
Z á p i s n i c a   

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27.04.2022 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. Žiadosti fyzických a právnických osôb 

 6. Návrh VZN 

 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. Bc. Martina Hoduliaková 

                       3. Ján Grendel 

Overovatelia: 1. Michal Katreniak 

            2. Ľubica Fajčíková 

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. 

   

K bodu č. 4/ 

Informáciu zo zasadnutia OR predložil Mgr. Július Karásek, boli prejednané žiadosti fyzických a 

právnických osôb. 

 

K bodu č. 5/ 

Fajčíková – či sa nebude hľadať detská doktorka, niektorí rodičia požadujú, aby nemuseli dochádzať 

do mesta, aby nebolo na Obecný úrad, že to zrušil. Starosta – bola tu snaha prehovoriť ju. 

 Vengrín s manž., , Kalinovo -  žiadosť o odkúpenie časti pozemku. OZ vyzve 

na doplnenie žiadosti (snímok). 

OZ Náš DOMOV, DSS, CHRB a CHRD, Babin most 593, Oždany – žiadosť o poskytnutie FP na 

prevádzku poskytovanej soc. služby v zariadení pre seniorov. OZ berie na vedomie. 

Okresná prokuratúra Lučenec, F. Lehára 12 – žiadosť o poskytnutie súčinnosti –  VZN - názvy ulíc a 

iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny; pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu 

verejnej zelene; pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb; podrobnosti o organizácii 

miestneho referenda. OZ berie na vedomie a konštatuje, že sú v štádiu prípravy a budú na dnešnom 

OZ prejednané dve. 

Okresná prokuratúra Lučenec, F. Lehára 12  – previerka stavu zákonnosti na úseku ochrany prírody 

a krajiny.  OZ berie na vedomie. 



Vodovodné a plynové prípojky na verejných priestranstvách - OZ po posúdení stavebnou komisiou a 

Stavebným úradom obcou Kalinovo môže vydať súhlas na zriadenie inžinierskych sietí pre RD a 

stavebné objekty na verejných priestranstvách vo vlastníctve obce na dotknuté stavebné pozemky. 

Podmienky budú stanovené v stavebnom konaní a stavebnom povolení. 

 

K bodu č. 6/ 

Návrh VZN: - VZN č. 2 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Kalinovo. 

  - VZN č. 3 o čase predaja v obchodoch a čase prevádzky služieb na území obce  

  Kalinovo. 

Na najbližšom rokovaní budú prejednané VZN, ktorým sa stanovujú pravidlá na udržiavanie čistoty 

v obci a ochrany verejnej zelene v obci Kalinovo a VZN, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o organizácii miestneho referenda. OZ to ukladá Rade obce a stavebnej komisie sa predloží návrh. 

   

K bodu č. 7 

Dňa 26.4.2022 bola fyzická kontrola na Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu. 

Mepos - cenník služieb schválený s účinnosťou od 01.01.2022. OZ berie na vedomie. 

Uskutoční sa akcia Stavanie Mája na deň 1. mája 2022. 

IBV Štefánikova – OZ schvaľuje zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka (zo stavebníkov 

ide na obec). 

Poplatky na rok 2022 – návrh poplatkov bol prejednaný na OZ.   

Dni obce Kalinovo - ochutnávku býka s kultúrno-spoločenským programom a sprievodným 

programom zabezpečí OcÚ Kalinovo na deň 11. júna 2022, náhradný termín 18. júna 2022. 

Ing. Filipiak – opraviť alebo doplniť lavičky  v parku pri Zvonici. Starosta – urobíme VO. 

 

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 


