 



  

 

 
K bodu č. 12 
Starosta otvoril ďalší program, tvorba novej webovej stránky. Poslanci OZ navrhli, aby 
starosta požiadal o cenovú ponuku na existujúcu webovú stránku na rozšírenie a požiadať o 
cenovú ponuku pre modernejšiu a jednoduchšie použiteľnú webovú stránku. 
 
 
K bodu č. 13 
Starosta informoval prítomných o ponuke na nákup a montáž fotovoltalických panelov na 
OcÚ a MŠ . 
Diskutovalo sa o parametroch o nákladoch a  Starosta dal schváliť. Poslanci OZ hlasovali 6  
nie 1 za zdržal hlasovaniu. 
 
 
K bodu č. 14 
Starosta a OZ prejednali havarijný stav miestnej komunikácie „kertalja“. Dohodli sa, že pred 
konečným riešením ho treba uviesť do takého stavu, aby nebol nebezpečný a nespôsoboval 
škody. OZ berie na vedomie opravu cesty „kertalja“ 
 
Rôzne: 
Starosta informoval prítomných, že spoločnosť Compact, s.r.o. ho oslovil s cenovou ponukou. 
S poslancami OZ prejednali a schválili opravu kamerového systému v cene cca 1900,00 Eur. 
Poslanci OZ hlasovali 7 áno. Nikto sa nezdržal hlasovaniu ani nehlasoval proti. 
 
K bodu č. 15 
Starosta otvoril diskusiu pre každého kto bol prítomný. 
Obyvateľ Vasiľ Jozef sa informoval, či môže asfalt opraviť svojpomocne pred rodinným 
domom. Starosta odpovedal, že sa to opraví, len čo sa počasie zlepší. 
Starosta informoval prítomných, že odvoz KO sa nemení, ďalej ostáva  žetónový systém. 
Poslanec OZ Dócs povedal, že treba pripraviť informačné letáky o triedenie odpadu 
a motivovať obyvateľov.  
 
K bodu č. 16. 
P. Lázárová   prečítala Uznesenie –  a Ing. Bagonyi Ján ,starosta dal schváliť. 
OZ schválil jednohlasne 7 áno. Nikto nehlasoval proti ani sa nezdržal hlasovaniu. 
 

K bodu č.17 
P. Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
  
Spracoval: Bc. Valéria Lázárová 
Schválil: Ing. Ján Bagonyi, starosta 
V Poľanoch, dňa : 06.02.2023 
  
                                                     



  

 

 


