
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Egreši dňa 14.12.2022 

 

Prítomní: Ing. Dana Hodermarská,  Kállai Štefan, Ing. Kolesár Marián, JUDr. Peter Malčický, 

Imrich Sokoli, Ing. Agáta Vysokajová - HK, Ing. Gabriela Timková - starostka obce, 

zapisovateľka: Mgr. Michaela Mihalik 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie  

3. Schválenie programu 

4. Kontrola uznesenia 

5. Rozpočet na rok 2023 

6. Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady na území obce Egreš 

7. Návrh VVS na vysporiadanie časti vodovodu 

8. Zásady odmeňovania poslancov 

9. Voľba predsedov komisií OZ 

10. Rozpočtové opatrenie 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

 

ZÁPISNICA: 

 

1.Starostka obce Ing. Gabriela Timková otvorila zasadnutie OZ. 

2.Starostka obce za zapisovateľa určila: Mgr. Michaela Mihalik 

                           za overovateľov zápisnice: Ing. Dana Hodermarská,  Štefan Kállai 

       za návrhovú komisiu: Imrich Sokoli, Ing. Marián Kolesár 

Schválenie programu zasadnutia: 

OZ schválilo program rokovania. 

Hlasovanie  

Za: Ing. Dana Hodermarská,  Kállai Štefan, Ing. Kolesár Marián, JUDr. Peter 

Malčický, Imrich Sokoli, 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0 

 

3.Kontrola uznesení: – splnené 

4. Program rokovania: 

 



1. Rozpočet na rok 2023 

HK obce predniesla svoje stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023 až 2025 a 

rozpočtu na rok 2023  a odporúča jeho schválenie. Materiál priložený. 

 

Poslanec Ing. Marián Kolesár sa vyjadril k navrhovanému rozpočtu miezd, či obec potrebuje 

dve pracovníčky. Ušetrené finančné prostriedky by sa podľa jeho vyjadrenia mohli použiť na 

opravu chodníkov.  Na uvedené vyjadrenie reagovala p. starostka aby sa pracovníčky OcÚ 

prepustili a chod administratívy obce by zabezpečovala externá firma. HK podotkla že, 

externá firma by  bola podstatne drahšia a vnieslo by to neporiadok do administratívy a chodu 

obce. Na uvedené reagovali aj Ing. Hodermarská a JUDr. Malčický a poznamenali, že každým 

rokom je viac kompetencií ktoré spadajú pod administratívu obce.  

 

OZ schválilo  návrh viacročného rozpočtu 2023 až 2025 a rozpočtu na rok 2023. Materiál 

priložený. 

 

Hlasovanie  

Za: Ing. Dana Hodermarská,  Kállai Štefan, Ing. Kolesár Marián, JUDr. Peter 

Malčický, Imrich Sokoli, 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0 

 

 

2. Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady na území obce Egreš. 

P. starostka predniesla návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch za TKO. Oslovila 

poslancov aby predniesli návrhy na ročný poplatok za TKO, keďže spoločnosť zabezpečujúca 

vývoz odpadu Fúra pristúpila k zvyšovaniu cien. Poslanci OZ sa dohodli na poplatku za TKO 

na rok 2023 na 13€/osobu.  

 

OZ schválilo VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Egreš.  

 

Hlasovanie  

Za: Ing. Dana Hodermarská,  Kállai Štefan, Ing. Kolesár Marián, JUDr. Peter 

Malčický, Imrich Sokoli, 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0 

 

   

 

3. Návrh VVS na vysporiadanie časti vodovodu 

P.starostka predniesla zámer:  

 



 

Hlasovanie  

Za: Ing. Dana Hodermarská,  Kállai Štefan, JUDr. Peter Malčický, Imrich 

Sokoli, 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1  

Neprítomní: 0 

 

4. Zásady odmeňovania poslancov 

OZ prerokovalo zásady odmeňovania poslancov na rok 2023 a schválilo ich. Ing. Kolesár sa 

vyjadril, že on je ochotný vzdať sa odmeny, na čo HK vysvetlila, že odmena je viacmenej 

symbolická za ich čas.    

  

 

 

S c h v a ľ u j e :  

- ZÁMER previesť majetok kupujúcemu – Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti,             

a. s. Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to: 

Predmetom kúpy je 95 % majetkový podiel obce zrealizovaný v zmysle  dotácie  z EF v roku 

2016 (Zmluva o združení finančných prostriedkov č. 1047/238/2016/IÚ zo dňa  23.6.2016) 

v nasledovnom rozsahu: 

SO 18 - Rozvodná sieť Egreš 

Potrubie „1“  HDPE  DN 150    o dĺžke  420,00 m  

Potrubie „1-1“ HDPE  DN 100    o dĺžke    12,00 m  

Potrubie „1-2“ HDPE  DN 100    o dĺžke    14,10 m  

Potrubie „2“  HDPE  DN 100    o dĺžke  267,00 m  

Potrubie „2-1“ HDPE  DN 100    o dĺžke    96,00 m  

Vodovod           s p o l u   o dĺžke:  809,10 m 

   

 Dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode majetku obce je skutočnosť, že obec 

Egreš v súčasnosti nemá finančné, materiálové, odborné a personálne kapacity na dlhodobé 

prevádzkovanie a vlastníctvo vyššie uvedeného vodovodu. Obec by mohla prevádzkovať 

vodovod samostatne iba prostredníctvom fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej bolo 

v zmysle § 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných 

kanalizácií pri splnení požiadaviek na odbornú spôsobilosť.  

 Na základe uvedeného predaj formou obchodnej verejnej súťaže alebo verejnou dražbou 

v zmysle ustanovenia §9a zákona č. 138/1991 Zb. o správe majetku obcí tak neprichádza do 

úvahy. Odpredaj verejnej kanalizácie do vlastníctva VVS, a.s. za kúpnu cenu  1,- € z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa je prípustné v súlade so záujmami a zásadami hospodárenia 

s majetkom obce Egreš.  

 

Predávajúci Obec Egreš je vlastníkom majetku – časti stavby v k. ú. Egreš, ktorý na 

základe tejto zmluvy predáva a kupujúci ich nadobúda do svojho vlastníctva.     

Uvedený rozsah stavby bude predmetom Kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 1,- € bez DPH 

pre VVS, a. s. Košice. 

 



Hlasovanie  

Za: Ing. Dana Hodermarská,  Kállai Štefan, JUDr. Peter Malčický, Imrich 

Sokoli, 

Proti: 0 

Zdržal sa: Ing. Marián Kolesár  

Neprítomní: 0 

 

5. Voľba predsedov komisií OZ 

Obecné zastupiteľstvo zvolilo za  

 

a )  predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov  -  JUDr. Peter Malčický 

      členov : Ing. Dana Hodermarská, Štefan Kallái, Ing. Marián Kolesár, Imrich Sokoli,  

 

b)   predsedu komisie verejného poriadku –  Štefan Kállai 

      členov : Ing. Dana Hodermarská, Ing. Marián Kolesár, JUDr. Peter Malčický,  

Imrich  Sokoli, 

 

Hlasovanie  

Za: Ing. Dana Hodermarská,  Kállai Štefan, Ing. Kolesár Marián, JUDr. Peter 

Malčický, Imrich Sokoli, 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0 

 

 

6. Rozpočtové opatrenie 

Rozpočtové opatrenie č. 12/2022 – navýšenie príjmu a výdaju s KZ 11UA, 111, 1AC1, 1AC2, 

41 a presuny s KZ 41,111. Materiály priložené. 

Hlasovanie  

Za: Ing. Dana Hodermarská,  Kállai Štefan, Ing. Kolesár Marián, JUDr. Peter 

Malčický, Imrich Sokoli, 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0 

 

 

 

8. Rôzne 

a) P. starostka Timková navrhla odmenu pre HK  za rok 2022 . OZ schválilo odmenu 

      pre HK obce vo výške 30 % ročného platu. 

 

 

 

 



Hlasovanie  

Za: Ing. Dana Hodermarská,  Kállai Štefan, Ing. Kolesár Marián, JUDr. Peter 

Malčický, Imrich Sokoli, 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0 

 

b) P. starostka Timková informovala OZ, že sa zúčastnila stretnutia v Nižnom Žipove 

týkajúceho sa plánovanej kanalizácie kde bolo uvedené, že územné rozhodnutie bude trvať 

približne tri mesiace.  

 

c) P. starostka navrhla, že by bolo vhodné zorganizovať kultúrnu akciu pre deti. Poslanec 

Sokoli uviedol, že by sa mohla usporiadať nejaká akcia aj pre všetkých občanov. Poslanci sa 

teda dohodli na zorganizovaní Egrešškej tanečnej zábavy v KD dňa 4.2.2023.  

 

d)P. starostka oznámila, že 1.1.2024 sa bude organizovať Novoročný punč. 

 

e) Poslanec Sokoli sa informoval o aktuálnej situácii zimnej údržby chodníkov a ciest. 

 

f) Poslanec Kolesár sa informoval, či by bolo umožnené kňazom parkovanie pred DS. 

Starostka uviedla, že je potrebné zachovať udržateľnosť projektu, a preto nie je možné 

sprístupniť parkovanie pred DS.  

 

g) Poslanec Kolesár upozornil, že odpad z cintorína sa nachádza aj mimo kontajnera.  

 

h) Poslanci OZ diskutovali o možnosti odkúpenia nehnuteľnosti so súpisným číslom 71 a 24. 

Navrhli, že by bolo vhodné zistiť bližšie informácie o prípadnom odkúpení pretože by sa 

našlo využitie pre obec.  

 

Záver . Pani starostka sa poďakovala za účasť všetkým prítomným  a ukončila 

rokovanie. 

 

 

 

 

Zapisovateľka : Mgr. Michaela Mihalik           ..................v......r................... 

 

Overovatelia :   Ing. Dana Hodermarská         …...............v........r................. 

                         

                          Štefan Kállai                           ..................v.........r................. 

 

 

 

 

 

 

 



 


