
 
 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2022 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Zasadnutie otvorila starostka obce, privítala prítomných poslancov a ostatných zúčastnených. 

Zapisovateľ: Ing. Lucia Lajčinová 

Program: 

1. Otvorenie/určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice/; 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ; 

3. Kontrola uznesení; 

4. Schválenie rozpočtu na rok 2023; oboznámenie OZ s návrhom rozpočtu na roky 2024 

2025 

5. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2022; 

6. Schválenie VZN č. 1/2023 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady na rok 2023; 

7. Schválenie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2023 - 2025; 

schválenie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023; 

8. Schválenie používania kultúrneho domu v čase energetických opatrení; 

9. Schválenie plánu vývozu TKO na rok 2023; 

10. Informácie starostky od posledného zasadnutia; 

11. Rôzne; 

12. Záver. 

 

K bodu 1/ 

Starostka otvorila zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hradišti, určila zapisovateľku 

Ing. Luciu Lajčinovú a overovateľov zápisnice Dušana Lajčina a Pavla Čičmanca 

a skonštatovala, že OZ je uznášaniaschopné.  

 

K bodu 2/  

             Prítomní poslanci predložený program jednohlasne schválili. 

Hlasovanie: 

Za: 5 Juraj Ozdinec, Dušan Lajčin, Nikola Mičodová, Bc. 

Zlatica Melichová, Pavol Čičmanec 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

K bodu 3/  

Kontrolou uznesení sme zistili, že vyriešenie ukončenia nájmu pohostinstva bola 

splnená. K ukončeniu nájmu došlo 30.09.2022. 

K bodu 4/ 



 
 

Ekonómka predložila poslancom návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025, ktorý si 

preštudovali. Nemali voči nemu žiadne námietky a rozpočet na rok 2023 schválili a návrh 

rozpočtu na roky 2024 a 2025 zobrali na vedomie. 

Hlasovanie 

Za: 5 Juraj Ozdinec, Dušan Lajčin, Nikola Mičodová, Bc. 

Zlatica Melichová, Pavol Čičmanec 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

K bodu 5/  

Rovnako bolo poslancom predložené rozpočtového opatrenia č. 4/2022, ku ktorému im 

bolo vysvetlené, že sa robia zmeny rozpočtu z dôvodu neočakávaných výdavkov. Rozpočtové 

opatrenie následne schválili. 

Hlasovanie 

Za: 5 Juraj Ozdinec, Dušan Lajčin, Nikola Mičodová, Bc. 

Zlatica Melichová, Pavol Čičmanec 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

K bodu 6/ 

K návrhu VZN č. 1/2023 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady na rok 2023 mali poslanci pripomienky. Navrhli zmenu sadzby 

dane za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 

z 0,180 na 0,200 €.  

Starostka upozornila poslancov, že zmenou zákona má obec právomoc vyrubiť poplatky 

za neudržiavané stavby, čo sme doplnili do návrhu VZN. Koeficient k ročnej sadzbe dane zo 

stavieb môže byť najviac vo výške 10-násobku ročnej sadzby dane. Jedná sa o stavby, ktoré 

vlastník riadne neudržiava a stavebný úrad mu vo verejnom záujme právoplatne nariadil, aby 

sa v určenej lehote a za určených podmienok postaral o nápravu, pričom túto povinnosť 

v stanovenej lehote nesplnil. Sú to stavby, ktoré ohrozujú alebo obťažujú užívateľov alebo 

okolie stavby, závadné stavby, ktoré ohrozujú život alebo zdravie osôb. Zvýšenú daň za tieto 

stavby bude možné vyrubiť až v prípade, že vlastník stavby bol na zámer uplatniť na jeho 

nehnuteľnosť koeficient, najmenej 2-krát vyzvaný. 

Do VZN sme doplnili daň za užívanie verejného priestranstva. Daň je 0,07 € za každý 

aj začatý m2 a každý aj začatý deň osobitne užívaného verejného priestranstva. Sadzba poplatku 

za drobný stavebný odpad sa mení na 0,020 €. Uvedené zmeny poslanci schválili. 



 
 

Hlasovanie 

Za: 5 Juraj Ozdinec, Dušan Lajčin, Nikola Mičodová, Bc. 

Zlatica Melichová, Pavol Čičmanec 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

  

Zmena zákona sa týka aj poplatku za TKO. Sadzba poplatku musí byť uvedená za jeden 

deň za osobu a celkovo na kalendárny rok. Starostka informovala poslancov, že nastali výrazné 

zmeny v Združení obcí pre likvidáciu odpadu v Brezničke. Toto združenie sa dostalo do straty, 

a preto zvyšujú poplatky za vývoz a uloženie odpadov. Poplatok za zmesový odpad sa zvyšuje 

z 27,- € na 40,- €/t + poplatok zo zákona 22,- eur, poplatok za objemný odpad sa zvyšuje z 27,- 

€ na 45,- €/t + poplatok zo zákona 22,- eur. Uvedené poplatky sú bez DPH. Z tohto dôvodu 

musí aj obec pristúpiť k  zvýšeniu poplatku za TKO na jedného obyvateľa aspoň na 18 eur. 

Zmena nastáva aj u chalupárov, kde sa mení poplatok na 30,- € za nehnuteľnosť za kalendárny 

rok.  

Hlasovanie za poplatok TKO na obyvateľa 18,- eur 

Za: 4 Juraj Ozdinec, Dušan Lajčin, Nikola Mičodová, Bc. 

Zlatica Melichová,  

Proti: 1 Pavol Čičmanec 

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

Hlasovanie za poplatok chalupárov 30,- eur za nehnuteľnosť za kalendárny rok  

Za: 5 Juraj Ozdinec, Dušan Lajčin, Nikola Mičodová, Bc. 

Zlatica Melichová, Pavol Čičmanec 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

            

K bodu 7/ 

Kontrolórka obce predložila poslancom na schválenie stanovisko k rozpočtu na roky 

2023 – 2025 a návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023. Po preštudovaní tieto 

dokumenty poslanci schválili.  

Hlasovanie 



 
 

Za: 5 Juraj Ozdinec, Dušan Lajčin, Nikola Mičodová, Bc. 

Zlatica Melichová, Pavol Čičmanec 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

         

K bodu 8/ 

Starostka oslovila poslancov, aby povedali svoje návrhy čo sa týka prenajímania 

kultúrneho domu v čase energetickej krízy. Upozornila ich, že nie je možné vyrátať cenu za 

odber elektrickej energie, pretože sa ceny neustále menia. Poslanci navrhujú ostať pri paušále 

25,- eur domáci, 45,- cudzí. Tento návrh jednohlasne schválili. 

Hlasovanie 

Za: 5 Juraj Ozdinec, Dušan Lajčin, Nikola Mičodová, Bc. 

Zlatica Melichová, Pavol Čičmanec 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

K bodu 9/  

Poslancom sme predložili plán vývozu TKO na rok 2023, ktorý jednohlasne schválili. 

Hlasovanie 

Za: 5 Juraj Ozdinec, Dušan Lajčin, Nikola Mičodová, Bc. 

Zlatica Melichová, Pavol Čičmanec 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

             

K bodu 10/               

Starostka informovala poslancov o dianí v obci od posledného zasadnutia. Dokončila sa 

studňa cigánka, autobusová zastávka a zaviedli sa kamery. Jeden nespokojný občan podal 

sťažnosť kvôli kamere, ktorá sníma jeho dom. Na to reagovala starostka, že kamery sú zavedené 

v súlade so zákonom, kamera nesníma súkromný majetok, ako je pohľad do dvora, okien... 

Sníma cestu pred domom, obecný pozemok, obrys domu. Poslanci navrhli, aby sa pohľad na 

obrys domu začiernil a ponechali sa v zábere len cesty a chodník. Týmto vyriešime problém 

a obidve strany budú spokojné. 



 
 

K bodu 11/ 

Obci bola doručená žiadosť z Integrovaného sociálneho centra Málinec o finančnú 

výpomoc. Poslanci navrhli prispieť sumou 100,- eur.  

Hlasovanie 

Za: 5 Juraj Ozdinec, Dušan Lajčin, Nikola Mičodová, Bc. 

Zlatica Melichová, Pavol Čičmanec 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Čičmanec oboznámil nových poslancov s prijatými VZN obce, ktoré sú v platnosti 

a malo by sa podľa nich riadiť. Prosí ich, aby si ich prečítali, aby mohlo OZ podniknúť nejaké 

opatrenia, čo sa týka najmä udržiavania poriadku v obci.  

Ďalej navrhol schváliť koncoročnú odmenu starostke a kontrolórke. K odmenám nemal 

nikto námietky a boli schválené v navrhnutej výške. 

Hlasovanie 

Za: 5 Juraj Ozdinec, Dušan Lajčin, Nikola Mičodová, Bc. 

Zlatica Melichová, Pavol Čičmanec 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

K bodu 12/ 

Starostka sa všetkým poďakovala za účasť a zasadnutie ukončila.  

 

Overovatelia: 

Dušan Lajčin                       ............................................. 

Pavol Čičmanec                  .............................................. 


