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Prítomní: starosta obce: Ing. Gerzanič Martin  

  Poslanci obce: p. Ivanko Daniel 

    p. Paľová Alenka 

    p. Petrovčík Marek 

    Ing. Topoľovský Jakub 

    Ing. Hakošová Gabriela 

  Občania obce Iňačovce 

 

Zapisovateľ zápisnice: Ing. Hakošová Gabriela  

Overovatelia zápisnice: p. Paľová Alenka 

    Ing. Topoľovský Jakub 

 

Program:  

1. Otvorenie 
2. Informácia o zvolení zástupcu starostu. 
3. Informácia o zriadení komisii v obci.  
4. Správa o hospodárení obce príjmy a výdavky 2022.  
5. Informácie ohľadne navýšenia cien energii v obci 
6. Informovanie občanov ohľadne podaných projektov do Novembra 2022 
7. Informovanie občanov ohľadne plánovanej realizácii vybudovania kanalizácie v obci 

cez združenie medzi riekami Čierna voda Úh 
8. Informácia občanov ohľadne zrealizovaných aktivít od decembra 2022 do februára 

2023                                             
9. Oboznámenie občanov s plánovanými aktivitami v roku 2023 
10. Oboznámenie občanov o sezónnych prácach v obci na rok 2023 
11. Oboznámenie ohľadne možnosti výstavby nájomných bytov v obci časti doliny 

smerom na rybníky.  
12. Zoznam výziev v 2Q / 2023 o ktoré budeme mať záujem  
13. Informovanie o obecných akciách v roku 2023 
14. Informácia o povinnostiach občanov pri podaní daňového priznania                              

(daň  z nehnuteľností, daň za TKO, daň za psa). 
15. Rôzne 
16. Diskusia 
17. Záver 
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K bodu 1: Otvorenie  

Starosta obce privítal prítomných a oboznámil ich s programom verejnej schôdze.  

 

K bodu 2: Informácia o zvolení zástupcu starostu. 

Oboznámenie občanov o zvolení p. Ivanka Daniela za zástupcu starostu. 

.  

K bodu 3: Informácia o zriadení komisii v obci 

V obci boli zriadené komisie: 

 

Komisia pre vzdelávanie: 

predseda: p. Paľová Alena, členovia: p. Petrovčík Marek, p. Ivanko Daniel 

 

Komisia pre šport a kultúru: 

predseda: p. Ivanko Daniel, členovia: p. Petrovčík Marek, Ing. Topoľovský Jakub 

 

Komisia pre osvetu a životné prostredie: 

predseda: p. Petrovčík Marek, členovia: Ing. Topoľovský Jakub, p. Ivanko Daniel 

 

Komisia ochrany verejného poriadku a prácu s rómskou komunitou: 

Predseda: Ing. Topoľovský Jakub, členovia: p. Treľová Silvia, Mgr. Gurguľová Renáta 

 

Komisia finančná a inventarizačná: 

Predseda: Ing. Hakošová Gabriela, členovia: p. Eštoková Iveta, p. Paľová Alenka 

 

 

K bodu 4: Správa o hospodárení obce príjmy a výdavky 2022 

Starosta odprezentoval prítomným prehľad príjmov a výdavkou za rok 2022, celkové príjmy 

za rok 2022 boli vo výške 1 099 833,73 eur, celkové výdavky za rok 2022 boli vo výške 

996 997,76 eur.  

Obec mesačne disponuje s finančnou rezervou od 2 000,-  do 5 000,- eur, je to rozdielne od 

daného mesiaca. Tieto peňažné prostriedky budú slúžiť na mimoriadné výdaje, rozbehnuté 

projekty a na projekty, o ktoré budeme žiadať, kde je (zvyčajne) spoluúčasť 5 %. 
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K bodu 5: Informácie ohľadne navýšenia cien energii v obci 

• Plyn bol navýšený o 23 %  

• Elektrina (zatiaľ máme informáciu len ohľadne Komunitného centra), kde bol nárast 

o 230 % 

Starosta obce informoval občanov prítomných na verejnej schôdzi o účasti na 

stretnutí/školení, kde boli informovaní o vyčlenení 200 mil. eur vládou SR určených na 

refundáciu energii 

 

K bodu 6: Informovanie občanov ohľadne podaných projektov do novembra 2022 

Realizovaný projekt: 

• Cykloaltánok v hodnote 19 750,- eur bol financovaný z obecných peňazí, stále čakáme 

na refundáciu. 

Zamietnutý projekt:  

• MRK cesta – rekonštrukcia ciest (do osady, na cintorín, do školy, ..) 

Opätovne sa môžeme zapojiť v prípade novej výzvy, keďže projekt je pripravený. 

Ďalšie projekty financované z obecných peňažných prostriedkov: 

• v jan. 2022 – interiérové stavebné opravy v Komunitnom centre Iňačovce, 

sadrokartóny, svietidlá v hodnote: 4 721,- eur firmou Intel-Tech. 

• v aug. 2022 – rekonštrukcia školy v hodnote: 65 809,- eur  

• v okt. 2022 – búranie podláh pred a na terase domu smútku, vyčistenie podláh, 

odpratanie sutiny, doprava sutiny z domu smútku v hodnote 2 764,- eur firmou Intel-

Tech.  

 

K bodu 7: Informovanie občanov ohľadne plánovanej realizácii vybudovania kanalizácie 

v obci cez Združenie medzi riekami Čierna voda Uh. 

Združenie medzi riekami Čierna voda Uh zastrešuje 8 obcí (Stretava, Stretavka, Palín, 

Zemplínska Široká, Iňačovce, Jastrabie pri Michaloviach, ... ). Je spracovaný projekt, aktuálne 

čakáme na podpis zmluvy, potom budú nasledovať aktivity ohľadne stavebného povolenia 

a zapojenia sa do zverejnenej výzvy. 
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K bodu 8: Informovanie občanov ohľadne zrealizovaných aktivít od decembra 2022 do 

februára 2023 

• realizovanie viacerých akcií v priebehu decembra (Mikuláš, Jubilanti, Stolnotenisový 

turnaj, oslava Silvestra, Novoročný pochod k studni) 

• futbalový ples 

• Oprava cesty smerom na Zemplínsku Široku („plátanie dier“ koľko počasie dovolilo) 

Starosta prítomných informoval o stretnutí s vedúcim pracovníkom Správy ciest,  

s ktorým jednal o podmienkach, za akých by sme spomínanú cestu vedeli dostať pod 

Správu ciest. 

• Odchyt psov vo februári (3 psy, 5 šteniat) bol realizovaný odchytnou stanicou z 

Veľkých Kapušian, v decembri a januári bola karanténa (besnota), takže odchyt nebol 

možný. Odchyt bol realizovaný mimo osady, za odchyt jedného psa, obec platí 50,- 

eur. V osade je približne 40 až 50 psov. 

Starosta obce pripomenul, že platí VZN, a ak sa situácia s voľne pohybujúcimi sa 

psami nezlepší, obec bude dávať pokuty. 

 

K bodu 9: Oboznámenie občanov s plánovanými aktivitami v roku 2023 

• Vybavenie komunitného centra 95 % / spoluúčasť obce 5 % 

• Projekt Obecná hliadka nám končí k 31.3.2023, z vlastných finančných zdrojov obce 

zakúpime kamerový systém do dediny, a to v časti: osada, pred osadou a tzv. kúria 

(doplnenie existujúceho kam.systému o 8-9 nových kamier) v hodnote 16 000 až 

17 000,- eur, týmto bude pokrytá veľká časť dediny. 

• Máme záujem sa opätovne zapojiť do Projektu MOPS ( výzva by mala byť v 2. 

kvartáli 2023) 

• Vybudovanie zberného dvora – čakáme o otvorenie výzvy 

Je potrebné pripraviť projekt, na vybudovanie zberného dvora potrebujeme obecný 

pozemok, preto sa uvažuje o pozemku pri kompostárni. Zberný dvor má predchádzať 

čiernym skládkam v obci, a má slúžiť na výrobu biopaliva z konárov a iného 

vhodného odpadu. 

• Rekonštrukcia oplotenia pri dome smútku 

• Rekonštrukcia zvonice pri dome smútku 

• Oprava prepadnutého okraja cesty pod asfaltom pri zastávke smerom na rybníky 

Aktuálne je poškodenie označené kvôli bezpečnosti  

Starosta informoval občanov o plánovanom stretnutí dňa 2.3.2023 so šéfom Agrospolu 

a p. Ing.Knežom Jozefom ohľadne spoluúčasti na oprave cesty. 
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• Úprava náučného chodníka smerom k Iňačovskej studni / pravidelné kosenie, 

údržiavanie 

• Projekt Birdslife: Lávka cez Čiernu vodu, starosta informoval občanov o stretnutí dňa 

10.3.2023 so zástupcom Birdslife / stavebné povolenie bolo dané 

• Oprava dlažby pred komunitným centrom 

• Obnova webovej stránky obce 

  

K bodu 10: Oboznámenie občanov o sezónnych prácach v obci na rok 2023 

Na sezónne práce máme k dispozícii týchto pracovníkov: 

• p. Rimko Marcel – traktorista, kosič, kordinátor 

• cez projekt z Úradu práce máme 2 pracovníkov na 9 mesiacov, 7 ½ hod.úväzok na 

kosenie a ďalšie podporné činnosti 

• podľa §10 na 4 hod. denne máme k dispozícii 18 ľudí (povinnosť odpracovať tzv. 

verejnoprospešné práce) 

• podľa §12 na 4 hod. máme k dispozícii 2 ľudí 

 

K bodu 11: Oboznámenie ohľadne možnosti výstavby nájomných bytov v obci  

Nájomné byty teoreticky plánované na pozemku známom ako Doliny, 8 alebo 13 bytových 

jednotiek, dvojpodlažná stavba financovaná 35 % ako nenávratná pôžička z Fondu obnovy 

bývania a 65 % financované formou úveru, ktorý bude splácaný z nájmu nájomníkov. Starosta 

v krátkosti predstavil projekt, možnosti financovania, nájomné vo výške 150,- eur + energie + 

zábezpeka (depozit). Podmienky na nájomnú zmluvu by boli plne v kompetencii obce, aby 

byt nedostali nájomníci, ktorí nebudú schopní nájom splácať.  

Doba splácania je 20 – 30 – 40 rokov. ČOV (čistička odpadových vôd) pre bytové jednotky je 

hradená štátom, v prípade vybudovania žumpy, tú musí hradiť obec. 

Byty nikdy nebudú určené na predaj, stále budú len prenajímané. 

 

K bodu 12: Zoznam výziev v 2 Q / 2023, o ktoré budeme mať záujem 

• Výzva na podporu triedenia odpadu / pre nás: podpora na vybudovanie spomínaného 

zberného dvora  

• Výzva na financovanie vysporiadania pozemkov / pre nás: chceme využiť kvôli 

plánovanej výzve v 2. polroku 2023 na výstavbu bytov nízkeho štandardu 

• Miestne občianské a poriadkové služby (MOPS) 
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K bodu 13: Informovanie o obecných akciách v roku 2023 

Akcie navrhnuté Komisiou pre šport a kultúru: 

• Stavanie mája 

• 7.máj – Vatra 

• 1.6. – Medzinárodný deň detí (MDD) 

• 29.7. – Volejbalový turnaj 

• 29.8. – Vatra / varenie guľášu (súťaž) 

• 2.9. – Dni obce (na ihrisku: kapely, ... spojené s rodákmi) 

• Opakované akcie (ako boli v dec. 2022 ) 

Úvaha nad zmenou temínu konania stolnotenisového turnaja z 26.12. na januárový 

termín 

 

K bodu 14: Informácia o povinnosti občanov pri podaní daňového priznania (daň 

z nehnuteľností, daň za TKO, daň za psa) 

Starosta obce informoval o výške nedoplatku na daniach. 

 

K bodu 15: Rôzne 

- 

K bodu 16: Diskusia 

Starosta obce vyzval prítomných na diskusiu, aby lepšie rozumel v čom môže občanom 

pomôcť. 

• Pán Max sa infomoval ohľadne fotovoltiky / fotovoltaiky 

Starosta: Bola zverejnená výzva na školu, kde sme nespĺňali podmienku potrebného odberu. 

Máme oslovenú firmu na vypracovanie projektu pre (komunitné centrum, škola, úrad), je 

potrebný zároveň mať urobený energetický audit. Projekt pripravíme a počkáme na výzvu, do 

ktorej sa s projektom budeme vedieť zapojiť. Je potrebná kalkulácia/ koľko panelov, 

životnosť, obnova panelov, náklady na likidáciu. Ďalej je potrebné ohľadne toho ešte 

kontaktovať VSE kvôli zisteniu podmienok z ich strany.
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• Pán Kocúr rozprával o záhumienkach v blízkosti osady. Sú pravidelne znečisťované 

obyvateľmi z osady.  

Starosta: prisľúbil pravidelné kosenie a údržbu týchto častí. Na spomenutom plánovanom 

stretnutí so šéfom Agrospolu chce rozprávať o dohode pri kosení pre obecnú techniku 

komplikovaných plôch. Taktiež plán umiestnenia kamery má s týmto problémom výrazne 

pomôcť. 

• Pán Surový spomenul potrebu dohľadu pri prácach v obci, uviedol príklad čistenie 

priekop / šancov 

• P. Hamadejová rozprávala o znečisťovaní pozemku a okolia Kalvinského kostola, 

fľaše a odpadky sú porozhadzované po obci, obyvatelia osady znečisťujú cestou 

z obchodu aj súkromné pozemky, nemajú problém hodiť odpadky za plot na 

súkromný pozemok 

• Ďalej sa pýtala na plán údržby pozemku za domom pána Ferenca, čo je ich susediaci 

pozemok, každoročne je tento pozemok kosený nimi, na ich náklady keďže chcú 

zabrániť samovýsevu burín z neudržiavaného pozemku. Očakáva opatrenie zo strany 

obce, aby tento problém s nekoseným pozemkom už tento rok nemusela svojpomocne 

riešiť. 

Starosta: prisľúbil riešenie, taktiež spomenul plán čistenia mostíkov kvôli správnemu 

odtoku vody. Spomenul, že dvaja zamestnanci, ktorí majú na starosti obyvateľov z osady 

sú už dlhšie práceneschopní, preto je možno menší dohľad nad týmito obyvateľmi. 

• Pán Horňák/ p. Oláh Milan rozprávali o obťažovaní a nadávkach od občanov 

z osady, bezdôvodnom kopaní do brán, ... 

ostatní obyvatelia/ prítomní im dali za pravdu, že situácia s týmito občanmi je 

nepríjemná, je potrebné zabezpečiť, aby po sebe verejný priestor upratovali, je potrebné 

ich opakovane upozorňovať 

Návrhy od prítomných občanov: zabezpečiť doprovod detí do školy ich rodičmi, aby boli 

zodpovední za ich správanie a správanie svojich detí  

• viacerí prítomní vyjadrili obavu o zničenie majetku, ktorý dostanú od obce. Je 

potrebné, aby sa prispôsobili obyvateľom mimo osady. Osadníci bezdôvodne napádajú / 

nadávajú občanom 

• ak deti nechodia do školy, neprítomnosť nahlasovať, aby rodičia mali obavu z 

odobratia detí a z obmedzenia prísunu finančných prostriedkov 

Starosta: pripustil, že situácia a spolunažívanie s týmito občanmi nie je jednoduchá. 

Veľkú pomoc vidí v nových kamerách, bude môcť identifikovať „páchateľa“. Riešenie 

problematiky s touto komunitou je „beh na dlhé trate“. Bude sa tejto problematike 

intenzívne venovať. 
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• Pán Knežo Emil poďakoval starostovi za ochotu organizovať takého stretnutia 

• Veľkú prioritu na riešenie dáva oprave cesty smer Zemplínska Široká, 

poznamenal, že všetci Inačovčania idú práve touto cestou do Michaloviec, preto 

zdôraznil potrebu vyvinúť maximálne úsilie na vysporiadanie cesty a prevodu pod 

Správu ciest 

• Navrhuje venovať sa vybudovaniu cyklochníka /cyklotrasy cez rybníky smer 

Blatná Polianka, územie má potenciál, aj ak projekt bol v minulosti zamietnutý 

znova sa o vybudovanie trasy pokúsiť 

• Pochválil nápad ohľadne doplnenia kamier, ktoré budú mať určite pozitívny 

dopad na verejný poriadok  

• V súvislosti so sociálnymi bytmi navrhuje zriadenie sociálneho podniku, aby sa 

obyvatelia z osady mohli viac spolupodieľať na prácach  

• Zabezpečiť povinnosť udržiavania pozemkov majiteľmi, ktorí sú dlhodobo 

neprítomní, potreba osvety v obci ohľadne nevynášania odpadu za vlastný 

pozemok a udržiavanie pozemku za vlastným pozemkom  

Starosta: podmienky ohľadne zriadenia sociálneho podniku nie sú veľmi výhodné 

podmienky pre obec, aj preto je tak málo socialnych podnikov zriaďovaných obcami.  

 

PODNETY / SŤAŽNOSTI: 

• Pán Nyitrai spomenul nadmerné ničenie cesty v obci veľkými autami / 

mechanizmami, cesty sú znečisťované blatom, nie je prispôsoebná rýchlosť v obci 

vzhľadom na veľkosť a váhu vozidla v obývanej časti. Určite aj z toho dôvodu je 

rozbitý mostík pri Fedorikových. 

• Knežo Emil nahlas uvažoval: 8 rokov dozadu bola urobená cesta z MI do Čečehova, 

cca 4 roky dozadu obnova cesty až po Jastrabie a kedy bude urobená po Iňačovce ? 

• Niektorí vidia ako riešenie problémov s osadníkmi  vo Vajdovi, ktorý bude budiť 

rešpekt 

• Bol podaný návrh na zvýšenie poplatku za pranie v komunitnom cestre z 0,50 eur na 

min. 1,- eur. 

• Bytovka na bývalom družstve je v dezolátnom stave, kontaktovať vlastníka budovy, 

aby vykonal opatrenia na zabezpečenie stavby proti úrazu, resp. stavbu odstránil. 

Starosta: Vedúci Správy ciest povedal, že čakáme za uvoľnením peňazí. Starosta prisľúbil 

opatrenie na povinnosť udržiavania pozemku min. 2x za rok, aby bol susedný pozemok 

chránený pred burinou. Starosta informoval prítomných o podaní projektu na zriadenie 

automatu/dávkovača na vodu v osade, koľko zaplatia / toľko budú mať. 
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K bodu 17: Záver 

Starosta sa všetkým prítomným poďakoval za účasť, za podnety a aktívny prístup k riešeniu 

problémov v obci. 

Informoval, že ďalšie stretnutie sa bude konať v 2. kvartáli 2023. Prisľúbil, že sa bude aktívne 

venovať všetkým podnetom od občanov. 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Gerzanič Martin 

       Starosta obce  

 

 

 

 

Zapisovateľ zápisnice: Ing. Hakošová Gabriela   

Overovatelia zápisnice: p. Paľová Alenka 

    Ing. Topoľovský Jakub 

 


