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Z Á P I S N I C A  

 
 

Prítomní:       podľa PL 
Overovateľ:  pp. Jozef Legath 
 p.p. Bc.Matúš Kolcún  
        
 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice , schválenie programu zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Prerokovanie žiadosti  Rímskokatolícke farnosti Ružencovej Panny Márie a Košickej 

arcidiecézy – pokračovanie z rokovania OZ č. 21 -  predložený návrh na vytvorenie 

parkovacích miest   

5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 – jeho návrh a schválenie (navýšenie časti príjmov: a/ 

výnos PD a sponzorský dar) 

6. Správa Hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti rok 2017 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na 1.polrok 2018 

8. M.A. S. Čierna Hora Hornád – informácie o priebehu činnosti a plánovaných aktivitách  

9. Návrh kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2018 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

         
 
 

 
K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 
 
Pani  Maria  Baboľová privítala prítomných poslancov na zasadnutí  a viedla rokovanie 
obecného zastupiteľstva.  
 
K bodu rokovania 2 : Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 
schválenie programu zasadnutia 
 

 Zapisovateľom zápisnice sa stala : Bc. Mária Vokál 

 Overovateľom zápisnice sa stali: : p p. Jozef Legath 
          Bc. Matúš Kolcún 
            

             
 

Pani starostka  oboznámila prítomných  s programom  rokovania  . 
 
Za hlasovali  poslanci   3    proti bolo 0  a zdržalo sa hlasovania  0 poslancov.  
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K bodu  3: Kontrola uznesení 
 
 
A .Konštatuje 
 
Č.   172/2017 – Otvorenie zasadnutia– bez pripomienok 
Č. 173/2017 –Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,  schválenie  programu 
zasadnutia - bez pripomienok 
Č:  174/2017 – Kontrola  uznesení -    bez pripomienok – úlohy splnené 
Č. 175/2017-Prerokovanie žiadosti Rímskokatolíckej Farnosti Ružencovej Panny Márie 
a Košickej arcidiecézy – úloha pokračuje 
Č.  176/2017 – Prerokovanie žiadosti Terézie  Gyenesovej, bytom Obišovce 1- úloha trvá  
Č. 177/2017– Prerokovanie úpravy platu novozvoleného  hlavného  kontrolóra  obce 
Obišovce  - bez pripomienok  
Č. 178/2017 – Prerokovanie úpravy platu starostky obce -  bez pripomienok 
Č. 179/2017 –Návrh na schválenie  rozpočtových  opatrení k rozpočtu obce Obišovce  za 
rok 2017-  bez pripomienok  schválené 
Č. 180/2017 –A/ Stanovisko hlavného  kontrolóra obce Obišovce k návrhu viacročného 
rozpočtu na roky 2018-2020 a návrhu rozpočtu na rok 2018 B/ Návrh a schválenie rozpočtu 
obce Obišovce na rok 2018 a roky 2019a 2020 – bez pripomienok 
 
 
 
B. Berie na vedomie 
Kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ č. 21, konaného dňa  13.12.2017 
 
 

K bodu 4 : Prerokovanie žiadosti  Rímskokatolícke farnosti Ružencovej Panny Márie 

a Košickej arcidiecézy – pokračovanie z rokovania OZ č. 21 -  predložený návrh na 

vytvorenie parkovacích miest   

 Starostka opísala   návštevu na arcibiskupskom úrade v Košiciach, kde hovorili aj 

o situácií v minulosti, kedy ešte p. Kišiday a p. Valuš uvažovali nad zriadením parkoviska 

v blízkosti  oplotenia cintorína. Arcibiskupstvo navrhuje zriadiť parkovisko na časti pozemku 

cintorína( viď. priložená mapka). Odčlenením časti pozemku. Cintorín kapacitne postačuje, aj 

vzhľadom nato, že dominuje prax, pochovávať nebohých do starých hroboch po zosnulých 

predkoch.  

Arcibiskupstvo zdôrazňuje potrebu parkovacích miest hlavne pre autobusy(cca 8). Daná 

lokalita by bola prínosom aj pre bežných občanov, hlavne počas sviatkov, napr. Dušičky, kedy 

je výrazná návštevnosť práve cintorína. 

Výstavba parkoviska by sa dala prepojiť aj na financovanie cez MASku zastúpenú  Ing. 

Stolárik , so štatutárom p. Czimbalom- k 1.4.2018 vyjde výzva 7.2. okrem iných aj na 

záchytné parkoviská. 
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Ak by poslanci mali vôľu odčleniť časť cintorína, dala by sa realizovať výstavba parkoviska cez 

túto výzvu, nie z vlastných zdrojov.  

Poslanec Legath skonštatoval, že ak nevieme dané financie využiť na iné, tak sa aspoň takto 

použijú. Zaujímal sa aj o detaily návrhu (mapka z Arcibiskupstva),  či je to záväzné. Navrhoval 

iné umiestnenie parkoviska smerom k terajšiemu kompostovisku. 

Poslanec Kolcún sa vyjadril, že sa mu to páči, že väčšia plocha sa v tejto lokalite zíde, že aj 

počas rôznych sviatkov sa bude dať v blízkosti kostola kultúrnejšie parkovať. 

Poslanec Legath pripomenul, že parkovisko pri cintoríne sa už raz rozoberalo, ale bolo to 

zamietnuté. 

Starostka vysvetlila, že vtedy sa uvažovalo o parkovacej ploche len pozdĺž oplotenia 

cintorína, v tomto prípade by šlo o otvorenie cintorína, výrub stromov... 

Zapojil sa aj poslanec Ščepita, že tam je aj elektrické vedenie a bude nutné rátať aj 

s prekládkou  stĺpa. 

Starostka sa pýtala, či je nutné realizovať prekládku aj keď ide o výstavbu parkoviska, a 

pripomenula, že ak by OZ schválilo daný návrh, musel by sa v prvom rade riešiť projekt 

a z toho by bolo jasne čo sa reálne bude robiť. 

O 18,22 sa dostavil poslanec Vokál. 

Zasadanie OZ pokračuje s 80% účasťou. 

Poslanec Vokál sa pýtal, prečo teraz parkovisko na cintoríne áno a v minulosti to bolo 

odmietané. 

Starostka mu vysvetlila, že to je v rovine diskusie, táto myšlienka bola obnovená vzhľadom 

na žiadosť Rím.-katolíckej cirkvi. Po minulom OZ prišiel z Arcibiskupstva  takýto návrh, 

s dôrazom na vytvorenia parkovacích miest pre autobusy.  

Poslanec Kolcún navrhoval možnosť v budúcnosti vyberať parkovné. Načo mu starostka 

pripomenula, že to by muselo byť ošetrené VZN-kom. 

Poslanec Vokál sa utvrdzoval, či to teda budeme riešiť cez výzvu, kde je 100% pomoc, v čom 

ho pani starostka uistila. 

Poslanec Ščepita pripomenul, že tam je jeden hrob. 

Starostka to potvrdila, daný hrob je tety Dancákovej, a tam by sa musela realizovať 

premiestnenie ostatkov, v spolupráci s hygienou, oficiálnou cestou. 

Poslanec Legath navrhol aby sme spustili tento proces a uvidíme ako sa to bude vyvíjať. 

Starostka pripomenula, že spomínaná výzva je k 1.4.2018. 

Poslanec Kolcún sa zaujímal koľko to asi bude stáť. 

Starostka reagovala tým, že podľa toho koľko m2 bude parkovacia plocha. Podľa návrhu 

z Arcibiskupstva je to asi 1700m2. 

Poslanec Legath odhadoval, že takáto rozloha by mala stáť 50 000,-€, lebo len exhumácia 

bude stáť podľa neho tisíce. 

Poslanec Ščepita dodal, že aj prekládku stĺpu hradí žiadateľ, v tomto prípade obec. 

Starostka pripomenula, že bude musieť ísť aj nové oplotenie cintorínu. 

Poslanec Legath to uzavrel s tým, že zatiaľ ešte len púšťame ďalej návrh na odčlenenie. 

Za uznesenie č. 184/2018 hlasovali všetci štyria poslanci. 
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K bodu 5 : Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 – jeho návrh a schválenie (navýšenie časti 

príjmov: a/ výnos PD a sponzorský dar a b/ výdavkov) 

 Starostka vysvetlila poslancom, že pri zostavovaní rozpočtu na rok 2018 sme 

pôvodne rátali s príjmom z podielových daní so sumou rovnakou ako v roku 2017, vzhľadom 

nato, že výšky podielových daní pre rok 2018 ešte v tom čase neboli známe. Reálne však 

výška podielových daní pre našu obec v roku 2018 bude v sume 145 401,-€, čo je navýšenie 

príjmovej časti rozpočtu o sumu 13 371,-€. Dňa 9.2.2017 sme na bankový účet dostali sumu 

2000,-€  ako sponzorský dar od p. Barana, čo predstavuje ďalšie navýšenie príjmovej časti 

rozpočtu. Celkové navýšenie príjmovej strany rozpočtu činí 15 371,-€.  

 Vzhľadom nato, že obec hospodári s vyrovnaným rozpočtom, došlo následné aj 

k navýšeniu výdavkovej časti rozpočtu. Navýšenie výdavkov je konkrétne v častiach – mzda 

starostky a na to naviazané výdavky, v dôsledku schválenia zvýšenie platu starostky obce až 

do konca volebného obdobia, ktoré schválilo OZ dňa 13.12.2017. ďalej sa jedná o navýšenie 

rozpočtu na údržbu KD, keďže sa realizovala údržba podlahy v KD- brúsenie a lakovanie 

parkiet, a stabilizovanie parkiet ktoré si vyžadovali zásah. Ostatné navýšenia výdavkovej časti 

rozpočtu pre rok 2018 sú v prílohe „ Návrh rozpočtového opatrenia č.1“. Celkové navýšenie 

výdavkovej časti rozpočtu je v sume 15 371,-€, takže rozpočet je naďalej vyrovnaný. 

 Uznesenie č. 185/2018 týkajúce sa návrhu rozpočtového opatrenia poslanci 

schválili jednohlasne. 

 

K bodu 6: Správa Hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti rok 2017 

 Pani Balková predniesla Správu HK z kontrolnej činnosti.  

Poslancovi Legathovi nebolo jasné, prečo je pri výdavkových dokladoch, doklad na auto 

batériu SEAT. Nasledovali otázky k ďalším dokladom týkajúcim sa výdavkových dokladov, 

ktoré pracovníčka OcÚ nedokázala nájsť v dokladoch k pokladni. Nekorešpondovali dátumy, 

ani čísla dokladov a ani predmet výdavkov. 

Poslanec Vokál navrhol odkontrolovať zo strany HK celý bod v Správe HK týkajúci sa dokladov 

o príjme a výdavkoch z pokladne. 

Uznesenie č. 186/2018 o Správe HK, vzalo OZ na vedomie jednohlasne a žiada odkontrolovať 

spomínané doklady. 

 

K bodu 7: Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na 1.polrok 2018 

 Pani Balková predstavila Návrh plánu kontrolnej činnosti HK. 

Poslanec Vokál navrhol doplniť do návrhu plánu kontrolných činností aj kontrolu verejného 

obstarávania. 

Uznesenie č.187/2018 týkajúce sa návrhu kontrolnej činnosti, rozšírený o kontrolu 

verejného obstarávania, OZ schválilo jednohlasne. 

 

K bodu 8: M.A. S. Čierna Hora Hornád – informácie o priebehu činnosti a plánovaných 

aktivitách  

 Starostka oboznámila OZ s informáciami o činnosti M.A.S. Čierna Hora Hornád. Dňa 
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20.12.2017 sa starostka nezúčastnila zasadania MAS, z vážnych rodinných dôvodov, preto 
poskytla z tohto zasadania len sprostredkované informácie. Na tomto zasadnutí bolo prijaté 
uznesenie, na základe ktorého, je obec povinná zaplatiť, tzy. členské na rok 2018, v sume 
2 310,-€, ktoré sa skladá z 3 častí(5% spolufinancovanie jednotlivých členov v sume 567,-€, 
povinné ručenie pre obec v prípade neoprávnených výdavkov v sume 203,-€, zabezpečenie 
financovania fungovania aparátu MASky 1540,-€). MASka bude dostávať financie od štátu 
pozadu, až do roku 2019. Z tohto dôvodu nemá na aktuálne financovanie prostriedky. Po 
skončení zmluvy (11/2019) by malo byť obci vrátené finančné zabezpečenie v sume 1540,-€.  

Štatút MASky bol schválený v Bratislave 17.11.2017 Pôdohospodárskou platobnou 
agentúrou. Pre každú obec by malo ísť 37 566,-€. Tri roky sa takmer nič nedialo, následné sa 
opätovne rozbiehal proces ktorý bol veľmi prácny. Teraz sú už peniaze dané. 
Poslanec Vokál namietal, že peniaze sú alokované, a to je dosť rozdiel. Pýtal sa či je možné, 
že zaplatíme 2300,-€ a nakoniec žiadne financie nedostaneme. 
Pani Baboľová odpovedala, že to je podobné ako pri hrade. 
Poslanec Legath sa vyjadril, že teoreticky môžeme stratiť 5%. 
Poslanec Vokál sa ďalej pýtal, či vôbec vieme k čomu sa bude opäť zaväzovať. Zhodnotil, že 
preňho je to nejasné, nečitateľné. Vyjadril sa, že ak niekto chce jeho hlas, on bude chcieť 
vedieť o čom hlasuje. 
Starostka sa snažila vysvetliť, že po žiadosti ma MASka  spustiť výzvy. Pán Stolárik vypracoval 
pomôcku(viď príloha), kde sú v tabuľke zhrnuté výzvy. Pani starostka sa pýtala aj pána 
Cimbalu, ktorý ju utvrdil v tom, že rozhodnutie ktoré vydala Pôdohospodárska platobná 
agentúra je zároveň štatútom MASky.  
Poslanec Vokál vysvetľoval, že jeho zaujímajú práva a povinnosti, ktoré stanovi zmluva. 
V tomto prípade sú podľa neho nejasné podmienky, nevieme čo budeme musieť splniť za 
40 000,-€.  
Pani starostka mu odpovedala, že my sa teraz dopytujeme tieto veci. 
Poslanec Vokál sa vyjadril, že nemá problém vziať tieto informácie na vedomie, ale on za 
seba hovoril, že sa môže stať, že nezdvihne ruku ak by sa hlasovalo inak ako len berie na 
vedomie. 
Starostka pokračovala s tým, že už na minulom OZ sme sa bavili čo je s MASkou, pán Cimbala 
je štatutárnym zástupcom, neboli nám dané dokumenty. 
Poslanec Vokál dodal, že na základe toho tomu nedôveruje. 
Pokračovala starostka – p. Stolárik by to možno vedel odborne vysvetliť. 
Toto o čom sa na OZ chystá hlasovať sú len informácia o stave MASky. 
Poslanec Kolcún chcel vedieť o akú sumu ide. 
Pani starostka opäť zopakovala, že ide o sumu 2310,-€, ktorá sa skladá z členského, ktoré ale 
je určitou formou pôžičky, ale nazýva sa to členské. 
Poslanca Kolcúna zaujímalo, či to je jednorazový poplatok. 
Pani starostka zopakovala, že tento poplatok je jednorazový, ale je to v podstate pôžička,  
obec nemôže poskytovať pôžičky, preto je to označené ako členské. 
Pani Balková sa zaujímala či tá suma je 1 300 000,- € delené 13? 
Poslanec Legath vyjadril názor, že každá obec dostane inú sumu. 
Hlavná kontrolórka ho opravila, s tým, že každý v MASke má dostať rovnakú podporu. 
Poslanec Vokál skonštatoval, že to nie je jasné, že tieto pravidlá musia byť niekde presne 
stanovené. 
Pani Balková povedala, že celkovo by malo byť z MASky 2x40 000,-€. 
Pani starostka skonštatovala, že je veľa nejasností, že nevie či sú zaskočení tým, že táto 
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MASka bola schválená. 
Poslanec Vokál sa vyjadril, že možno nie je starostka ďaleko od pravdy a on už za seba svoj 
názor povedal. 
Pani starostka  navrhla poslancovi Vokálovi, že ona by bola za, aby sa s ľuďmi z MASky 
porozprával osobne keď ho to zaujíma. 
Poslanec Vokál povedal, že ak by s niekým rozprával, tak nie zo záujmu, ale z povinnosti. 
Starostka dodala, že ona nemá problém poskytnúť kontakty. Na stránke ministerstva je 
osnova čo je povinnosťou MASky.  
Poslanec Vokál dodal ďalšiu vec- akýkoľvek takýto nejasný systém zakladá možnosti korupcie 
a o toto nemám záujem. 
Starostka sa vyjadrila, že veľmi zvažuje čo ďalej. 
Poslanec Vokál zopakoval – Ja som na rovinu povedal, beriem na vedomie. 
Poslanec Legath sa pridal- takže berieme na vedomie. 
OZ jednohlasne prijalo uznesenie č. 188/2018 s tým, že berie na vedomie informácie o stave 
MASky. 
 
Pani starostka predostrela poslancom problematiku týkajúcu sa zberného dvora. 
Momentálne máme jeden kontajner a chceme mať zberný dvor na poriadku. Bolo obci 
odporúčané oznámiť, že máme dočasné uskladnenie skládky.  Na odbore životného 
prostredia sa však vyjadrili, že takéto riešenie v žiadnom prípade nie je vhodné. Obec musí 
mať zriadený zberný dvor. Zberný dvor by sme chceli zriadiť v časti ako je teraz kontajner, ale 
je potrebné spracovať projekt. Celé to podlieha schvaľovaniu cez životné prostredie. Oni 
preverujú prevádzkový poriadok, hodiny, čo sa môže uskladniť atď.. Celému tomuto 
schvaľovaniu predchádza projekt + prevádzkový poriadok, čo je také „malé konanie“.  Zo 
zákona máme povinnosť mať riadne zriadený zberný dvor. Existujú výzvy na spracovanie 
projektov zberných dvorov. Výzvy sú od 4.000,-€ vyššie. Plánuje sa pýtať projektanta 
Džugana, či on nemá rozumnejšie ponuky . 
Poslanec Legath vyjadril názor, že tam môže ísť aj o geologický prieskum  a podobne. 
Starostka povedala, že ona nevie čo všetko to obsahuje, ale obec by sa mala zaoberať 
vypracovaním projektu. 
Poslanec Legath sa vyjadril, že toto je dôležitejšie než parkovisko. 
Pani starostka skonštatovala, že fungujeme v dožívaní starého stavu. Žiada OZ o stanovisko 
k vypracovaniu projektu.  
Poslanec Vokál nato reagoval – Stanovisko bolo od životného prostredia. 
Pani starostka doplnila, že stanovisko zo životného prostredia bolo na základe zákona z roku 
2015. 
Poslanec Vokál povedal, že ak niečo nie je v poriadku je potrebné to dať na poriadok. 
Poslanec Legath sa pýtal, či máme možnosť nesúhlasiť. 
Poslanec Vokál odpovedal, že teoreticky je možné nesúhlasiť. Pýtal sa aké správne delikty by 
to boli ak by sme nesúhlasili. 
Pani starostka odpovedala, že ak by sme nezriadili takýto zberný dvor hrozia nám pokuty od 
6.000,-€ vyššie. 
Poslanec Legath sa pýtal, či neprichádza do úvahy iná lokalita. 
Pani starostka odpovedala, že zberný dvor by mal byť v areály kompostoviska. V zmysle 
legislatívy budú musieť byť 2 kontajnery. 
Poslanec Kolcún sa pýtal, či to je v ohrade. 
Pani starostka odpovedala, že zberný dvor musí byť ohradený a na spevnenej ploche. 
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Poslanec Kolcún sa ďalej pýtal, či potrebujeme projekt, keď to už máme. 
Pani starostka mu vysvetlila, že projekt musíme mať, to je prvá vec a potom sa postupuje 
ďalej. 
Poslanec Vokál komentoval, že projekt musí byť a potom sme už nesvojprávny. 
OZ schválilo uznesenie č.189/2018, týkajúce sa návrhu zberného dvora  jednohlasne. 
 
 

K bodu č. 9 Návrh kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2018 

 

Pani Porubčanová ako zástupca občianskeho združenia, žiadala o finančný príspevok, ktorý 
jej bol zamietnutý, s odôvodnením, že cirkevné združenia neboli podporované. Na obec 
Obišovce sa obrátila s tým, ak by sa mohli uchádzať obce o spomínaný príspevok, či by 
Obišovce boli ochotné požiadať za nich. Pani Starostka jej sľúbila, že túto jej žiadosť 
prerokuje na zasadnutí  OZ v Obišovciach. Pýtala sa poslancov, či je nutné žiadať príspevok, 
ak v minulosti takúto akciu zafinancovali spolu Obišovce, Trebejov a Kysak v sume cca 200,-€.  
Nepozerala aké sú pravidla pre takéto žiadosti o finančnú podporu. 
Poslanec Vokál sa pýtal, či bol v minulosti záujem o takéto aktivity. 
Pani starostka opísala, že prehliadka zborov bola v rokoch 2015 a 2016, a v roku 2016 boli 
diváci len z miestnych obyvateľov a účinkujúcich. Členovia zborov si na takýchto akciách 
vymieňajú skúsenosti. Je to prehliadka gospelovej hudby a spevov. Chcú rozširovať repertoár 
aj k ľudovej tvorbe. Pani starostka by videla možnosť podpory v rámci kultúrnych podujatí. 
V minulosti bolo 200,-€. Pani Porubčanová ako občianske združenie žiadala o finančnú 
podporu v sume 3500,-€. 
 
Pani starostka priblížila situáciu dôchodcov v Obišovciach. Dôchodcovia ktorí sú aktívny sa 
zapojili do aktivít Jednoty dôchodcov v Kysaku, lebo vzhľadom na počet aktívnych dôchodcov 
v Obišovciach by ich činnosť ako samostatnej jednotky v Obišovciach nebola efektívna. Zo 
strany Jednoty dôchodcov Kysak vzišla požiadavka na finančnú podporu seniorov 
z Obišoviec. Z Obišovčanov sa v Kysaku zapája cca 7 ľudí. Pani starostka navrhla finančnú 
podporu v sume 200,-€ po predložení pokladničných dokladov. Za týmto účelom by chcela 
prijať samostatné uznesenie. 
Uznesenie č.190/2018 o finančnej podpore Jednoty dôchodcov v Kysaku, pre potreby 
seniorov z Obišoviec, prijalo OZ jednohlasne. 
 
Pani starostka zhrnula kultúrno-spoločenské aktivity na rok 2018. V spolupráci s Úniou žien 
by sa malo zorganizovať podujatie ku dňu matiek, rovnako aj ku dňu detí.  
Na podpore gospelových spevov sa poslanci nedohodli.  
Poslanec Ščepita sa pripojil s tým, že on by rád podporil aj dôchodcov nejakou aktivitou 
priamo zo strany obce.  
Pani starostka teda pripomenula návrh výletu pre dôchodcov. 
Uznesením č.191/2018 poslanci OZ jednohlasne schválili návrh kultúrnych aktivít pre rok 
2018 (Deň detí, Deň matiek, Výlet pre dôchodcov). 
 
 

K bodu : 10 Diskusia 
Poslanec Kolcún sa pýtal, či z MASky budú peniaze na rekonštrukciu ihriska a údržbu 
odvodňovacích kanálov. 
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Pani starostka mu vysvetlila, že to sú výzvy o ktoré sa žiada aj mimo MASky a plánujeme 
požiadať. 
Poslanec Kolcún sa pýtal o Drieňový chodník o ktorom sa rokovalo predminulé 
zastupiteľstvo. 
Pani startostka mu odpovedala, že grant vzťahujúci sa o Drienovému chodníku neprešiel. 
Poslanec Kolcún povedal, že v danej lokalite niečo robia. 
Nato reagoval poslanec Legath, že to minule klčovali. 
Starostka pripomenula, že tam sú náletové dreviny. 
Poslanec Kolcún sa ďalej dopytoval, či sa niečo rozbehlo. 
Starostka zopakovala, že to neprešlo. Robilo sa len zameranie, ktoré bolo financované ešte 
z prostriedkov na hrad 2017. 
Poslanec Vokál sa čudoval, že toto nebolo schválené - Jedna rozumná aktivita a nebola 
schválená. 
Pani starostka spomínala, že pán Sárossy aj s dobrovoľníkmi, nadšencami naďalej 
spolupracuje. 
Poslanec Kolcun povedal, že ho videl kolíkovať ešte v januári. 
 
Poslanec Vokál sa pýtal, či obec neuvažuje do budúcna so spracovaním papiera. 
Harmonogram podľa ktorého sa vyváža papier, je podľa neho v nepostačujúcich intervaloch. 
Tieto intervaly sú postačujúce ak páli papier v kotly. Spaliny  sú pri kartónoch a klasickom 
papieri rovnaké ako pri biomase. Papier sa dá spracovať v drvičoch a následne v lisoch na 
peletky ktoré sa dajú páliť. Na takéto aktivity sú 90% granty.  Zaujímal sa či to je len jeho 
problém, alebo aj ostatní ľudia majú problém s papierom. 
Poslanec Legath sa vyjadril, že to je všeobecný problém. On vyváža papier do zberu keď sa 
mu zaplní dodávka. 
Poslanec Vokál skonštatoval, že teda nie je jediný.  
Pani starostka sa pýtala, že ak je drvič na výzvu, či to sú drviče len na kartóny. 
Poslanec Vokál odpovedal, že v princípe všetky papiere sú recyklovateľné. Nevie ale ako to je 
zákonné. Vie, že s kriedovým papierom je problém.  
Pani starostka vysvetlila ako sa tvorí harmonogram vývozu, že firma FURA sa dopytuje koľko 
akých vývozov požadujeme.  
Poslanec Legath pripomenul, že v minulosti navrhoval, ako hovorí poslanec Vokál, uskladniť 
v požiarnej zbrojnici 3-4 tony papiera a potom to spolu vyviezť.  
Starostka skonštatovala, že takou formou prebieha zber elektroodopadu. 
Poslanec Legath si myslí, žeby  to nebola stratová záležitosť, mali by sa z toho zvýšiť nejaké 
drobné.  
Pani starostka pripomenula, že pri zbere jedlých olejov, je obec dočasným úložiskom 
odpadov. Navrhla, že môžeme dať do domácnosti oznam o možnosti uskladnenia ak má 
niekto nadmerné množstvo. 
Poslanec Legath navrhoval, že napr. 1x v týždni by mohli doniesť. 
Poslanec Vokál doplnil, že čítal porovnanie spalín z papiera a z dreva, podľa ktorého je 
ekologická záťaž ako z dreva. Teda z takéhoto papiera by bol úžitok 2x. 
Pani starostka sa ho pýtala, či vie pozisťovať niečo konkrétne, aké výzvy, aké drviče... 
Poslanec Legath povedal, že ho aj tak bude treba skladovať. 
Pani starostka rozmýšľala nad tým, že keď niekto bude chcieť vziať si „svoje“ peletky, tak to 
nebude možné hneď. 
Poslanec Legath sa vyjadril, že on by nič nechcel, len sa zbaviť papiera. 
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Pani starostka pripomenula, že v našej obci sú aj takí ľudia, ktorý skladujú papier a čakajú za 
pani, ktorá občas prichádza do obce a vymení im tento papier za servítky, prípadne toaletný 
papier. Mohli by sme skúsiť zistiť, kto má nazvyš papier. 
Poslanec Legath sa vyjadril, že takýmto štýlom by sa mohol skladovať aj železný odpad. 
Poslanec Vokál nadhodil, že sú ponuky  aj na drviče na železo. 
Poslanec Legath spomínal mixovanie papiera na kašu, že to je energetický náročné. 
Poslanec Vokál doplnil, že tieto drviče sú za sucha, dodal, že nevie ani ceny, ale skúsi to zistiť. 
Pani starostka zhrnula, že doteraz neboli takéto požiadavky, že kedysi boli zberné nádoby 
a nosilo sa všetko do nich. 
Poslanec Legath pripomenul, že najväčší problém vtedy bol neporiadok v okolí zberných 
nádob. 
O 20,18 sa pani Balková  ospravedlnila, že vzhľadom na pokročilosť času už musí odisť. 
Rovnako urobil aj poslanec Vokál a následne odišiel. 
 
 
K bodu :11 Záver 
 
 Nakoľko ďalej v diskusii nikto nevystúpil pani  starostka  poďakovala prítomným za 
účasť na zasadnutí OZ č.22  a ukončila  zasadnutie  obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
 

 
................................................  ............................................. 
             overovateľ             overovateľ 


