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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žbinciach, konaného dňa 25.4.2019 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:   

 

Program : 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Správa hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly a stanovisko k návrhu rozpočtu 

obce na rok 2019 

6. Predloženie a schválenie rozpočtu obce na rok 2019 a výhľadového rozpočtu na roky 

2020 a 2021 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie 

10. Záver 

 

K bodu č.: 1 Otvorenie 

 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ján Jurko. 

 

K bodu č.: 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: : Miroslav Horváth, Miroslav Balog. 

Overovatelia zápisnice boli schválení. 

Za zapisovateľku bola určená Mgr. Veronika Nagyová. 

 

K bodu č.: 3 Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 Miroslav Ondo predniesol sľub za poslancov Obecného zastupiteľstva (Miroslav Ondo, 

Miroslav Milenky), ktorí na ustanovujúcom zastupiteľstve neboli prítomní a následne sa pod 

neho podpísali na znak súhlasu. 

 

K bodu č.: 4 Voľba návrhovej komisie 

 Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Ing. Tomáš Pastír, Martin Hudák a 

Marián Balog. 

Návrhová komisia a bola schválená. 

 

K bodu č.: 5 Správa hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly a stanovisko 

k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 

 Starosta obce Ján Jurko vyzval hlavného kontrolóra obce o správu a stanovisko.  

Viď príloha. Starosta obce vyzval prítomných poslancov o pripomienky k stanovisku a správe. 

Bez pripomienok. 
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K bodu č.: 6 Predloženie a schválenie rozpočtu obce na rok 2019 a výhľadového rozpočtu 

na roky 2020 a 2021 

Starosta obce predniesol požiadavky organizácií, ktoré žiadajú o príspevky od obce, viď 

príloha., ktoré boli zakomponované do rozpočtu obce na rok 2019. Ďalšie žiadosti: Zemplínska 

hasičská super liga, Zväz Drobnochovateľov Michalovce. 

 Ďalej starosta obce komentoval jednotlivé kapitoly rozpočtu a otvoril rozpravu k návrhu 

rozpočtu: 

Poslanec Marián Balog konštatoval, že nie je z čoho uberať pri jednotlivých položkách, 

aby sa prispelo na žiadosti. Do rozpravy sa zapojila aj hlavný kontrolór obce s poznámkou, že 

ak  to bude relevantné, tak sa upraví rozpočet v priebehu roka. Poslanec Ing. Tomáš Pastír  

zdôraznil, že priorita č. 1 je presťahovanie OcÚ sa do budovy Jednoty. A nosný bod č. 2 školská 

ulica a chodník. Ďalej definoval ďalšie potrebné realizácie: dom smútku: prasknutá strecha, 

ktorú je potrebné opraviť, vysporiadnie pozemku pod cintorínom a školou a výstavba chodníka  

na cintorínskej ulici. Ďalej konštatoval, že je potrebné eliminovať neplatičov daní. 

Nakoľko sa nikto ďalší neprihlásil do rozpravy starosta obce vyzval poslancov 

o hlasovanie: 

 

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo nasledovne:  

Prítomných:   7 poslancov (Ing. Tomáš Pastír, Marián Balog, Martin Hudák, Miroslav 

Horváth, Miroslav Balog, Miroslav Milenky ) 

Neprítomných:  0 poslancov 

Za :  7 poslancov Ing. Tomáš Pastír, Marián Balog, Martin Hudák, Miroslav 

Horváth, Miroslav Balog, Miroslav Milenky) 

Zdržalo sa:   0 poslancov 

Nehlasovalo:   0 poslancov 

Uznesenie bolo schválené jednohlasne.  

 

K bodu č.: 7 Rôzne 

V tomto bode starosta obce Ján Jurko prečítal list od spoločnosti Fúra, kde uvádzajú 

zvýšenie poplatkov za likvidáciu odpadov. Ďalej konštatoval, že vianočná výzdoba bude 

namontovaná v budúcom týždni a oslovil poslancov, aby sa vyjadrili, ktorý termín je vhodnejší 

na koncoročné oslavy.  

 Poslanec Horváth Miroslav sa priklonil k možnosti na Nový rok, že je väčšia možnosť, 

že na oslavy prídu aj deti. 

 

Starosta obce v tomto bode upresnil, že plat starostu, ak neschváli zastupiteľstvo, tak 

ide so základným platom. Obecné zastupiteľstvo môže plat starostu navýšiť o 60%. Ďalej 

ozrejmi, že ŠÚ má iný počet obyvateľov, ako má obec vo svojej evidencii. Odmena poslancov 

sa bude schvaľovať na ďalšie zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Figľar navrhol, 

aby zasadnutia Obecného zastupiteľstva sa presunuli na štvrtky. 

 

9. Návrh na uznesenie 
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Ing. Tomáš Pastír predložil OZ návrh na uznesenia z dnešného zastupiteľstva, ktoré 

jednohlasne tento návrh schválilo a je súčasťou tejto zápisnice. 

 

10. Záver 

V závere zasadnutia sa prítomným starosta obce poďakoval za účasť a ukončil 

zasadanie OZ. 

 

Zapísala: Mgr. Veronika Nagyová 

 

Overovatelia: Miroslav Balog 

   Miroslav Horváth 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo nasledovne:  

Prítomných:  7 poslancov (Ing. Tomáš Pastír, Marián Balog, Martin Hudák, Miroslav 

Horváth, Miroslav Balog, Miroslav Milenky ) 

Neprítomných:  0 poslancov 

Za :  7 poslancov Ing. Tomáš Pastír, Marián Balog, Martin Hudák, Miroslav 

Horváth, Miroslav Balog, Miroslav Milenky) 

Zdržalo sa:   0 poslancov 

Nehlasovalo:   0 poslancov 

Uznesenia boli schválené jednohlasne.  

 
 

 

 

 

http://www.zbince.sk/

