
Zápisnica  

zo zasadnutia OZ v Egreši dňa 29.03.2021 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

1. Úvodné náležitosti 

a.) Otvorenie zasadnutia 

b.) Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

 

 

2. Schválenie programu 

3. Kontrola uznesenia 

4. Rokovanie podľa bodov programu 

5. Návrh uznesenia 

6. Záver 

 

 

1. Úvodné náležitosti : 

a.) Starostka obce Ing. Gabriela Timková otvorila zasadnutie OZ. 

b.) Za zapisovateľa určila JUDr. Petra Malčického, za overovateľov zápisnice Patrika 

Šimka, Milana Fedorčáka, návrhová komisia JUDr. Peter Malčický, Ing. Dana 

Hodermarská. 

 

2. Schválenie programu zasadnutia. 

 

OZ schválilo program rokovania 

 

Hlasovanie : 

             Za: Ing. Dana Hodermarská, JUDr. Peter Malčický, Milan Fedorčák, Patrik  Šimko 

             Proti : 0 

             Zdržal sa : 0 

             Neprítomní : Imrich Sokoli 

 

3. Kontrola uznesení – splnené 

 

4. Program rokovania: 

1. Obnova kontokorentného úveru – starostkou obce bol prednesený návrh na 

prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 3 500,-€ na preklanutie 

časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v bežnom roku. K návratným 

zdrojom financovania predniesla hlavná kontrolórka správu s následným 

odporúčaním schváliť prijatie návratných zdrojov financovania. 

Hlasovanie : 

Za: Ing. Dana Hodermarská, JUDr. Peter Malčický, Milan Fedorčák, Patrik  

Šimko 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Neprítomní : Imrich Sokoli 

 



 

2. Starostka obce predniesla OZ návrh na udelenie odmeny hlavnej kontrolórke vo 

výške 30% z priemerného platu za rok 2020. 

Hlasovanie : 

ZA : Ing. Dana Hodermarská, JUDr. Peter Malčický, Milan Fedorčák, Patrik  

Šimko 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Neprítomní : Imrich Sokoli 

 

3. Hlavná kontrolórka predniesla plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 : 

a.) Následná finančná kontrola 

b.) Dokumenty obce 

c.) Ostatné kontroly 

d.) Metodické stanovisko k rozpočtu obce 

e.) Preverenie podmienok obce pre plnenie rozpočtu za rok 2020 

Hlasovanie : 

Za: Ing. Dana Hodermarská, JUDr. Peter Malčický, Milan Fedorčák, Patrik  

Šimko 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Neprítomní : Imrich Sokoli 

 

4. Starostka obce predniesla návrh na zakúpenie komunálnej techniky na letnú 

a zimnú údržbu. Je potrebné prijať konkrétnu špecifikáciu – tak aby bolo možné 

zadať opis zákazky pre verejného obstarávateľa. Po diskusii bola prijatá konkrétna 

špecifikácia, a to : traktor o výkone 24 HP, s pohonom 4 kolies, s kabínou, 

príslušenstvo – kosačka-mulčovač, predná šípová radlica na odhŕňanie snehu, 

posypovač na soľ. 

Hlasovanie: 

ZA: Ing. Dana Hodermarská, JUDr. Peter Malčický, Milan Fedorčák, Patrik 

Šimko 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

Neprítomní : Imrich Sokoli 

 

5. Starostka obce predniesla návrh na účasť obce v združení BOCOV II  so sídlom 

Hlavná 177/5, Nižný Žipov a predstavila návrh zmluvy. Združenie BOCOV II je 

združenie obcí Zemplínska nová ves, Stanča, Nižný Žipov, Čeľovce, Plechotice 

a Egreš. Toto združenie vzniká za účelom spoločného odkanalizovania 

zúčastnených obcí a výstavby spoločnej ČOV. Cieľom združenia je spoločný 

postup pri získavaní finančných prostriedkov na odkanalizovanie a výstavbu 

ČOV. Starostka upozornila na skutočnosť, že naša obec nemá vypracovanú žiadnu 

projektovú dokumentáciu na odkanalizovanie, preto v budúcnosti bude potrebné 

túto dokumentáciu zabezpečiť. 

Hlasovanie : 

ZA : : Ing. Dana Hodermarská, JUDr. Peter Malčický, Milan Fedorčák, Patrik 

Šimko 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Neprítomní : Imrich Sokoli 



6. Starostka obce predstavila aktivity v rámci MAS Roňava, do ktorých sa môže 

obec zapojiť. Ide o aktivitu B.2 – zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel, B.3 

– nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb, C.1 – komunitné sociálne služby, D.2 – 

rozšírenie a skvalitnenie predškolských zariadení. Po diskusii OZ prijalo 

zapojenie sa do aktivity B.2 s tým, že konkrétny projekt bude určený po tom ako 

bude presná výška finančných prostriedkov, ktorú bude mať obec k dispozícii. 

Aktivita D.2 je pre našu obec nereálna, nakoľko nemáme predškolské zariadenie. 

Čo sa týka aktivity C.1 a B.3 – podľa poznatkov z väčších obcí nie je záujem 

o podobné služby, preto OZ neodporúča sa do takýchto aktivít zapájať. Starostka 

obce ešte podotkla, že na každý projekt je potrebné 5%tné spolufinancovanie zo 

strany obce. 

OZ teda schvaľuje zapojenie sa obce do aktivity č. B.2. 

Hlasovanie : 

ZA : Ing. Dana Hodermarská, JUDr. Peter Malčický, Milan Fedorčák, Patrik 

Šimko 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Neprítomní : Imrich Sokoli 

 

7. Starostka obce oboznámila OZ s problémom pri pomenovaní ulíc, ktoré bolo 

prijaté VZN zo dňa......, nakoľko poštové doručovateľky upozornili na prijaté 

názvy ulíc v našej obci. Nakoľko naša obec spadá pod poštu Trebišov a triedenie 

pošty sa robí podľa ulíc, mohlo by sa stať, že pošta, ktorá vy sa mala doručiť do 

našej obce, doručila by sa na danú ulicu do Trebišova. V snahe vyhnúť sa takýmto 

nepríjemnostiam, starostka obce odporúča radšej zmeniť názvy ulíc. Po diskusii 

boli prijaté nové návrhy Dlhá, Kostolná, Vŕbová, Brezová, Potočná, Stromová. 

Ďalej starostka obce oboznámila OZ s ponukou na zakúpenie vrecovaného asfaltu 

na opravu drobných výtlkov, k tomu by bolo potrebné zakúpiť menšie náradie – 

zbíjačku a ubíjaciu platňu a za pomoci aktivačných pracovníkov poopravovať 

výtlky. K aktivačným pracovníkom je však potrebný aj nejaký spoľahlivejší 

dozor, s čím máme neustály problém. 

Hlasovanie : 

ZA : Ing. Dana Hodermarská, JUDr. Peter Malčický, Milan Fedorčák, Patrik 

Šimko 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Neprítomní : Imrich Sokoli 

 

8. Návrh uznesenia: 

 

K bodu č. 1 

Uznesenie č. 1/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Egreši  

A/ berie na vedomie správu HK k dodržaniu podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania. 

      B/ schvaľuje obnovu kontokorentného úveru vo výške 3 500,-€ 

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

 

 



K bodu č. 2 

Uznesenie č. 2/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Egreši  

Schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke vo výške 30% z priemerného platu za rok 2020 

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

K bodu č. 3 

Uznesenie č. 3/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Egreši  

Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021 

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

K bodu č. 4 

Uznesenie č. 4/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Egreši  

Schvaľuje špecifikáciu a zadanie zákazky na nákup komunálnej techniky na letnú 

a zimnú údržbu 

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

K bodu č. 5 

Uznesenie č. 5/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Egreši  

Schvaľuje vstup obce do pripravovaného združenia obcí BOCOV II 

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

       K bodu č. 6 

Uznesenie č. 6/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Egreši  

Schvaľuje zapojenie obce do opatrenia B.2 – zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti 

sídel 

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

 

K bodu č. 7 

Uznesenie č. 7/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Egreši  

A/ Berie na vedomie návrhy názvov ulíc – Dlhá, Kostolná, Vrbová, Brezová, Potočná, 

Stromová 

B/ odporúča zakúpenie vrecovaného asfalty a drobnej techniky na opravu výtlkov 

v obci. 

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

 

9. Záver : Starostka obce poďakovala za účasť všetkým prítomným a ukončila 

rokovanie. 

 

 

Zapisovateľ : JUDr. Peter Malčický..................v.r................................... 

 

Overovatelia : Milan Fedorčak.........................v.r.................................... 

 

                        Patrik Šimko..................................v.r............................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


