
Zápisnica 

                  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žakarovciach konaného  

         dňa  14.03.2023 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Žakarovciach 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:  František Lauf – ospravedlnený 
 

Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie 

2. Zloženie sľubu poslankyne Barbory Macejkovej 

3. Schválenie programu OcZ, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba 

návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Slovenský zväz zdravotne postihnutých 

6. Rozpočet Obce Žakarovce na roky 2023 – 2025 

7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022 

8. Správa o finančnej situácii obce s dôrazom na návratné zdroje financovania ku dňu 

01.01.2023  

9. Kúpa budovy bývalého Detského domova 

10. Určenie poslancov zodpovedajúcich za jednotlivé časti obce 

11. Interpelácia poslancov 

12. Rôzne a diskusia 

13. Záver 
 

 

1. Otvorenie 

 

  Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal a viedol starosta obce Žakarovce, Ing. Štefan 

Tulipán. Starosta obce privítal na zasadnutí OcZ  všetkých prítomných poslancov. Zo 

zasadnutia obecného zastupiteľstva sa ospravedlnil pp. František Lauf.  

 

2. Zloženie sľubu novozvolenej poslankyne Obecného zastupiteľstva 

 

 Starosta obce prečítal novozvolenej poslankyni obecného zastupiteľstva zákonom 

predpísaný sľub. Novozvolená poslankyňa zložila zákonom predpísaný sľub a po potvrdení 

sľubu podpisom jej bolo následne odovzdané osvedčenie.  

 

3. Schválenie programu OcZ ,určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba  

    návrhovej komisie 

 

Starosta obce podľa pozvánky predložil návrh programu zasadnutia, ktorí poslanci 

schválili.  

Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 0  

 

Starosta obce určil za zapisovateľku Zoju Lorincovú, za overovateľov zápisnice pp. Miroslava 

Marcinka pp. Martina Šimu. Do návrhovej komisie určil pp. Barboru Macejkovú a pp. Mariána 

Marcinka.  

Predložený návrh schválili všetci prítomní poslanci. 

Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 0 



4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  

 

Starosta obce informoval o kontrole plnenia uznesení z dňa 13.12.2022.  

Uznesenie č. 21/2022 je v stave riešenia, keďže žiadosť o odkúpenie pozemku p. 

Lompartovej musí prejsť ešte viacerými krokmi, aby došlo ku kladnému vybaveniu. Je 

potrebné, aby si p. Lompartová dala do poriadku doklady týkajúce sa vlastníctva vybranej 

nehnuteľnosti a následne bude možné podstúpiť ďalšie kroky, ktoré by viedli k odkúpeniu 

pozemku.   

Uznesenie č. 22/2022 je taktiež v stave riešenia, keďže ide o jednanie ohľadom 

odkúpenia nehnuteľného majetku štátu, ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce. Ide 

o jednania, ktoré prebiehajú medzi Obcou Žakarovce a Ministerstvom práce, soc. vecí a rodiny. 

Viaceré kroky bolo potrebné prerokovať na obecnom zastupiteľstve.   

Poslanci OcZ vzali na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutia OcZ  zo dňa 

13.12.2022. 

Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 0 

 

5. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Slovenský zväz zdravotne postihnutých 

 

 Starosta obce informoval poslancov, že bola doručená Žiadosť od Slovenského zväzu 

zdravotne postihnutých – ZO Žakarovce. Slovenský zväz zdravotne postihnutých si požiadali 

o dotáciu vo výške 300 €. Účelom využitia dotácie majú byť rôzne kultúrno-spoločenské či 

športové aktivity. Keďže ide o neziskovú organizáciu, ktorá nemá žiadne iné príjmy jej chod je 

z veľkej časti závisí práve na tejto dotácii.  

Predloženú žiadosť schválili všetci prítomní poslanci. 

Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 0 

 

6. Rozpočet Obce Žakarovce na roky 2023 – 2025 

 

Poslancom OcZ boli vopred doručené materiály na preštudovanie a prípadné 

pripomienkovanie. Hlavné slovo k rozpočtu obce mala hlavná kontrolórka obce Ing. Monika 

Lorincová, ktorá vyslovila, že rozpočte obce je navrhnutý ako vyrovnaný.  Celkový rozpočet je 

stavaný a zameriava sa iba na nevyhnutné výdavky, pretože samotný rok 2023 bude pre obec 

náročný a nepriaznivý, a to hlavne z dôvodov akými sú navýšenie cien energií a platov. 

Realizovať sa budú iba výdavky, ktoré sú obsiahnuté v rozpočte.  

Hlavná kontrolórka obce Ing. Monika Lorincová dala do povedomia vykonanie údržby 

v škôlke. V tomto prípade už došlo k vykonaniu, pretože šlo o havarijný stav, ktorý bolo nutné 

dať do poriadku, v čo najrýchlejšom čase. Hlavná kontrolórka obce Ing. Monika Lorincová dala 

poslancom do povedomia aj možnú refundáciu energií. Kde by sa každý mesiac vyplnila 

žiadosť na základe, ktorej by sa následne vrátila obci určitá čiastka za spotrebovanú energiu. 

Z rozpočtu obce je možné vyčítať, že rezerva obce sa pohybuje vo výške 12 000 € ide o rezervu, 

ktorá má slúžiť na výdavky budúcich období v prípade ak by došlo k niečomu nečakanému. 

V roku 2023 sa neplánujú žiadne výdavky kapitálového rozpočtu taktiež sa neplánujú ani 

výdavkové finančné operácie. Hlavná kontrolórka obce Ing. Monika Lorincová informovala 

poslancov, že došlo aj k vytvoreniu rezervy na chránené pracovisko, pretože sa predpokladá, 

že dôjde k preobsadeniu pozície.  

 P.p. Marcinko st. vyslovil, že peniaze, ktoré slúžia ako rezerva by mali byť použité ako 

prostriedky na opravu cestnej komunikácie v obci. Na čo mu bolo odpovedané, že to nebude 



možné keďže obci ostáva 12 000 €, ktoré slúžia na rezervu a v prípade, že by sa to použilo na 

opravu ciest obci by neostala žiadna rezerva.  

 

Po diskusii poslanci OcZ   schválili  predložený návrh rozpočtu Obce Žakarovce na rok 

2023 a vzali  na vedomie návrh rozpočtu Obce Žakarovce na roky 2024 a 2025. 

Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 0 

 

7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022 

 

Ing. Monika Lorincová, hlavná kontrolórka obce vyslovila, že v správe sú zhrnuté 

kontrolné činnosti vyplývajúce zo schváleného plánu práce na prvý a druhý polrok 2022. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky a schválili Správu o kontrolnej činnosti za rok 

2022. 

Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 0 

 

8. Správa o finančnej situácii obce s dôrazom na návratné zdroje financovania ku dňu 

01.01.2023  

 

Ing. Monika Lorincová, hlavná kontrolórka obce  oboznámila poslancov OcZ, že táto 

správa je vypracovaná z toho dôvodu, že obci bola poskytnutá návratná finančná výpomoc zo 

strany Ministerstva financií SR v roku 2020. Ide o kompenzáciu výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Obec Žakarovce 

dlhuje Ministerstvu financií k 1.1.2023 na istine. Tento bezúročný úver bude obec Žakarovce 

splácať 4 roky pravidelnými ročnými splátkami. Prvá splátka sa zrealizuje v roku 2024.  

 Poslanci OcZ  nemali žiadne pripomienky a schválili Správu o finančnej situácii obce 

s dôrazom na návratné zdroje financovania ku dňu 1.1.2023. 

Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 0 

 

9. Kúpa budovy bývalého Detského domova 

 

V roku 2020 obec prejavila záujem o odkúpenie budovy bývalého detského domova. 

Cena budovy sa vyčíslila znaleckým posudkom  na sumu 270 000 €. Obci bolo umožnené 

odkúpenie za 10 % z celkovej sumy. Starosta obce Ing. Štefan Tulipán oboznámil poslancov 

s aktualizáciami, ku ktorým došlo od posledného zastupiteľstva, a teda, že bola obci zaslaná 

zmluva na odkúpenie budovy bývalého detského domova. Starosta obce rieši túto zmluvu 

s právničkou. Podmienky zmluvy sú nastavené dosť nepriaznivo, a tak sa starosta obce Ing. 

Štefan Tulipán spolu s právničkou, ktorá zastupuje obec snažia o nastolenie priaznivejších 

podmienok. No starosta obce taktiež poukázal aj na to, že pri takejto situáciu sa musia 

rozhodovať, aj poslanci a prejaviť súhlas či sú za pokračovanie alebo proti. Starosta obce 

diskutoval o tejto situácii aj s primátorom mesta Gelnice. No v Gelnici sa rozhodli pre vlastný 

projekt. Starosta obce už nadviazal komunikáciu v ďalšom riešení tejto situácie s vybraným 

OZ, ktoré prejavilo o tento projekt záujem a momentálna situácia je stále v stave riešenia.  

Poslanci OcZ  schválili pokračovanie prejednávania kúpy nehnuteľnosti a poverili 

starostu obce na ďalšie jednanie s Ministerstvom práce, soc. vecí a rodiny Slovenskej republiky 

ako aj s právničkou a potenciálnym OZ, ktoré ma o projekt záujem. 

Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 0 

 

 

 

 



10. Určenie poslancov zodpovedných za jednotlivé časti obce 

 

 Starosta obce Ing. Štefan Tulipán rozdelil jednotlivé poslanecké obvody v obci 

Žakarovce, a to nasledovne: 

Poslanecký obvod č. 1 Marián Marcinko – Od zastávky Štátnej dopravy, celá Zuzana. 

Poslanecký obvod č. 2 Miroslav Marcinko – Od úrovne zastávky Štátnej dopravy, štreka, kostol 

– nad štátnou cestou ku štreke. 

Poslanecký obvod č. 3 Barbora Macejková – Od úrovne kostola po cestu na Pirci – nad štátnou 

cestou ku štreke. 

Poslanecký obvod č. 4 Ján Hajduk – Od Pirci po koniec obce vrátane Doliny a Kalmanky – nad 

štátnou cestou. 

Poslanecký obvod č. 5 František Lauf – Od zastávky Štátnej dopravy po obecný úrad – pod 

štátnou cestou 

Poslanecký obvod č. 6 Martin Šima – Od Obecného úradu po Detský domov – pod štátnou 

cestou. 

Poslanecký obvod č. 7 Ing. Peter Kanuščák – Od Detského domova celá Halda – pod štátnou 

cestou.  

 Rozdelenie poslaneckých obvodov má slúžiť predovšetkým občanom, aby im bolo jasné 

na koho sa v prípade akejkoľvek situácie obrátiť.  

Predložený návrh schválili všetci prítomní poslanci. 

Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 0 

 

11. Interpelácia poslancov 

 

12. Rôzne a diskusia 

 

 P.p. Macejková sa informovala či sa v počas nepriaznivých podmienok v zime dávali 

smetné nádoby k hlavnej ceste iba starším občanom alebo všetkým, pretože v časti obce, kde 

žije ona si to museli všetko zabezpečiť všetci na vl. úkor. Odpovedané jej bolo, že verejno-

prospešní pracovníci by mali brať smetné nádoby iba od starších občanov no nerozlišovali to 

a brali ich zaradom. P.p. Macejková neprejavila, že má problém si odniesť smetnú nádobu sama 

len sa chcela informovať. 

Starosta obce Ing. Štefan Tulipán poukázal ešte na jednu z úloh, na ktorých by sa 

podieľali aj poslanci obce. Keďže došlo k rozdeleniu poslaneckých obvodov, tak boli všetci 

poslanci oboznámení s ich úlohou. Keďže vyšiel zákon o triedení kuchynského odpadu na 

základe, ktorého je potrebné, aby každá domácnosť separovala svoje kuchynské odpady. Budú 

poslanci v rámci ich poslaneckých obvodov chodiť k ľuďom a potvrdzovať Čestné prehlásenia.    

 P.p. Marcinko st. sa k návrhu starostu obce vyjadril, že nesúhlasí a nechce chodiť po 

jednotlivých občanoch a zbierať podpisy. Navrhol, aby sa toto tlačivo dávalo ľuďom pri 

vyplácaní daní.  

 P.p. Marcinko st. poukázal aj na problém s uličkou, ktorá sa nachádza v strednej časti 

obce. Chce aby sa riešila táto ulička prioritne pretože sa nachádza v zlom stave.  

 P.p. Šima sa pýtal na pozemky v obci, ktoré sa nachádzajú pod ihriskom. Starosta obce 

mu vysvetlil, že sa jedná o oblasť v ktorej sa nachádza niekoľko vlastníkov a nie so všetkými 

je možné sa spojiť. Starosta obce taktiež vysvetlil poslancom na OcZ, že v minulosti už viedol 

rozhovor s jednou z vlastníkov tohto územia no bolo to bezúspešné. V blízkej budúcnosti je 

riešenie tejto situácie na pláne.  

 Hlavná kontrolórka obce Ing. Monika Lorincová poukázala na potrebu, aby sa na 

najbližšom obecnom zastupiteľstve zmenilo VZN o prenájme budov (Obecný hostinec, 

Haldičky a pod.). 



13. Záver 

 

Po prerokovaní všetkých bodov programu zasadnutia starosta obce ukončil riadne 

rokovanie obecného zastupiteľstva poďakovaním za účasť. 

 

 

 

 

Ing. Štefan Tulipán 

                                                                                                    starosta obce  

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

pp. Miroslav Marcinko   ......................................... 

 

 

pp. Martin Šima     ......................................... 

 

 

 

 

Záznam z rokovania a uznesenia zapísala: Zoja Lorincová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


