
Z á p i s n i c a  
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.12.2021 na OcÚ Kalinovo

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Kontrola uznesenia
4. Informácia zo zasadnutia OR
5. Návrh rozpočtu obce na rok 2022, 2023 a 2024
6. Návrh VZN o DZN, miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2022
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. Ukončenie

K bodu č. 1/
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bolo zvolané
riadne  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva,  ktoré  otvoril  starosta  obce  Ján  Šárkan.  Privítal
prítomných  poslancov  a  konštatoval,  že  je  prítomná  nadpolovičná  väčšina  poslancov  dnešného
rokovania. Oboznámil ich s programom rokovania, ktorý bol jednohlasne schválený.

K bodu č. 2/
Do návrhovej komisie boli navrhnutí nasledovní členovia: 1. Ing. Zoltán Filipiak

    2. Ing. Matej Melicherčík
                3. Michal Katreniak

Overovatelia: 1. Mgr. Július Karásek
           2. Mgr. Janka Fáberová

Za návrh sa hlasovalo. Návrh bol jednohlasne schválený.
Zapisovateľka: Mgr. Kristína Melová.

K bodu č. 3/
Kontrolu uznesení urobil starosta obce. Uznesenia sú splnené do dnešného termínu, dlhodobé sa
plnia.
Pani Fajčíková mala dotaz, prečo sa nerealizovala výstavba chodníka z Novej ulice na železničnú
stanicu. Bolo to schválené v OZ, treba to zrealizovať.  

K bodu č. 4/
Informáciu zo zasadnutia OR predložil Mgr. Július Karásek. Žiadosti fyzických a právnických osôb
sa budú prejednávať na najbližšom zasadnutí.

K bodu č. 5/
Návrh rozpočtu obce na rok 2022, 2023 a 2024:
Rok 2022:
Príjmy: 1 472 647,- Eur.
Výdavky: 1 472 647,- Eur. (Obec – 592 010,- Eur), (Školská jedáleň – 89 407,- Eur), (Školstvo –
791 230,- Eur).
Rozpočet je vyrovnaný v príjmovej, tak aj vo výdavkovej časti. 
Návrh rozpočtu na rok 2023 a rok 2024: ako sú príjmy, tak sú aj výdavky. 
Za návrh sa hlasovalo. Návrh bol jednohlasne schválený. 



K bodu č. 6/
Návrh VZN o DZN, miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2022.
Za návrh sa hlasovalo. Návrh bol jednohlasne schválený. 
DZN na rok 2022 je vo výške na úrovni roku 2021. 

K bodu č. 7
Informácia o  zimnej údržbe - vykonáva ju Jozef  Jucha, SVOMA, s.r.o. Lučenec, Banskobystrická
regionálna správa ciest.  Pán Ing. Matej Melicherčík navrhol, že by bola vhodná gumová radlica na
nové cesty. 
Hlavný kontrolór predložil stanovisko k návrhu rozpočtu a správu o kontrolnej činnosti.

K bodu č. 8
Návrh na uznesenie predložil predseda návrhovej komisie Ing. Zoltán Filipiak. K návrhu neboli
vznesené  žiadne návrhy,  pripomienky,  pozmeňujúce  návrhy.  Za  návrh hlasovali  všetci  prítomní
poslanci. Návrh bol jednohlasne prijatý.

K bodu č. 9
Po  vyčerpaní  všetkých  bodov  programu starosta  poďakoval  všetkým prítomným poslancom za
účasť na zasadnutí.

Zapísala: Mgr. Kristína Melová

Ján   Š á r k a n
   starosta obce


