
Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Vyšná Sitnica,  

konaného dňa 03.03.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:            Viktor Kušnír, starosta obce 

Poslanci :             Marianna Švigárová , zástupca starostu  

                             Mgr. Ivana Berdáková, poslankyňa  

                             Ján Kušnír, poslanec 

                             Jozef Krak, poslanec 

                             Daniel Trecák, poslanec 

Ostatní prítomní : Alena Andrečáková – kontrolórka obce 

                                Daniela Šmajdová, zapisovateľka 

 

 Návrh programu: 

1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 

2.  Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov zápisnice 

3.  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

4.  Návrh VZN obce o podmienkach umiestňovania volebných plagátov 

5.  Návrh VZN obce o podmienkach umiestňovania ostatných plagátov 

6.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2022 

7.  Informácia o prenájme priestorov Potučky 

8.  Rôzne 

9.  Záver 

 

 

K bodu č.1  

Rokovanie  obecného zastupiteľstva  otvoril a viedol starosta obce. Privítal aj novozvolenú 

kontrolórku obce p. Alenu Andrejčákovú .Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci  a 

obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa na uzneseniach. Program, ktorý bol navrhnutý 

v pozvánke, bol schválený hlasmi všetkých prítomných poslancov. 

 

 

K bodu č.2  

Za zapisovateľa bola určená  D.Šmajdová, za overovateľov zápisnice boli určení  

M.Švigárová  a Mgr.I.Berdáková . 

 

 

K bodu č.3   

 K tomuto bodu starosta uviedol, že na predchádzajúcich zasadnutiach boli prijaté len 

schvaľovacie uznesenia. Uznesením neboli uložené úlohy, ktorých plnenie by bolo potrebné 

k dnešnému dňu hodnotiť. 

 

 

K bodu č.4  

Hlavná kontrolórka  uviedla, že návrh VZN , o ktorom  má rokovať obecné zastupiteľstvo bol 

zverejnený na pripomienkovanie v zákonnej lehote , k návrhu neboli uznesené žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo toto: 

 

 

 



Uznesenie č. 1/3 – 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie č.1/2022  o podmienkach 

umiestňovania volebných plagátov  

 

Hlasovanie:                  za:    5 

                                      proti, zdržal sa : 0 

      ....................... 

Podpis 

 

K bodu č.5 

Aj k tomuto bodu hlavná kontrolórka  uviedla, že návrh VZN , o ktorom  má rokovať obecné 

zastupiteľstvo bol zverejnený na pripomienkovanie v zákonnej lehote , k návrhu neboli uznesené 

žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo prijalo toto: 

 

Uznesenie č. 2/3 – 2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie č.2/2022  o podmienkach 

umiestňovania ostatných plagátov 

 

Hlasovanie:                  za:    5 

                                      proti, zdržal sa : 0 

      ....................... 

Podpis 

 

K bodu č.6 

K návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 ( je prílohou tejto zápisnice) neboli 

žiadne pripomienky ani návrhy na doplnenie a obecné zastupiteľstvo prijalo toto: 

Uznesenie č. 2/3 – 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  na I. polrok 2022 

  

Hlasovanie:                  za:    5 

                                      proti, zdržal sa : 0 

      ....................... 

Podpis 

 

K bodu č.7 

 Prenájom nebytových priestorov Potučky pre poľovnícke združenie Kamanec a Plecháč pre 

Mareka Čakurdu a Jozefa Šmajdu informácie ohľadom zmlúv boli podané starostom obce. Starosta 

zdôraznil, že peniaze ktoré zatiaľ boli vynaložené na vysporiadanie majetku poľovníckym združením 

bude odpočítane z nájomného. Obecné zastupiteľstvo po preštudovaní všetkých zmlúv prijali tieto:  

 

Uznesenie č. 3/3 – 2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájomnú zmluvu č. 4/2022 pre poľovnícke združenie Kamenec. 

 

Hlasovanie:                  za:    5 

                                      proti, zdržal sa : 0 

      ....................... 

Podpis 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 4/3 – 2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájomnú zmluvu č. 5/2022 pre Mareka Čakurdu. 

 

Hlasovanie:                  za:    5 

                                      proti, zdržal sa : 0 

      ....................... 

Podpis 

 

 

Uznesenie č. 5/3 – 2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájomnú zmluvu č. 6/2022 pre Jozefa Šmajdu. 

Hlasovanie:                  za:    5 

                                      proti, zdržal sa : 0 

 

      ....................... 

Podpis 

Uznesenie č. 6/3 – 2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájomnú zmluvu pre poľovnícke združenie Kamenec. 

 

Hlasovanie:                  za:    5 

                                      proti, zdržal sa : 0 

      ....................... 

Podpis 

 

 

K bodu č.8 

 Starosta oboznámil s týmito náležitosťami: 

 

a) informoval poslancov, že šrotovník je na internetovej stránke ponúknutý na odpredaj  

b) starosta informoval o týchto podaných projektov: Učebňa v ZŠ z PSK od poslancov na 

outdoorové ihrisko, od predsedu PSK na oslavy obce  

c) starosta informoval, že sa podal požiadali o NFP pre projekt Wifi pre teba a obecné 

zastupiteľstvo prijalo toto 

Uznesenie č. 7/3 – 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o NFP pre projekt Wifi pre teba. 

 

 Hlasovanie:          za : 5 

   proti, zdržal sa: 0 

....................... 

Podpis 

 

d) starosta informoval aj o projekte ,,Zníženie energetickej efektívnosti na budovu obecného 

úradu“ – verejné obstarávanie bolo vyhlásené čaká sa na výsledok 

e) prebehla diskusia o výstavbe bytového domu kde sa obecné zastupiteľstvo zhodlo aby sa 

najprv dala spraviť vizualizácia bytu aby ľudia to vopred videli ako bude vyzerať a potom sa 

rozhodne  aký veľký  bytový dom by sa vystaval v prípade záujmu 

f) starosta informoval, že sa zakúpilo na skúšku solárne verejné svietidlo. V prípade dobrého 

osvetlenia a výdrže batérie sa zakúpia ostatné svietidla do celej obce 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu č.9 

Rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil starosta o 18:00 hod. 

 

Zapísal/(a):  Daniela Šmajdová 

 

Overovatelia: 

 

  

Marianna Švigárová               .......................................................... 

  

Mgr. Ivana Berdáková                          .......................................................... 

 

 

 

Viktor Kušnír – starosta obce 

 

 

  

 

 

 

 

  
 


