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Štefanovce dňa 12.10.2022 

 

    

ZÁPISNICA 
 

Zo 4. zasadnutia  obecného zastupiteľstva v roku 2022 vo volebnom období 2018 – 2022 

konaného dňa 12.10.2022 o 18:00 hodine v zasadačke OcÚ. 

 

 
Rokovanie štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce 

Ing. František Kolarčík. Privítal na ňom všetkých prítomných účastníkov zasadnutia.  

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

- prítomných - 3 poslanci 

- prítomný:  Ing. František Kolarčík, starosta obce 

- prizvaný: Ing. Slavomír Očipa 

 

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a hlasovanie o predloženom programe 

 

       Štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štefanovciach v roku 2022 vo 

volebnom období 2018 – 2022 otvoril Ing. František Kolarčík, starosta obce. Starosta 

obce na základe prezenčnej listiny skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé 

rokovať a uznášať sa a predložil návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

na schválenie: 

  

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a hlasovanie o predloženom programe; 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice; 

3. Rozprava k návrhu VZN Obce Štefanovce o podmienkach dodávky pitnej vody z verejného 

vodovodu; 

4. Rozprava k návrhu zmluvy o dodávke pitnej vody Obec - občan; 

5. Rozprava k návrhu zmeny VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady; 

6. Riešenie havarijného stavu strechy a elektroinštalácie na budove bývalej školy. 

7. Informácia o možnosti zriadenia SMART systému informovania obyvateľov obce. 

8. Záver. 

 

 

K navrhnutému programu neboli vnesené žiadne pripomienky. Na základe toho 

dal starosta obce hlasovať o návrhu na uznesenie v tomto znení: 
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 Obecné zastupiteľstvo na svojom 4. zasadnutí prerokovalo: 

 

 

Bod 

1.1 Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a hlasovanie o predloženom programe 

 

 

a prijalo k nemu 

 

Uznesenie č. 16/2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Štefanovce  

 

 

schvaľuje 

 

 

 

Program 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a hlasovanie o predloženom programe; 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice; 

3. Rozprava k návrhu VZN Obce Štefanovce o podmienkach dodávky pitnej vody z 

verejného vodovodu; 

4. Rozprava k návrhu zmluvy o dodávke pitnej vody Obec - občan; 

5. Rozprava k návrhu zmeny VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady; 

6. Riešenie havarijného stavu strechy a elektroinštalácie na budove bývalej školy. 

7. Informácia o možnosti zriadenia SMART systému informovania obyvateľov obce. 

8. Záver. 

 

 

Výsledok hlasovania:           za : 3            proti: 0                   zdržalo sa: 0 

 

 

Po schválení programu navrhol starosta obce doplniť program zasadnutia o bod „Návrh na 

výšku poslaneckých odmien za rok 2022“ vzhľadom na to, že toto zasadnutie obecného 

zastupiteľstva je už posledné v tomto volebnom období. 
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K predloženému návrhu neboli vnesené žiadne pripomienky. Na základe toho dal 

starosta obce hlasovať o návrhu na uznesenie v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 4. zasadnutí prerokovalo: 

 

Bod  

      1.2 Doplnenie programu na návrh starostu obce 

 

 

a prijalo k nemu 

 

 

Uznesenie č. 17/2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Štefanovce  

 

schvaľuje 

 

doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva o bod  

 

- Návrh na výšku poslaneckých odmien za rok 2022 

 

 

 

 

 

Bod  

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

Zapisovať zápisnicu určil predsedajúci samého seba. Za overovateľov 

zápisnice predsedajúci určil poslancov Slavomíra Kravca a Tomáša Jačišina. 

 

 

 

 

Bod 

 

      3.   Rozprava k návrhu VZN Obce Štefanovce o podmienkach dodávky pitnej vody z 

verejného vodovodu; 

 

 

Starosta obce s využitím videoprojektora predložil zastupiteľstvu návrh VZN 

Obce Štefanovce o podmienkach dodávky pitnej vody z verejného vodovodu. 

Predložený návrh dostali poslanci aj hlavný kontrolór obce mailom na preštudovanie. 

Hlavný kontrolór Ing. Očipa mal pripomienku k formulácii stanovenia sumy vodného 

a stanoveniu poplatku za montáž vodomeru. Následne bola starostom obce na základe 
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pripomienky upravená formulácia stanovenia sumy vodného a upravená výška 

poplatku za montáž vodomeru. Ďalšie zásadne pripomienky neboli vznesené. Takto 

upravený návrh VZN navrhol starosta obce vyvesiť na úradnej tabuli na 

pripomienkovanie. K predloženom návrhu dal hlasovať za uznesenie v znení: 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 4. zasadnutí prerokovalo: 

 

Bod  

      3.   Rozprava k návrhu VZN Obce Štefanovce o podmienkach dodávky pitnej vody z 

verejného vodovodu; 

 

a prijalo k nemu 

 

 

Uznesenie č. 18/2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Štefanovce  

 

Berie na vedomie 

 

Predložený a upravený návrh VZN Obce Štefanovce o podmienkach dodávky 

pitnej vody z verejného vodovodu 

 

a odporúča 

 

 vyvesiť ho na úradnej tabuli na pripomienkovanie na dobu do 21.11.2022 

 

 

Výsledok hlasovania:           za : 3            proti: 0                   zdržalo sa: 0 

 

 

 

Bod 

 

      4.   Rozprava k návrhu zmluvy o dodávke pitnej vody Obec - občan;  

 

Starosta obce s využitím videoprojektora predložil zastupiteľstvu návrh VZN 

Obce Štefanovce o podmienkach dodávky pitnej vody z verejného vodovodu. 

Predložený návrh dostali poslanci mailom na preštudovanie. K predloženému návrhu 

zmluvy neboli vznesené zásadné pripomienky.  

Starosta dal hlasovať za nasledovné uznesenie v tomto znení: 
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Uznesenie č. 19/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Štefanovce  

 

Berie na vedomie 

 

Predložený návrh zmluvy o dodávke pitnej vody Obec - občan 

 

a odporúča 

 

 vyvesiť ho na úradnej tabuli na pripomienkovanie na dobu do 21.11.2022 

 

 

 

Výsledok hlasovania:           za : 3            proti: 0                   zdržalo sa: 0 

 

 

 

 

Bod 

 

5.   Rozprava k návrhu zmeny VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady; 

 

 

Starosta obce s využitím videoprojektora predložil zastupiteľstvu dodatok č. 2 k zmluve 

na vývoz odpadu, ktorý obsahuje nový cenník platný od 01.01.2023. Na príklade porovnania 

konečných súm za vývoz komunálneho odpadu pri doterajších cenách a nových cenách 

vychádza navýšenie o cca 23%. Na pokrytie nákladov na vývoz komunálneho odpadu je preto 

potrebné upraviť vo VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady výšku poplatku na jednu osobu z doterajších 12,01 EUR (0,0329 

EUR na osobu a deň) na 15,00 EUR (0,0411 EUR na osobu a deň). 

  

Na základe toho predložil starosta obce návrh na uznesenie v tomto znení: 

 

Uznesenie č. 20/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Štefanovce  

 

Berie na vedomie 

 

Predložený návrh na úpravu poplatku za vývoz komunálneho odpadu z 12,01 

EUR  na 15,00 EUR 

 

a odporúča 
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 vyvesiť upravený návrh VZN  o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na úradnej tabuli na pripomienkovanie 

na dobu do 21.11.2022 

 

 

 

Výsledok hlasovania:           za : 3                 proti: 0                   zdržalo sa: 0  

 

 

Bod 

 

       6.   Riešenie havarijného stavu strechy a elektroinštalácie na budove bývalej školy;  

 

 Starosta obce informoval o doterajšom postupe rekonštrukcie elektroinštalácie na 

budove bývalej školy. Uviedol, že dal vypracovať projekt na zmenu elektrickej prípojky, čím 

došlo k zrušeniu jedného odberného miesta. Budova bývalej školy bude pripojená jednou 

prípojkou spolu s hasičskou zbrojnicou. Projekt vypracoval Martin Magda - autorizovaný 

stavebný inžinier. Následne bolo firmou VSD vykonané preloženie elektromera a napojenie 

na elektrickú sieť. Po spracovaní projektovej dokumentácie na rozvodnú skriňu a doplnenie 

elektroinštalácie budú pokračovať práce na osadení rozvodnej skrine a doplnení 

elektroinštalácie. Práce budú vykonané dodávateľsky pánom Petrom Haľkom, ktorý má na 

takéto práce oprávnenie. Opravu strechy navrhuje starosta zveriť skúsenému živnostníkovi. 

 

Na základe uvedeného predložil starosta obce návrh na uznesenie v tomto znení: 

 

Uznesenie č. 21/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Štefanovce  

 
Berie na vedomie 

 

Informáciu o postupe prác na odstraňovaní havarijného stavu na budove bývalej školy 

 

 

 

Výsledok hlasovania:           za : 3            proti: 0                   zdržalo sa: 0 

 

 

 

 

 

7. Informácia o možnosti zriadenia SMART systému informovania obyvateľov obce;  

 

 Starosta obce informoval prítomných poslancov o rokovaní s firmou MUNIPOLIS, 

ktorá ponúka SMART systém informovania obyvateľov obce. Uviedol, že zisťoval či už 

niektorá z okolitých obcí využíva tento systém. Obec Uzovské Pekľany skúšala osloviť 

občanov, no záujem bol minimálny. Obec Fričovce uviedla, že sa obráti na firmu, ktorej 

ponuka bude cenovo výhodnejšia. Vzhľadom na veľkosť našej obce neprichádza ponuka 
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firmy MUNIPOLIS do úvahy. Keďže však takýto systém informovania prináša určité 

nepopierateľné výhody, navrhol starosta prenechať rozhodnutie na nové obecné 

zastupiteľstvo. 

  

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie v znení: 

 

      

Uznesenie č. 22/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Štefanovce 

 

Berie na vedomie 

 

Informácie o možnostiach SMART systému informovania obyvateľov obce. 

 

Výsledok hlasovania:           za : 3            proti: 0                   zdržalo sa: 0 

 

 

8.   Návrh na výšku poslaneckých odmien za rok 2022 

 

 

            Vzhľadom na finančné možnosti rozpočtu obce a v súlade so zásadami odmeňovania 

poslancov zo dňa 04.11.2018 navrhol starosta obce vyplatiť odmeny poslancom Slavomírovi 

Kravcovi, Tomášovi Jačišinovi a Stanislavovi Jačišinovi v sume po 560,- EUR v hrubom vo 

výplatnom termíne za mesiac október 2022. Pre poslancov Tomáša Jačišina  a Stanislava 

Jačišina za štyri zasadnutia obecného zastupiteľstva odmenu 48,- EUR, za každý rok 

volebného obdobia podľa zásad odmeňovania v sume 4 krát po 48,- EUR a 320,- EUR 

mimoriadnu odmenu za pracovnú aktivitu pri kosbe verejných priestranstiev a pri prácach na 

úprave prameňa. Pre poslanca Slavomíra Kravca za tri zasadnutia obecného zastupiteľstva 

odmenu 36,- EUR, za každý rok volebného obdobia podľa zásad odmeňovania v sume 4 krát 

po 48,- EUR a 332,- EUR mimoriadnu odmenu za pracovnú aktivitu pri kosbe verejných 

priestranstiev a pri práci na úprave prameňa a za aktivitu v DHZO. Poslanci Marek Ivan 

a František Karabiňoš sa poslaneckých odmien písomne vzdali. 

 

Na základe uvedeného návrhu predložil starosta obce návrh na uznesenie v tomto znení: 

 

Uznesenie č. 23/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štefanovciach  

 

schvaľuje 

 

výšku poslaneckých odmien za rok 2022 takto: 

 

Slavomír Kravec – 560,- EUR v hrubom 

Stanislav Jačišin – 560,- EUR v hrubom  

Tomáš Jačišin – 560,- EUR v hrubom  

 

Poslanecké odmeny vyplatiť vo výplatnom termíne za mesiac október 2022. 
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Výsledok hlasovania:           za : 3            proti: 0                   zdržalo sa: 0 

 

 

 

9.  Záver 

 

 

Ing. František Kolarčík, starosta obce skonštatoval, že program štvrtého 

zasadnutia obecného zastupiteľstva bol naplnený, boli prijaté uznesenia. Poďakoval 

poslancom obecného zastupiteľstva za konštruktívny prístup k rokovaniu a zasadnutie 

ukončil. 

 

 

 

 .......................................... 

       Zapísal:     Ing. František Kolarčík 

                   starosta obce 

 

  

 

 

 

 

  .............................                                                                       ............................   

            Tomáš Jačišin                                          Slavomír Kravec                         

overovateľ         overovateľ  

 

 

 

 


