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Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Informácia o stave vo vybavovaní spoločnej investičnej akcie „Združenie obcí Čierna 

voda-Uh – kanalizácia. 

6. Dôvodová správa – návrh k združeniu finančných prostriedkov na spoločnú investičnú 

akciu vo veci výstavby kanalizácie pre viacero obcí, a to na vyhotovenie projektovej 

dokumentácie s označením. 

7. Realizácia kamerového systému v obci v celkovej hodnote 15 325,48 eur z vlastných 

zdrojov 

8. Verejné osvetlenie v obci 

a) Skrátiť dobu svietenia, vypnutie osvetlenia od 23:10 hod. z pôvodných 23:40 hod. 

b) Úplné vypnutie niektorých lámp verejného osvetlenia po rozhodnutí 

9. Envirofond – činnosť C1/C4 s 5% / 0% spoluúčasťou malotraktor, vlečky, čelný 

nakladač a 2 veľkokapacitné kontajnery v celkovej hodnote 80.000,- eur 

10. Envirofond činnosti C3/C6 s 5% spoluúčasťou na zberný dvor vo výške 150.000,- eur 

11. Envirofond ochrany ovzdušia – montáž fotovoltických panelov + Elektrokotlov na 

všetky prevádzky v obci patriace obci, Obecný úrad s MŠ, ZŠ, KC a verejné osvetlenie 

A1: 200.000,- eur 5% spoluúčasť, A2: 50.000,- eur 5% spoluúčasť 

12. Obnova webovej stránky + mobilná aplikácia 

13. Inštalácia 3 kamier do Komunitného centra 

14. Montáž retarderov od zastávky smerom na rybníky a smerom na bývalé družstvo 

15. Nákup PP korugovaných rúr do priekopy na cintoríne v celkovej hodnote 3.900,- eur 

16. Odvodnenie cesty smerom na cintorín od p. Macka k p. Ivankovi 

17. Rôzne 

18. Diskusia 

19. Návrh na uznesenie 

20. Záver 

 

K bodu 1: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce. Skonštatoval, 

že sú prítomní 5 poslanci a OZ je uznášaniaschopné. 
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Návrh na uznesenie č.35 

K bodu 2: 

Starosta obce predložil návrh programu obecného zastupiteľstva. 
 

Hlasovanie: za  5  /Ivanko, Paľová, Topoľovský, Hakošová, Petrovčik/ 

proti  0 

zdržal sa 0 

K bodu 3: 

Za zapisovateľku sa určila: p. Hakošová Gabriela 

Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa určili: p. Ivanko,  

p. Paľová 

 

Hlasovanie: za  5  /Ivanko, Paľová, Topoľovský, Hakošová, Petrovčik/ 

proti  0 

zdržal sa 0 

K bodu 4: 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrhovú komisiu v zložení: 

Predseda: p. Petrovčik 

Členovia: Bc. Topoľovský, p. Ivanko 

 

Hlasovanie: za  5  /Ivanko, Paľová, Topoľovský, Hakošová, Petrovčik/ 

proti  0 

zdržal sa 0 

 

Návrh na uznesenie č. 36 

K bodu 5: 

Obecné zastupiteľstvo v Iňačovciach  

Berie na vedomie: 

Informácia o stave vo vybavovaní spoločnej investičnej akcie „Združenie obcí Čierna voda-Uh 

– kanalizácia. 

Hlasovanie: za  5  /Ivanko, Paľová, Topoľovský, Hakošová, Petrovčik/ 

proti  0 

zdržal sa 0 
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Návrh na uznesenie č. 37 

K bodu 6: 

Obecné zastupiteľstvo v Iňačovciach  

Berie na vedomie: 

Dôvodovú správa – návrh k združeniu finančných prostriedkov na spoločnú investičnú akciu 

vo veci výstavby kanalizácie pre viacero obcí, a to na vyhotovenie projektovej dokumentácie 

s označením. 

Hlasovanie: za  5  /Ivanko, Paľová, Topoľovský, Hakošová, Petrovčik/ 

proti  0 

zdržal sa 0 

 

Návrh na uznesenie č. 38 

K bodu 7: 

Obecné zastupiteľstvo v Iňačovciach  

Schvaľuje: 

Realizáciu kamerového systému v obci v celkovej hodnote 15.325,48 eur z vlastných zdrojov 

Inštalácia 10 ks kamier 

Hlasovanie: za  5  /Ivanko, Paľová, Topoľovský, Hakošová, Petrovčik/ 

proti  0 

zdržal sa 0 

Návrh na uznesenie č. 39 

K bodu 8: 

Obecné zastupiteľstvo v Iňačovciach  

Schvaľuje: 

Verejné osvetlenie v obci 

a) Skrátiť dobu svietenia, vypnutie osvetlenia od 23:10 hod. z pôvodných 23:40 hod. 

b) Úplné vypnutie niektorých lámp verejného osvetlenia po rozhodnutí – poslanci OZ 

rozhodnú o tomto bode po vizuálnej kontrole obce vo večerných / nočných hodinách. 

Hlasovanie: za  5  /Ivanko, Paľová, Topoľovský, Hakošová, Petrovčik/ 

proti  0  

zdržal sa 0 
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Návrh na uznesenie č. 40 

K bodu 9: 

Obecné zastupiteľstvo v Iňačovciach  

Schvaľuje: 

Envirofond – činnosť C1/C4 s 5% / 0% spoluúčasťou malotraktor, vlečky, čelný nakladač a 2 

veľkokapacitné kontajnery v celkovej hodnote 80.000,- eur 

 

Hlasovanie: za  5  /Ivanko, Paľová, Topoľovský, Hakošová, Petrovčik/ 

proti  0  

zdržal sa 0 

Návrh na uznesenie č. 41 

K bodu 10: 

Obecné zastupiteľstvo v Iňačovciach  

Berie na vedomie: 

Envirofond činnosti C3/C6 s 5% spoluúčasťou na zberný dvor vo výške 150.000,- eur 

Vzhľadom na šibeničný termín odovzdania žiadosti, sa do výzvy vyššie nezapojíme, poslanci 

OZ odsúhlasili vypracovanie projektovej dokumentácie za odmenu vo výške max. 6.000,- eur, 

aby bola obec pripravená stihnúť sa zapojiť do ďalšej výzvy.  

   

Hlasovanie: za  5  /Ivanko, Paľová, Topoľovský, Hakošová, Petrovčik/ 

proti  0 

zdržal sa 0 

Návrh na uznesenie č. 42 

K bodu 11: 

Obecné zastupiteľstvo v Iňačovciach  

Berie na vedomie: možnosť montáže v obci a obstaranie cenových ponúk k výzve: 

Envirofond ochrany ovzdušia – montáž fotovoltických panelov + Elektrokotlov na všetky 

prevádzky v obci patriace obci, Obecný úrad s MŠ, ZŠ, KC a verejné osvetlenie 

A1: 200.000,- eur 5% spoluúčasť, A2: 50.000,- eur 5% spoluúčasť 

Hlasovanie: za  5  /Ivanko, Paľová, Topoľovský, Hakošová, Petrovčik/ 

proti  0 

zdržal sa 0 
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Návrh na uznesenie č. 43 

K bodu 12: 

Obecné zastupiteľstvo v Iňačovciach  

Schvaľuje: 

Obnovu webovej stránky + mobilná aplikácia 

Obec mala k dispozícii dve cenové ponuky od poskytovateľov: Webex a Dobrá obec, 

výhodnejšia cenová ponuka je od poskytovateľa Dobrá obec, preto poslanci OZ sa rozhodli za 

tohto poskytovateľa. 

Hlasovanie: za  5  /Ivanko, Paľová, Topoľovský, Hakošová, Petrovčik/ 

proti  0 

zdržal sa 0 

 

Návrh  na uznesenie č. 44 

K bodu 13: 

Obecné zastupiteľstvo v Iňačovciach  

Schvaľuje: 

Inštaláciu 3 kamier do Komunitného centra za 515,- eur vrátane montáže a dodávky z dôvodu 

bezpečnosti a ochrany obecného majetku. 

 

Hlasovanie: za  5  /Ivanko, Paľová, Topoľovský, Hakošová, Petrovčik/ 

proti  0 

zdržal sa 0 

 

Návrh na uznesenie č. 45 

K bodu 14: 

Obecné zastupiteľstvo v Iňačovciach  

Berie na vedomie: 

Montáž retarderov od zastávky smerom na rybníky a smerom na bývalé družstvo.  

• Je potrebné zo strany obce kontaktovať Dopravný inšpektorát kvôli povoleniu montáže 

retardérov. Požiadavka vyplynula z verejnej schôdze s občanmi zo dňa 28.02.2023 

kvôli bezpečnosti na ceste v obci.  
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Hlasovanie: za  5  /Ivanko, Paľová, Topoľovský, Hakošová, Petrovčik/ 

proti  0 

zdržal sa 0 

 

Návrh na uznesenie č. 46 

K bodu 15: 

Obecné zastupiteľstvo v Iňačovciach  

Schvaľuje: 

Nákup PP korugovaných rúr do priekopy na cintoríne 

• Korugované rúry nacenené vrátane dopravy v hodnote 2.369,- eur (výhodná cena 

vzhľadom na avizované zvýšenie cien tejto komodity) 

• cena ďalších materiálov / práce bude nacenená (výrazne si pomôžeme pracovníkmi 

zamestnanými v obci) 

 

Hlasovanie: za  5  /Ivanko, Paľová, Topoľovský, Hakošová, Petrovčik/ 

proti  0 

zdržal sa 0 

 

Návrh na uznesenie č. 47 

K bodu 16: 

Obecné zastupiteľstvo v Iňačovciach  

Schvaľuje: 

Odvodnenie cesty smerom na cintorín od p. Macka k p. Ivankovi 

• obec realizuje na tejto ceste osadenie odvodňovacieho žľabu v cene do 1.000,- eur 

 

Hlasovanie: za  5  /Ivanko, Paľová, Topoľovský, Hakošová, Petrovčik/ 

proti  0 

zdržal sa 0 

 

Návrh na uznesenie č. 48 

K bodu 17: 

Obecné zastupiteľstvo v Iňačovciach  
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Berie na vedomie: 

Rôzne 

 

• Nový cenník za prenájom komunitného centra:  

o pre občanov s trvalým pobytom v obci v trvaní do 5 hod. – 60,- eur 

o pre občanov s trvalým pobytom v obci v trvaní nad 5 hod. – 80,- eur 

o pre občanov bez trvalého pobytu v obci v trvaní do 5 hod. – 80,- eur 

o pre občanov bez trvalého pobytu v obci v trvaní nad 5 hod. – 100,- eur 

o na účel pohrebných hostín KARov organizovaných občanom s trvalým 

pobytom v obci – 30,- eur 

o na účel pohrebných hostín KARov organizovaných občanom bez trvalého 

pobytu v obci – 60,- eur 

 

• Zvoz konárov (odpadu): 

v mesiaci marec: zdarma 

v inom období stále 1. týždeň v mesiaci zdarma 

 

• Vybavenosť komunitného centra 

• Telocvičňa v škole bude k dispozícii na stolný tenis, je to menej nákladné pre obec 

ako komunitné centrum. Termín odkedy to bude k dispozícii bude zverejnený obcou.  

• Návrh zorganizovať tzv. „beauty večery“ pre ženy  a akcie Putovné kino. 

• Starosta informoval poslancov OZ o stretnutí s konateľom  Agrospolu Čečehov, ktorý 

prisľúbil súčinnosť pri udržiavaní obecných pozemkov. 

• Obec požiadala o cenovú ponuku na: 

o tvárnice na oplotenie Domu smútku  

o výstavbu oplotenia  

o zvonicu 

• Na verejnej schôdzi prezentované byty nízkeho štandardu 

o  je potrebné vypracovať projekt na 15 byt. jednotiek, aby sme mali projekt 

pripravený a stihli sa zapojiť do avizovanej výzvy. 

o poslanci OZ súhlasili s vypracovaním cenovej ponuky na kalkuláciu za 

vypracovanie projektu. 

• Čierne skládky  

o kontrola po obci bude realizovaná zamestnancami obce 

• Dňa 2.9.2023 je potvrdený termín, kedy sa budú konať Dni obce 

• Zmenený termín Výročia 30.rokov futbalu na 1.7.2023  

• Termín na obecný Majáles 13.5. 2023 - máme rezervovanú skupinu Flegment, cena 

lístka 30,- eur 

• Pranie v komunitnom centre pre občanov: cena za 1 pranie bolo navýšené z 0,50 eur 

na 1,- eur. 
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Návrh na uznesenie č. 49 

K bodu 18: 

Obecné zastupiteľstvo v Iňačovciach 

Berie na vedomie 

Diskusia 

• problém ohľadne strechy/ múru ohrozujúci bezpečnosť na pozemku p. Nistora bol 

vyriešený zo strany obce 

 

Návrh na uznesenie č. 50 

K bodu 19: 

Obecné zastupiteľstvo v Iňačovciach 

Schvaľuje 

Návrh na uznesenie 

 

Hlasovanie: za  5  /Ivanko, Paľová, Topoľovský, Hakošová, Petrovčik/ 

proti  0 

zdržal sa 0 

 

K bodu 20: 

Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

 

 
Ing. Martin Gerzanič 

      starosta obce 

 

 

 

 

Zapisovateľ:   Gabriela Hakošová ........................................... 

Overovatelia:  Daniel Ivanko    …....................................... 

Alena Paľová   …........................................ 
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