
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Egreši dňa 25.1.2023 

 

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

Ing. Agáta Vysokajová - HK, Ing. Gabriela Timková - starostka obce, zapisovateľka: Mgr. 

Michaela Mihalik 

Neprítomný: Ing. Kolesár Marián 

 

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

3. Schválenie programu 

4. Kontrola uznesenia 

5. Schválenie odpredaja časti vodovodu 

6. Rozpočtové opatrenie 

7. Obnova kontokorentného úveru 

8. Plán kontrolnej činnosti HK obce na I.  polrok 2023   

9. Rôzne 

10. 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, JUDr. Peter Malčický 

Schválenie programu zasadnutia: 

OZ schválilo program rokovania. 

Hlasovanie  

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

Sokoli, 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: Ing. Kolesár Marián 

 

3.Kontrola uznesení: – splnené 

4. Program rokovania: 

 



1. Schválenie odpredaja časti vodovodu 

 

- ODPREDAJ obecného majetku uvedeného v kúpnej zmluve medzi Východoslovenskou 

vodárenskou spoločnosťou, a. s. Košice a obcou Egreš v nasledovnom rozsahu: 

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.  

 

Odpredaj majetku obce do vlastníctva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

IČO 36570460, so sídlom Komenského 50,  042 48 Košice za kúpnu cenu: 1,- € bez DPH, 

(slovom: Jedno euro), z dôvodu hodného osobitného zreteľa je prípustné a v súlade so 

záujmami a zásadami hospodárenia s majetkom obce Egreš. 

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: 0  

Neprítomní: Ing. Kolesár Marián 

 

2. Rozpočtové opatrenie 

Rozpočtové opatrenie č. 13/2022 – 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, JUDr. Peter Malčický, Imrich 

Sokoli, 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: Ing. Kolesár Marián 

 

3. Obnova kontokorentného úveru 

HK obce predniesla svoje stanovisko ku kontokorentnému úveru a odporúča jeho 

schválenie. Materiál priložený. OZ schválilo  výšku kontokorentného úveru na rok 2023         

3 500,00 € 

 

Hlasovanie  

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

Sokoli, 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: Ing. Marián Kolesár 

 

4. Plán kontrolnej činnosti HK obce na I.  polrok 2023   

Kontrolórka oboznámila OZ s plánom kontrolnej činnosti na I.polrok 2023. OZ prerokovalo 

tento plán.   Materiál priložený. 

OZ schválilo plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2023 

 

 

Hlasovanie  

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

Sokoli, 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: Ing. Marián Kolesár 

 

 

 

 



 

5. Rôzne 

a) P. starostka Timková informovala poslancov o možnosti odkúpenia bývalých potravín  

sup. číslo 24 v obci Egreš. Kontaktovala ju aj realitná maklérka, o tom že ponuka je stále 

platná. Aktuálna cena je 53 000. Poslanec Sokoli uviedol, že odkúpenie nehnuteľnosti je 

výhodné aj z tej strany, že v budúcnosti je možné tieto priestory využiť na prípadný prenájom.  

 

 

Hlasovanie  

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

Sokoli, 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: Ing. Marián Kolesár  

 

OZ schválilo zámer odkúpiť nehnuteľnosť s pozemkom súpisné číslo 24, odporúča jednať 

s majiteľom, preveriť podmienky financovania a vypracovať znalecký posudok.  

 

b) Poslanec Sokoli sa opýtal ako prebiehajú prípravy na ples. P. starostka uviedla, že catering 

je plne obsadený na niekoľko mesiacov dopredu a nakoľko príprava na ples je fyzicky aj 

psychicky náročná ona ho zo zdravotných dôvodov nemôže organizovať. Navrhla poslancom, 

že ho môžu zorganizovať oni. K uvedenému sa ani jeden z poslancov nevyjadril.   

 

c) P. starostka navrhla zorganizovať Deň obce Egreš 1.júla 2023 s programom aj pre deti aj 

pre dospelých (tanečná zábava). Úctu k starším dohodli poslanci OZ so starostkou obce 

predbežne na termín 21.10.2023, ako aj organizáciu Vianočného pásma v decembri počas 

Vianoc a Novoročného ohňostroja.  

 

d)Poslanec I. Sokoli sa informoval, či by nebolo vhodné v DS presunúť mrazničku so sklom 

na miesto kde sa koná obrad, lebo podľa neho je to hygienickejšie. Starostka sa vyjadrila, že 

podľa usmernenia RÚVZ je v DS na to určená miestnosť kde má byť mraznička. 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

                         

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

 

 

 
 


