ZÁPISNICA
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 20. júna 2022
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Prerokovanie programu zasadnutia.
Kontrola uznesení.
Prerokovanie:
- Záverečný účet obce za rok 2021, stanovisko hlavného kontrolóra k ZÚ
- Individuálna výročná správa za rok 2021
- Správa hlavného kontrolóra za I. polrok 2022, návrh plánu kontrolnej činnosti na
II. polrok 2022
- Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2022 –
2026
- Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022 - 2026
5. Rôzne:
- Tajch Tag 12
- Štrajková pohotovosť samosprávy
- Návrh na zrušenie zastavovania rýchlikov v Margecanoch
- Aktuálne informácie
6. Návrh na uznesenia.
7. Záver.
K bodu 1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva( ďalej len „zasadnutie“) otvoril starosta Roman König,
ktorý skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 5 poslanci obecného zastupiteľstva (ďalej len
„zastupiteľstvo“) a zastupiteľstvo je z uvedeného dôvodu uznášaniaschopné. Zasadnutia sa
zúčastnil hlavný kontrolór obce ( ďalej len „HK“).
K bodu 2:
Starosta obce prečítal program zasadnutia. Program zastupiteľstvo schválilo.
K bodu 3:
Starosta obce informoval zastupiteľstvo o splnení uznesenia č. 6/2022/2, 3 a 4.
K bodu 4:
Zastupiteľstvo prerokovalo návrh záverečného účtu za rok 2021, oboznámilo sa so
stanoviskom hlavného kontrolóra a schválilo záverečný účet bez výhrad. K prebytku
hospodárenia uviedol p. Slavkovský, že by bolo vhodné ho využiť aj na opravu obecnej
komunikácie medzi domami č. 67 a 68, čo už navrhoval aj v minulosti, vzhľadom na jej
nepriaznivý stav.
Po prekovaní zastupiteľstvo vzalo na vedomie Individuálnu výročný správu obce za rok 2021.
Zastupiteľstvo sa oboznámilo so správou HK o kontrolnej činnosti za I. polrok 2022
a schválilo tiež plán kontrol na II. polrok 2022.
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Vzhľadom na blížiace sa komunálne voľby určilo zastupiteľstvo počet poslancov a rozsah
výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce volebné obdobie.
K bodu 5:
Starosta obce informoval zastupiteľstvo o konaní akcie Tajch Tag 12. Informoval tiež
o štrajkovej pohotovosti samospráv, ktorá súvisí s prijímaním zákonov parlamentom, ktoré
budú mať výrazný vplyv na príjmy samospráv. Uviedol, že predbežnou dohodou ZMOHR-u
bolo vysielanie rozhlasovej relácie na podporu štrajkovej pohotovosti.
Starosta tiež informoval o možnosti podpory požiadaviek týkajúcich zastavovania rýchlikov
v Margecanoch prostredníctvom petície.
K veci poslanci uviedli, že Margecany boli odjakživa zastávkou pre rýchliky a zrušenie
zastavovania by malo veľmi zlý dopad na obyvateľov.
Starosta informoval zastupiteľstvo, že PPA vykonala zatiaľ kontrolu verejného obstarávania
opravy sociálnych zariadení v kultúrnom dome, ktorej výsledkom je, že neboli zistené žiadne
nedostatky. K veci uviedol, že PPA by mala ešte vykonať fyzickú kontrolu realizácie projektu
a až následne bude možná konečná úhrada projektu zo strany PPA.
P. Šomšáková požiadala o vysvetlenie pomalého postupu prác na zatepľovaní kultúrneho
domu. K veci starosta uviedol, že p. Krompaský, ktorý práce vykonáva, mal problém nájsť
vhodného pomocníka, čím sa práce predlžujú.
P. Brutovská navrhla opravu autobusovej zastávky pri požiarnej zbrojnici. Starosta uviedol, že
opravu si vyžaduje aj zastávka pri garáži, a preto obe zahrnul do projektového zámeru, ktorý
bol predložený na VÚC. Ak by neboli dané projektové zámery v blízkom čase reálne
uskutočniteľné, bude hľadať cesty riešiť situáciu z rozpočtu obce.
P. Oravec požiadal o riešenie situácie s p. Ďoďom, ktorý je podľa jeho názoru veľmi
zoslabnutý a nie je už veľmi schopný sa o seba riadne postarať. K veci uviedol starosta, že sa
pokúsi kontaktovať jeho dcéru.
P. Brutovská požiadala o riešenie parkovania autobusov pri požiarnej zbrojnici, pretože nový
šoféri nevedia vhodne parkovať, čím blokujú prejazd aút.
K bodu 6:
Starosta prečítal návrhy uznesení, ktoré boli zastupiteľstvom schválené.
K bodu 7:
Po schválení uznesení starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Overovatelia zápisnice:

Mária Brutovská
Ondrej Slavkovský

Starosta obce:

Roman König

