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Štefanovce dňa 16.12.2022 

 

 

ZÁPISNICA 
 

 

Z 1. zasadnutia  obecného zastupiteľstva v roku 2021 vo volebnom období 2022 – 2026 

konaného dňa 16.12.2022 o 17.00 hodine v zasadačke OcÚ. 

 

 

 
Rokovanie prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce 

Ján Palenčár. Privítal na ňom všetkých prítomných účastníkov zasadnutia.  

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

- prítomných - 4 poslanci 

- prítomný: Ján Palenčár, starosta obce 

 

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a hlasovanie o predloženom programe 

 

       Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štefanovciach v roku 2022 vo 

volebnom období 2022 – 2026 otvoril Ján Palenčár, starosta obce. Starosta obce na 

základe prezenčnej listiny skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať 

a uznášať sa a predložil návrh programu zasadnutia na schválenie: 

  

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a hlasovanie o predloženom 

programe.  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

3. Schválenie programu zasadnutia. 

4. Poverenie zástupcu starostu obce. 

5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2023. 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2023-2026.  

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Štefanovce na I. polrok 

2023. 

         8. Schválenie VZN o miestnych daniach a poplatku na rok 2023 

        9. Schválenie VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania     

odpadových vôd. 

 10. Schválenie VZN o podmienkach dodávky pitnej vody z verejného vodovodu. 
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11. Schválenie zmluvy o dodaní pitnej vody Obec-občan. 

 

12. Splnomocnenie pre starostu obce vykonávať zmeny v bežnom rozpočte /presuny/. 

 

13. Prerokovanie návrhu starostu obce na používanie súkromného motorového vozidla na 

služobné účely. 

 

14. Iné. 

 

15. Záver 

 

 

 K bodu č.1   Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 

Starosta obce Ján Palenčár privítal všetkých prítomných na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

v Štefanovciach. 

 

 

K bodu č.2   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

Starosta obce Ján Palenčár sa ujal vedenia zasadnutia. Za zapisovateľa navrhol Tomáša 

Jačišina, za overovateľov zápisnice navrhol poslancov Mareka Štofaňáka a Jaroslava Tarbaja. 

 

 

 

K bodu č.3   Schválenie programu zasadnutia 
 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

 

 

Program 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a hlasovanie o predloženom 

programe.  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

3. Schválenie programu zasadnutia. 

4. Poverenie zástupcu starostu obce. 

5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2023. 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2023-2026.  

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Štefanovce na I. polrok 

2023. 
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         8. Schválenie VZN o miestnych daniach a poplatku na rok 2023 

        9. Schválenie VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania      

odpadových vôd. 

 10. Schválenie VZN o podmienkach dodávky pitnej vody z verejného vodovodu. 

11. Schválenie zmluvy o dodaní pitnej vody Obec-občan. 

 

12. Splnomocnenie pre starostu obce vykonávať zmeny v bežnom rozpočte /presuny/. 

 

13. Prerokovanie návrhu starostu obce na používanie súkromného motorového vozidla na 

služobné účely. 

 

14. Iné. 

 

15. Záver 

 

Výsledok hlasovania:           za : 4            proti: 0                   zdržalo sa: 0 

 

 

 

 

       K bodu č.4   Poverenie zástupcu starostu obce. 

       Starosta obce Ján Palenčár poveril poslanca Slavomíra Kravca za zástupcu starostu      

       obce. Pán Slavomír Kravec toto poverenie od starostu obce Jána Palenčára prijal. 

 

 

      K bodu č.5, 6   Schválenie rozpočtu obce na rok 2023 s výhľadom  na roky 2024 až      

          2025 

Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli od 01.12.2022. Ku dňu konania zasadnutia 

obecného zastupiteľstva neboli k vyvesenému návrhu rozpočtu vznesené žiadne pripomienky. 

Taktiež zo strany poslancov neboli vznesené pripomienky preto starosta obce predložil návrh 

na uznesenie v tomto znení: 

 

 

 

Uznesenie č. 6/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štefanovciach  

 

a)       schvaľuje 

 

rozpočet na rok 2023 na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie 

rozpočtovej klasifikácie. 
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Výsledok hlasovania:           za : 4            proti: 0                   zdržalo sa: 0 

 

 

                                b)         berie na vedomie 

 

                      viacročný rozpočet  na roky 2024 a 2025 

 

  Výsledok hlasovania:           za : 4            proti: 0                   zdržalo sa: 0 

 

 

 

                                               c)         berie na vedomie 

 

     stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Štefanovce. 

 

 

    K bodu č.7   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Štefanovce    

    na I. polrok 2023 

 

   Starosta obce predložil  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  na I. 

   polrok 2023. Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva , neboli vznesené žiadne  

   pripomienky. 

                                                     Uznesenie č. 7/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štefanovciach  

 

                                         a)       schvaľuje 

 

  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Štefanovce    

  na I. polrok 2023. 

 

 K bodu č.8   Schválenie VZN o miestnych daniach a poplatku na rok 2023 

Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku bol vyvesený na úradnej tabuli od 24.10..2022. 

Ku dňu konania   zasadnutia obecného zastupiteľstva neboli k vyvesenému návrhu  VZN 

vznesené žiadne pripomienky. Taktiež zo strany poslancov neboli vznesené pripomienky 

preto starosta obce predložil návrh na uznesenie v tomto znení 

 

Uznesenie č. 8/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štefanovciach  

 

a)       schvaľuje 

 

                                       VZN o miestnych daniach a poplatku na rok 2023. 

 

Výsledok hlasovania:           za : 4            proti: 0                   zdržalo sa: 0 
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K bodu č.9   Schválenie VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd 

 

Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových 

vôd. bol vyvesený na úradnej tabuli od 01.12.2022. Ku dňu konania   zasadnutia obecného 

zastupiteľstva neboli k vyvesenému návrhu  VZN vznesené žiadne pripomienky. Taktiež zo 

strany poslancov neboli vznesené pripomienky preto starosta obce predložil návrh na 

uznesenie v tomto znení 

 

Uznesenie č. 9/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štefanovciach  

 

                                                    a)       schvaľuje 

 

  VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 

2023. 

 

Výsledok hlasovania:           za : 4            proti: 0                   zdržalo sa: 0 

 

 

 

 

K bodu č.10   Schválenie VZN o podmienkach dodávky pitnej vody z verejného 

vodovodu. 

 

 

Návrh VZN o podmienkach dodávky pitnej vody z verejného vodovodu bol vyvesený na 

úradnej tabuli od 24.10.2022. Ku dňu konania   zasadnutia obecného zastupiteľstva neboli 

k vyvesenému návrhu  VZN vznesené žiadne pripomienky. Taktiež zo strany poslancov 

neboli vznesené pripomienky preto starosta obce predložil návrh na uznesenie v tomto znení 

 

Uznesenie č. 10/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štefanovciach  

 

                                                    a)       schvaľuje 

 

      VZN o podmienkach dodávky pitnej vody z verejného vodovodu 2023. 

 

Výsledok hlasovania:           za : 4            proti: 0                   zdržalo sa: 0 
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K bodu č.11   Schválenie zmluvy o dodaní pitnej vody 
 

Návrh zmluvy o dodaní pitnej vody  bol vyvesený na úradnej tabuli od 24.10.2022. Ku dňu 

konania   zasadnutia obecného zastupiteľstva neboli k vyvesenému návrhu  VZN vznesené 

žiadne pripomienky. Taktiež zo strany poslancov neboli vznesené pripomienky preto starosta 

obce predložil návrh na uznesenie v tomto znení 

 

Uznesenie č. 11/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štefanovciach  

 

                                                    a)       schvaľuje 

 

                                                           Zmluvu o dodaní pitnej vody. 

 

Výsledok hlasovania:           za : 4            proti: 0                   zdržalo sa: 0 

 

 

K bodu č.12   Splnomocnenie  pre  starostu obce vykonávať zmeny v bežnom 

rozpočte 

Obecné zastupiteľstvo v Štefanovciach 

V súlade s § 11 ods.4 písmeno b) zákona 369/1990 o obecnom zriadení OZ splnomocňuje 

starostu obce Štefanovce vykonávať zmeny v bežnom rozpočte t.j. presun medzi. 

položkami v bežnom rozpočte s tým, aby celkový výsledok bežného rozpočtu zachovaný. 

 

 

 

Uznesenie č. 12/2022 

 

                                       Obecné zastupiteľstvo v Štefanovciach  

 

                                                    a)       schvaľuje 

 

                                                            

      vykonávať zmeny v bežnom rozpočte presun medzi položkami, aby celkový rozpočet 

bol zachovaný 

 

 

 

Výsledok hlasovania:           za : 4            proti: 0                   zdržalo sa: 0 
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K bodu č.13   Prerokovanie návrhu starostu obce na používanie súkromné 

motorového vozidla na služobné účely 

 

  Starosta obce predložil návrh poslancom Obecného zastupiteľstva na používanie   

 súkromného motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA AC KOMBI, ŠPZ PO-967EC  na 

služobné cesty. Zo strany poslancom neboli vznesené pripomienky 

  

 

Uznesenie č. 13/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štefanovciach  

 

schvaľuje 

 

používanie súkromného motorového vozidla na služobné cesty. 

 

Výsledok hlasovania:           za : 4            proti: 0                   zdržalo sa: 0 

 

 

 

K bodu č.14  Iné 

 

K bodu rôzne neboli podané žiadne návrhy, pripomienky. 

 

 

    K boduč.16 Záver 

 

Ján Palenčár, starosta obce skonštatoval, že program prvého zasadnutia obecného 

zastupiteľstva bol naplnený, boli prijaté uznesenia. Poďakoval poslancom obecného za 

účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

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

       Zapísal: Tomáš Jačišin 

                    

 

 

 

 

 

 

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

            Marek Štofaňák                                             Jaroslav Tarbaj                                   

overovateľ          overovateľ  
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