Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Hlivištia,
konaného dňa 02. 03. 2022
Prítomní:

Mgr. Miroslav Džuba - starosta obce
Peter Buksár, Anna Červenaková, Juraj Kica, Eduard Olexa, Gabriel Ovsaník poslanci
Anna Suraničová - zamestnankyňa obce
Agáta Mižáková - hlavná kontrolórka obce

Návrh programu
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení
4. a/ Správa z finančnej kontroly za 2.polrok 2021
b/ Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2021
5. Prejednanie situácie na Ukrajine a poskytnutie pomoci
6. Rôzne
7. Diskusia a záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril Mgr. Miroslav Džuba, starosta obce. Privítal
všetkých prítomných a skonštatoval, že sú prítomní 5 poslanci a zasadnutie je uznášania
schopné.
Zároveň prítomným predložil na schválenie návrh programu dnešného zasadnutia.
Hlasovanie:
Za: 5 Peter Buksár, Anna Červenaková, Juraj Kica, Eduard Olexa a Gabriel Ovsaník.
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Starosta obce skonštatoval, že na základe hlasovania bol návrh programu schválený 5 hlasmi.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku Annu Suraničovú, pracovníčku obecného úradu a za
overovateľov zápisnice poslancov Annu Červenakovú a Eduarda Olexu.
Hlasovanie:
Za: 5 Peter Buksár, Anna Červenaková, Juraj Kica, Eduard Olexa a Gabriel Ovsaník.
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Starosta obce skonštatoval, že na základe hlasovania bolo určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice schválené 5 hlasmi.
K bodu 3. Kontrola prijatých uznesení
Starosta prítomných oboznámil s plnením uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadnutí.
K bodu 4a. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. polrok 2021
Kontrolórka obce predložila Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
za 2. polrok 2021 tak, ako je to uvedené v prílohe č. 1 k tejto zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2021.
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K bodu 4b. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021
Kontrolórka obce predložila Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok
2021 tak, ako je to uvedené v prílohe č. 2 k tejto zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za
rok 2021.
K bodu 5. Prejednanie situácie na Ukrajine a poskytnutie pomoci
Starosta prítomných oboznámil o zasadnutí krízového štábu OÚ Sobrance zo dňa 28. 02. 2022,
kde podal informáciu o vyhlásení mimoriadnej situácie pre územie SR s hromadným prílivom
cudzincov. Zároveň informoval o tom, že už dňa 26.02.2022 po dohode s prednostom OÚ
Sobrance a starostom obce Baškovce poskytol pre obec Baškovce 8 ks lehatiek z materskej
školy, nakoľko sa tam zriaďuje záchytné centrum pre deti s matkami. Taktiež informoval o tom,
že uvedeného dňa naša obec poskytla prvotné hygienické a potravinové potreby pre uvedenú
obec z dôvodu, že už v ten deň bol ohlásený príchod utečencov a obec na to nebola pripravená.
Ďalej podal informáciu o dohode s Lesným závodom Vihorlat o tom, že v budove bývalej
Správy lesov sa zriadi záchytné centrum pre utečencov prichádzajúcich z Ukrajiny. Uvedené
centrum má na starosti občan obce p. László Petruny, s ktorým starosta bude priebežne jednať
a poskytovať pomoc.
Zároveň starosta obce navrhol okrem poskytnutia materiálnej pomoci aj poskytnutie finančnej
pomoci na transparentne zriadené účty k pomoci v súvislosti s hromadným prílevom
cudzincov. Čo sa týka výšky finančnej pomoci tak tá bude zavisieť od rozhodnutia starostu
podľa výšky finančnej pomoci okolitých obcí.
Hlasovanie:
Za: 5 Peter Buksár, Anna Červenaková, Juraj Kica, Eduard Olexa a Gabriel Ovsaník.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta obce skonštatoval, že na základe hlasovania bola finančná pomoc pre zriadené
transparentné účty v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov schválená 5 hlasmi.
K bodu 6. Rôzne
6.1. Stavebné akcie
Starosta obce informoval o zapojení sa do výzvy Košického samosprávneho kraja DS/2022
v oblasti Rozvoja vidieka s projektom „Zelená Hlivištiam“ na vybudovanie 2 turistických
prístreškov a 2 informačných tabúľ na obecných pozemkoch pred vstupom do lesa.
Zároveň podal informáciu o zistení výšky finančných prostriedkov na úpravu terénu pred
materskou školou a to vybudovaním chodníkov zo zámkovej dlažby, ako aj úpravy parkovísk
pred materskou školou okolo oplotenia a cesty.
Bola podaná informácia o potrebe vyspravok a vymaľovania pribudovanej časti domu smútku,
nakoľko tam došlo k popraskaniu muriva a poškodeniu vnútornej maľby.
6.2. Rozpočtové opatrenie
Pracovníčka obecného úradu predložila rozpočtové opatrenie starostu č. 7,8 a 9 z roku 2021
presun medzi položkami v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy
a výdavky a doplnenie rozpočtu o dotácie v celkovej výške 825,- €. Rozpočtové opatrenia č.
7,8 a 9 tvoria prílohu č.3 k tejto zápisnici.
Hlasovanie:
Za: 5 Peter Buksár, Anna Červenaková, Juraj Kica, Eduard Olexa a Gabriel Ovsaník.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta obce skonštatoval, že na základe hlasovania boli rozpočtové opatrenia č. 7,8 a 9 z roku
2021 schválené 5 hlasmi.
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6.3. Vytriedenie odpadu za rok 2021
Starosta obce informoval prítomných poslancov o množstve vytriedeného odpadu za rok 2021
v hodnote 45,73 % oproti roku 2020, keď bola hodnota 22,04 %.
6.4. Uvítanie detí do života
Vzhľadom k tomu, že v predchádzajúcom období z dôvodu pandemickej situácie nebolo
vykonané uvítanie detí do života od roku 2019 navrhol odsúhlasiť pre detí, ktorých sa to týka
zakúpenie vecného daru.
Hlasovanie:
Za: 5 Peter Buksár, Anna Červenaková, Juraj Kica, Eduard Olexa a Gabriel Ovsaník.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta obce skonštatoval, že na základe hlasovania bolo zakúpenie vecného daru na uvítanie
detí do života schválené 5 hlasmi.
6.5. Ponuka rekonštrukcie a správy verejného osvetlenia v obci
Starosta obce informoval o ponuke rekonštrukcie a správy verejného osvetlenia v obci
obchodným zástupcom VSD, kde táto zahŕňa čiastočnú, alebo kompletnú rekonštrukciu
a spravovanie verejného osvetlenia po dobu 10 rokov s nulovou počiatočnou investíciou
a stabilnou cenou služby. Uvedenú ponuku pred tým prejednal so zástupcom starostu p. Petrom
Buksárom a po spoločnej dohode prišli k záveru, že sa budeme kontaktovať s uvedenou firmou
o podaní technických parametrov uvedenej technológie a následnou investíciou po uplynutí 10
rokov.
6.6. Akcie na rok 2022
Vzhľadom k pandemickej situácii a v súvislosti s udalosťami na Ukrajine starosta obce
navrhol, aby sa zatiaľ akcie, ktoré pred tým usporadúvala obce nekonali. V prípade, ak by došlo
k zlepšeniu situácie na najbližšom obecnom zastupiteľstve by akcie mohli byť schválené.
Hlasovanie:
Za: 5 Peter Buksár, Anna Červenaková, Juraj Kica, Eduard Olexa a Gabriel Ovsaník.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta obce skonštatoval, že na základe hlasovania bolo neusporiadavanie akcií v roku 2022
schválené 5 hlasmi.
K bodu 7. Diskusia a záver
V diskusii nevystúpil nikto nakoľko sa poslanci k jednotlivým bodom programu vyjadrovali
priebežne.
Na záver sa starosta prítomným poďakoval za ich účasť na dnešnom zasadnutí
Zapísala: Anna Suraničová
Mgr. Miroslav Džuba
starosta obce

Overovatelia: Anna Červenaková
Eduard Olexa
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