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Štefanovce dňa 18.11.2022 

 

    

ZÁPISNICA 
 

Z 5. zasadnutia  obecného zastupiteľstva v roku 2022 vo volebnom období 2018 – 2022 

konaného dňa 18.11.2022 o 20:00 hodine v zasadačke OcÚ. 

 

 

Rokovanie piateho 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 

- prítomní prizvaní: Ján Palenčár 

                               Mária Biroščíková 

                               Marek Štofaňák 

                               Jaroslav Tarbaj 

 

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a hlasovanie o predloženom programe 

 

       Piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štefanovciach v roku 2022 vo 

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

prítomných poslancov a prizvaných novozvolených poslancov a novozvoleného 

starostu. 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. Prefinancovanie časti nákladov na odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie 

na budove bývalej školy; 

4. Informácia o možnosti zostavenia rozpočtu na rok 2023; 

5. Príprava ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 

2022 – 2026; 

6. Záver.  

 

 



OBEC ŠTEFANOVCE 

Obecný úrad Štefanovce č. 14, 082 35 

 

 

 2 

K navrhnutému programu neboli vnesené žiadne pripomienky. Na základe toho 

dal starosta obce hlasovať o návrhu na uznesenie v tomto znení: 

 

 Obecné zastupiteľstvo na svojom 5. zasadnutí prerokovalo: 

 

 

Bod 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a hlasovanie o predloženom programe 

 

 

a prijalo k nemu 

 

Uznesenie č. 24/2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Štefanovce  

 

 

schvaľuje 

 

 

 

Program 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a hlasovanie o predloženom 

programe; 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;  

3. Prefinancovanie časti nákladov na odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie 

na budove bývalej školy; 

4. Informácia o možnosti zostavenia rozpočtu na rok 2023; 

5. Príprava ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 

2022 – 2026; 

6. Záver.  

 

 

Výsledok hlasovania:           za : 3            proti: 0                   zdržalo sa: 0 
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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.   Prefinancovanie časti nákladov na odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie na 

budove bývalej školy; 

 

 

Starosta obce s využitím videoprojektora predložil zastupiteľstvu aktuálnu 

úpravu rozpočtu na mesiac november. Vysvetlil jednotlivé presuny finančných 

prostriedkov medzi položkami rozpočtu. Keďže vzhľadom na výsledok volieb je 

potrebné vyplatiť odstupujúcemu starostovi odstupné a v bežnom rozpočte sú financie 

iba na úhradu odvodov, preto je nutné použiť na úhradu časti nákladov, konkrétne na 

úhradu faktúry za projektové dokumentácie k elektrickým rozvodom na bývalej škole 

a hasičskej zbrojnici finančné prostriedky z rezervného fondu. Takýto postup 

umožňuje zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, nakoľko sa v tomto 

prípade jednalo o odstránenie havarijného stavu na elektroinštalácii uvedených 

objektov. K uvedeným skutočnostiam neboli vznesené pripomienky, preto dal starosta 

hlasovať za uznesenie v znení: 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 5. zasadnutí prerokovalo: 

 

Bod  

      3.   Prefinancovanie časti nákladov na odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie na 

budove bývalej školy; 

 

a prijalo k nemu 

 

Uznesenie č. 25/2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Štefanovce  

 

schvaľuje 

 

použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu  na úhradu časti nákladov, ktoré 

nebude možné uhradiť z bežného rozpočtu, na odstránenie havarijného stavu 

elektroinštalácie na budove bývalej školy do sumy 800,00 EUR. 

 

 

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

 

     4.   Informácia o možnosti zostavenia rozpočtu na rok 2023; 

  

 

Starosta obce s využitím videoprojektora predložil zastupiteľstvu spôsob, akým 

je možné zostaviť rozpočet na rok 2023. Uviedol aké príjmy je možné očakávať v roku 

2023. Ohľadom výšky podielových daní odkázal prítomných na webovú stránku Rady 

pre rozpočtovú zodpovednosť, kde sú momentálne aktuálne informácie k prognóze 

prerozdelenia podielových daní na obce a mestá. Presnejšie informácie o rozdelení 

podielových daní zverejňuje Ministerstvo financií SR na svojej webovej stránke okolo 

12. decembra. Ohľadom ostatných príjmov obce zdôvodnil výšku možných príjmov na 

základe podkladov roku 2022. K uvedeným informáciám neboli vznesené 

pripomienky.  

Starosta dal hlasovať za nasledovné uznesenie v tomto znení: 

 

 

Uznesenie č. 26/2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Štefanovce  

 

Berie na vedomie 

 

Predložené možnosti zostavenia rozpočtu na rok 2023 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Bod 

 

      5.   Príprava ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 

2022 –   2026; 

 

Starosta obce vysvetlil prítomným poslancom ako bude prebiehať ustanovujúce 

zasadnutie  obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022  –  2026. 

Novozvolenému starostovi odovzdal na preštudovanie materiály zo seminára 

týkajúceho sa prípravy ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, aby si 

vedel pripraviť program na zasadnutie. Termín ustanovujúceho zasadnutia stanovil 

starosta na 28. novembra 2022. Presný čas stanoví do 24.11.2022. Keďže 

k predloženým informáciám nemal nikto z prítomných žiadne otázky, dal starosta 

hlasovať  za nasledovné uznesenie v tomto znení: 
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Uznesenie č. 27/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Štefanovce  

 

Berie na vedomie 

 

Informácie k príprave a termínu ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 

 

 

 

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

 

 

Bod 

 

       6.   Záver 

 

 

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

zasadnutia obecného zastupiteľstva bol naplnený, boli prijaté uznesenia. Poďakoval 

poslancom obecného zastupiteľstva a prizvaným novozvoleným predstaviteľom obce 

za účasť na rokovaní a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

  

       Zapísal:     Ing. František Kolarčík 

                   starosta obce 

 

  

 

 

 

 

     

            Tomáš Jačišin                                          Slavomír Kravec                         

overovateľ         overovateľ  

 

 

 

 


