
  

 

                  Zápisnica č. 2/2023 z riadneho zasadnutia OZ zo dňa 24.02.2023 

                     

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.Bangaovú. Za overovateľov zápisnice vymenoval RNDr. Dócs 
O.  a Pankulics J. 
Starosta obce  prečítal program a dal schváliť. 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 a informoval prítomných. 

K bodu č.5 
Pre voľbu hlavného kontrolóra starosta predkladal 3 podané  žiadosti. 

1. Štefan Brandič – nesplnil podmienky 
2. Katarína Jakab Simonová – splnila podmienky 
3. Mgr. Peter Mórocz – splnil podmienky 

Poslanci OZ utvorili komisiu pre sčítanie hlasov. Členovia: Tibor Muszka, Ing. Peter Györki, 
RNDr. Ottó Dócs. 
Každý 7 poslanec OZ hlasoval tajným hlasovaním. Komisia sčítala odovzdané hlasy a zistila 
nasledovné výsledky: Katarína Jakab Simonová získala 2 platné hlasy 
                                   Mgr. Peter Mórocz získal 5 platných hlasov        
Hlavným kontrolórom bol zvolený Mgr. Peter Mórocz na dobu 6 rokov. 
 
K bodu č.6 
Starosta obce informoval poslancov OZ  o žiadosti Greckokatolickej cirkvi o výmenu 
úspornej žiarovky. Starosta dal schváliť. Poslanci OZ hlasovali 7 áno. Nikto sa nezdržal 
hlasovaniu ani nehlasoval proti. 
Poslanci OZ konštatovali, že možnosť získať podobnú dotáciu   má aj Reformovaná cirkev po 
podaní žiadosti   na OcÚ.  
 
K bodu č.7 
Starosta  informoval o tom, že nová zmluva s neplatičmi RD so súp. č. 46, 114, 32, bude 
obsahovať nasledovné zmeny po konzultácii s nájomcami: poistenie nehnuteľnosti na náklady 
nájomcu, doba prenájmu (splácania) nesmie presiahnuť 10 rokov, minimálna mesačná splátka 
100,00 Eur. Ak  nájomca 3 krát za sebou nezaplatí dohodnutú splátku, budúci predávajúci 
odstúpi od Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a bude vyhostený  z rodinného domu. 
Starosta dal schváliť. Poslanci OZ hlasovali 7 áno. Nikto sa nezdržal hlasovaniu ani 
nehlasoval proti. 



  

 

 
 
K bodu č. 8 
Starosta informoval o cenovú ponuku  na osvetlenie cintorína, oboznámi s výsledkom 
poslancov a dal schváliť verejné obstarávanie. Poslanci OZ hlasovali 7 áno. Nikto sa 
nezdržal hlasovaniu ani nehlasoval proti. 
 
 
K bodu č. 9 
Starosta otvoril diskusiu:  Szabo A. – nepočuť hlásenie v rozhlase pred RD č. 153. Starosta 
odpovedal, skúsi problém čím skôr vyriešiť. 
 
K bodu č. 16. 
P. Bangaová   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 : 27.02.2023 
  
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
                                                                                                                     Príloha č.1 
 

Uznesenie 
z 2. riadneho zasadnutia OZ v Poľanoch 

konaného dňa: 24.02.2023 
 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo  
 

A. schválilo: 
 

1. Voľba Hlavného kontrolóra s počtom hlasov 5 - Mgr. Peter Mórocz 
2. žiadosti Greckokatolickej cirkvi o výmenu úspornej žiarovky. 
3. nová zmluva s neplatičmi RD so súp. č. 32, 46, 114,  bude obsahovať nasledovné 

zmeny po konzultácii s nájomcami: poistenie nehnuteľnosti na náklady nájomcu, doba 
prenájmu (splácania) nesmie presiahnuť 10 rokov, minimálna mesačná splátka 100,00 
Eur. Ak  nájomca 3 krát za sebou nezaplatí dohodnutú splátku, budúci predávajúci 
odstúpi od Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a bude vyhostený  z rodinného domu. 

4. verejné obstarávanie na osvetlenie cintorína 
 
  

 
B. Konštatuje 

 

 
C. Berie na vedomie 

 
1. Sťažnosť občana ohľadom rozhlasu 

 
 

 

 
 
Schválil: Ing. Ján Bagonyi 
 
 
 
V Poľanoch, dňa: 27.02.2023 
 
 


