Obec Modra nad Cirochou

Zápisnica 4/2021 Obecného zastupiteľstva napísaná na IV. zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v roku 2020 obce Modra nad Cirochou konanom dňa 14.decembra 2021
od 17:30
Počet poslancov: 9
Prítomní poslanci: 7
Milan Gajdoš, Slavomír Ontkoc , Ing. Viliam Harakaľ, Ing. Jozef Mitrík od
17:45, Ing. Peter Nesrsta, Ing. Martina Vlasáková, Ing. Tomáš Zvalčák
Neprítomný poslanci: Gabriel Hančar, Peter Štofík
Ing. Mgr. Ondrej Milčo, starosta obce
Ing. Rudolf Dzurko, hlavný kontrolór obce
Martina Šimonová, administratívna pracovníčka obce
Pozvaný: predseda TJ Družstevník Modra nad Cirochou Lukáš Grajcár
Rokovanie obecného zastupiteľstva v Modre nad Cirochou zvolal starosta obce v
súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
PROGRAM ZASADNUTIA:
1. Otvorenie a prerokovanie programu zasadnutia
2. Určenie a schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Určenie a schválenie členov návrhovej komisie
4. Plnenie predchádzajúcich uznesení
5. Schválenie dotácií podľa predložených žiadostí
6. Schválenie rozpočtu Obce Modra nad Cirochou na rok 2022
7. Schválenie VZN 1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy

a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2022
9. Správa audítora a výročná správa
10.Priložky – schválenie kúpy pozemkov
11.Zámena majetku - kompostovisko
12.Singletrack – schválenie nájomnej zmluvy s Urbárskou a pasienkovou
spoločnosťou Modra nad Cirochou
13.Prerokovanie žiadosti TJ Družstevník o dofinancovanie výdavkov za r.2021
14.Schválenie zmien v rozpočte
Otvorenie zasadnutia a prejednanie programu zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Mgr. Ondrej Milčo privítaním
všetkých prítomných zúčastňujúcich sa zasadnutia obecného zastupiteľstva. Podľa podpísanej
prezenčnej listiny konštatoval v úvode zasadnutia, že obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné, z celkového počtu 9, prítomných 6 poslancov, Ing. Jozef Mitrík prišiel
neskôr o 17:45, Gabriel Hančar a Peter Štofík sa ospravedlnili kvôli práceneschopnosti resp.
pracovným povinnostiam
1 Schválenie programu rokovania
Starosta predložil návrh programu rokovania podľa pozvánky. Následne dal hlasovať o
návrhu programu rokovania.
Uznesenie č. 53/2021
Výsledok hlasovania
Prítomní: 6 poslancov
Za uznesenie: 6

Milan Gajdoš, Slavomír Ontkoc , Ing. Viliam Harakaľ,

Ing. Peter Nesrsta, Ing. Martina Vlasáková, Ing. Tomáš Zvalčák

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou schvaľuje program 4. zasadnutia obecného
zastupiteľstva v roku 2021 uvedeného v pozvánke.

2 Určenie a schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
a) Starosta navrhol za overovateľov zápisnice poslancov Ing. Tomáša Zvalčáka a Ing.
Viliama Harakaľa
b) Starosta navrhol za zapisovateľa zápisnice poslanca Petra Štofíka, ale kvôli jeho
neprítomnosti navrhol Ing. Tomáša Zvalčáka alebo Ing. Viliama Harakaľa, tí
pretože boli navrhnutý ako overovatelia zápisnice odmietli robiť zapisovateľa a tak
navrhol starosta za zapisovateľa Ing. Petra Nesrstu
Uznesenie č. 54/ 2021
Výsledok hlasovania
Prítomní: 6
poslancov Za uznesenie: 6 Milan Gajdoš, Slavomír Ontkoc , Ing. Viliam Harakaľ, Ing. Peter
Nesrsta, Ing. Martina Vlasáková, Ing. Tomáš Zvalčák
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou schvaľuje overovateľov
zápisnice Ing. Tomáša Zvalčáka a Ing. Viliama Harakaľa a zapisovateľa zápisnice
Ing. Petra Nesrstu.
3 Určenie a schválenie členov návrhovej komisie
Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie Ing. Martinu Vlasákovú a Milana
Gajdoša.
Uznesenie č. 55/2021

Výsledok hlasovania
Prítomní: 6
poslancov Za uznesenie: 6 Milan Gajdoš, Slavomír Ontkoc , Ing. Viliam Harakaľ, Ing. Peter
Nesrsta, Ing. Martina Vlasáková, Ing. Tomáš Zvalčák
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou schvaľuje členov Návrhovej komisie – Ing.
Martinu Vlasákovú a Milana Gajdoša..

4 Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
Starosta obce informoval poslancov o plnení predchádzajúcich uznesení z predchádzajúcich
oecných zastupiteľstiev nasledovne:
WIFI pre teba:
Bolo doručené oznámenie o prerušení „výkonu finančnej kontroly a plynutie lehoty z dôvodu
iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom tejto kontroly.“
Výstavba novej Hasičskej zbrojnice:
Starosta obce v prehľade uviedol stav financovania. Z prehľadu je zjavné, že výdavky dnes už
prevyšujú schválené zdroje z dvoch dôvodov. V pôvodnom rozpočte ešte u Gramatu neboli
prípojky, boli robené samostatne a preto sú aj teraz mimo rozpočtu celkovej stavby. Je
potrebné navýšiť rozpočet vo výdavkovej časti na prípojky k novostavbe hasičskej zbrojnice
za tento rok už uhradené sumy v hodnote 5 515,60 €. Na budúci rok v hodnote približne
20 000 €. Druhým dôvodom je zvýšenie cien oproti pôvodnému rozpočtu, ktoré sa prejavilo
pri ponukách na strechu, dvere a okná. V snahe znížiť výdavky na strechu sme hľadali a našli
spôsob zníženia pôvodných cien. Svedčí o tom skutočnosť, keď pôvodná cenová ponuka
firmy, ktorá vyhrala na dodávku prác a materiálu na strechu bola v hodnote 17 940,40 € a
výsledná vysúťažená cena bola 13 380 €. Pri oknách a dverách bola podmienka, aby jedna
firma robila komplet práce, možnosť dodania, čím skôr“ a „cena“.

Starosta informoval, že všetky práce sa vyberajú transparentne cez výberové konania.
Odkanalizovanie časti obce:
Minulý týždeň (pracovníčka bola dlhodobo PN a nikto ju nezastupoval) sme odkonzultovali
na životnom s pracovníčkou možnosť predĺženia stavebného povolenia na tie časti, ktoré sme
chceli dorobiť v rámci starého projektu – stanovisko životného je, že nemôžu predĺžiť
stavebné povolenie, nakoľko sa na týchto častiach, ktoré chceme robiť v minulosti nezačalo
pracovať a preto začneme robiť na projekte, ktorý urobil Ján Hančár so všetkými potrebnými
podkladmi. Je na nás, či ho ešte rozdelíme na dve časti:
1. jeden projekt by sa urobil podľa pôvodného starého a by sme pýtali vyjadrenia, pôjde o
časť pri obecnom úrade dole a tá je v súlade s územným pánom obce. Ak súhlasy, ktoré sme
získali v minulosti budú dostačujúce, tak ideme súperiť s časom, aby sme dali doklady už
danej žiadosti cez Envirofond.
2. Druhý projekt by pokračoval ďalej, tak ako som to už komentoval v popisoch predtým, v
smere dole na Lúky dole k p. Mitríkovi, tam sa premiestni prečerpávacia stanica a naspäť
bude tlačené hore.
Rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici:
Rekonštrukčné práce sú naplánované na jar roku 2022.
Projekt včasného varovania - rozhlas:
Dodávateľ už v obci bol. Vzhľadom na charakter počasia sa má rozhodnúť a dať vedieť, kedy
práce začnú. Medzi tým si už vykonávajú prípravné práce potrebné k hlavným montážnym
prácam.
Pokračovanie cesty – Dolina:
Zmluvy potrebné k realizácii tohto zámery pripravuje právnička.
Orez stromov v potoku:
Táto akcia je momentálne v čakaní na potrebné povolenie. Pracovníčka životného prostredia
(tá istá, čo ktorá je aj pri kanalizácii) má toho toľko veľa, že neviem, či nám ho stihne vydať
do konca marca. Firma cez verejné obstarávanie je obstaraná – má vykonať všetky práce.
Poslanci, najmä Slavomír Ontkoc a Ing Martina Vlasáková apelovali na zrýchlené riešenie

tejto situácie, nakoľko v momentálnej epidemiologickej situácii prebieha pre mnohých žiakov
a študentov dištančné vzdelávanie a staré stromy spôsobujú poruchy internetu- prerušenie
vedenia siete.
Výstavba telocvične:
Projektant nás minulý týždeň informoval o tom, čo má, čo ešte nemá k územnému konaniu.
Následne sme zaslali žiadosti o vyjadrenie, od koho ešte stanoviská nemá. Skúsime na tom
popracovať. Fond športu vydal novú výzvu. Ak stihneme zapojíme sa ak nie, pripravíme si
podklady aby sme mali ak bude nová výzva. V časti rôzne navrhujem prijať uznesenie k novej
výzve.
Rekonštrukcia budovy na ihrisku:
Čakáme na stanovisko zo životného k výrubu drevín, dnes bola vykonaná miestna obhliadka,
okresný úrad nám vydá rozhodnutie, podmienkou je náhradná výsadba 2 ks tují. Slovak
Telekom nám dovolil premiestniť stĺp, ale ide cez neho elektrina, kábel z Obecného úradu.
Mali ho premiestniť elektrikári, ktorí dávali ozdoby na Hlavnej ulici, ale v piatok to nestihli,
tak hádam prídu a premiestnia ho. S prácami predpokladáme začať podľa počasia v jari. V
rozpočte obce sú zapracované tieto výdavky, ktoré ste poslanci predbežne už schválili.
Zvýšenie bezpečnosti v obci:
Kamery mala domontovať spoločnosť Belnet minulý piatok, všetky nestihol, tak dúfam, že to
dokončí.
Nový vstup do obce:
Mali sme jednania ohľadom tejto veci. Stanoviská a závery: Riaditeľ ŽSR z Košíc sa vyjadril,
že za posledné dva roky nemali pridelené zdroje ani na to, čo potrebovali nutne opraviť, nie
na nejaké investície, ako sme chceli napr. signalizácia pri vstupe do obce alebo nový vstup do
obce. Slovenská správa ciest je za nový vstup do obce a podľa nich majú takéto veci železnice
financovať. Splnomocnenec ministerstva dopravy Ing. Greguš navrhol spoluprácu obce so
Žilinskou Univerzitou a vyhodnotiť alternatívy vstupu. Kontaktoval som príslušného docenta
zo Žilinskej Univerzity a počas zimy, resp. z jari by sme niečo dohodli ako čo by bolo dobre
prehodnotiť.
Vodovod na Lúky:

Na základe komunikácie s Slovenským pozemkovým fondom sme následne dostali výzvu na
doplnenie žiadosti, na doplnení v súčasnosti pracujeme, vyžiadavame potrebné vyjadrenia od
Okresného úradu, pozemkového odboru, vyjadrenia ohľadom využitia parciel z hľadiska
územnoplánovacej dokumentácie atď.
Elektrina na Príložke:
So všetkými vlastníkmi, kde má byť umiestnený stĺp VSD sme sa už dohodli. Za dva
existujúce doma uhradia pripojovacie príplatky vlastníci domov, za ostatné dva uhradíme my.
Čakáme ešte za stanoviskom Slovenského pozemkového fondu. Východoslovenská
distribučná nás má zaradiť do plánu prác.
Envirofond:
V súčasnej dobe tam máme znova žiadosť o vybudovanie kompostoviska + stroje, o ktoré
bolo možné požiadať v celkovej sume do 200 000 €. Druhá žiadosť je ku kanalizácií, tak ako
o tom som povedal skôr. Tretia žiadosť, kde nemáme jasné stanovisko je k zatepleniu
Obecného úradu.
Úprava terajšieho vstupu do obce:
Požiadal som projektantku p. Betákovú o vypracovanie nového projektu, po mesiaci
odsúvania mi povedala, že to i tak nestíha. Ona robila už návrh úprav v minulosti, preto bolo
výhodné, aby pokračovala, ale nedá sa. Oslovil som preto nového projektanta z Vranova nad
Topľou, prešiel si to, navrhuje najprv štúdiu a potom projekt, lebo nie všetky veci sú
jednoznačné a preto je potrebné so štúdiou osloviť všetkých dotknutých aby sa vyjadrili a
potom urobiť projekt.
Odstavná plocha pri obecnom úrade:
Rozpočtované výdavky na túto stavbu boli v sume 9 199,73 €, pri navýšení cien stavebných
materiálov, bola cena na výstavbu odstavnej plochy 6 139,83 €. Tých chcem povedať, že cez
obecný podnik si vieme nakupovať materiál a dohadovať práce za primerané ceny.
Projekt na zachytávanie vôd – žiadosť p. Ontkoc:
Na vypracovanie projektu sme oslovili p. Dankaninovú, má sa zastaviť do konca tohto týždňa.
Projekt na úpravu priestorov kuchyne:

Projektant dostal podklady, ktoré sme mali po konzultácii so životným prostredím. Čakáme
na prvotný návrh.
Zakúpenie vianočných ozdôb na ul. Hlavnú:
Ozdoby boli zakúpené, namontované, nemáme ešte vyúčtovanie prác, myslím, že sa do
rozpočtu zmestíme.
Uznesenie č. 56/2021
Výsledok hlasovania
Prítomní: 7
poslancov Za uznesenie: 7

Ing. Viliam Harakaľ, Ing. Jozef Mitrík, Ing. Peter Nesrsta, Ing.

Martina Vlasáková, Ing. Tomáš Zvalčák , Slavomír Ontkoc, Milan Gajdoš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou berie na vedomie správu starostu obce o
plnení doterajších uznesení.

5 Schválenie dotácií podľa predložených žiadostí
Na Obecný úrad boli doručené žiadosti o dotácie na rok 2022 z futbalového klubu TJ
Družstevník Modra nad Cirochou (ďalej len TJ) a z Farského úradu Nanebovzatia Panny
Márie v Modre nad Cirochou (ďalej len farský úrad).
TJ požadoval dotáciu 10 000€. Na zastupiteľstve bol prítomný zástupca a štatutár TJ Lukáš
Grajcár. Starosta predložil návrh aby sa pre futbalový klub schválila dotácia 7700€, nakoľko
v roku 2021 bola pre TJ schválená dotácia 7000€ a myslí si, žeby dotácia mali narastať
proporcionálne o 10% z roka na rok, aby nedochádzalo k skokovým navýšeniam dotácii.
Rozhodnutie však „nechám na vás poslanci“ povedal.
Ing. Peter Nesrsta- ak chceme, aby bol futbal v obci zachovaný, schváľme dotáciu podľa
požiadavky, nakoľko v čase pandémie COVIDU 19 vládne neistota v športe ohľadom
výpadkov financovania

Slavomír Ontkoc- pýtal sa, kto sa stará o futbalové ihrisko, ak TJ tak či sa nemajú skrátiť
dotácie z rozpočtu pre iných, ktorí futbalové ihrisko využívajú pre svoju činnosť( napr,
Hasiči, kultúrne podujatia atď.)
Ing. Martina Vlasáková- pýtala sa na oprávnené výdavky v požiadavke TJ o dotáciu. Na to
Lukáš Grajcár prítomným prečítal na čo boli vynakladané financie z dotácie za rok 2021zároveň dal k nahliadnutiu materiály s rozpisom použitých finančných prostriedkov napr.
uhrádzanie zberných faktúr pre SFZ, dopravu na zápasy, občerstvenie hráčov TJ, dopravu na
tréningy pre hráčov, ktorí nepochádzajú z našej obce, starostlivosť o futbalové ihrisko,
náklady s mládežníckym futbalom atď. Podrobný rozpis bol poslancom zaslaný elektronickou
poštou.
Uznesenie č. 57/ 2021
Výsledok hlasovania
Prítomní: 7
poslancov Za uznesenie: 5 Ing. Jozef Mitrík, Ing. Peter Nesrsta, Ing. Tomáš Zvalčák ,
Slavomír Ontkoc, Milan Gajdoš
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ing. Martina Vlasáková, Ing. Viliam Harakaľ
Obecné zastupiteľstvo Obce Modra nad Cirochou schvaľuje dotáciu v sume 10 000,- € pre
TJ Družstevník Modra nad Cirochou.

Následne sa prerokovávala žiadosť farského úradu o poskytnutie dotácie vo výške 5000€ pre
jeho potreby. Zástupcom farskej rady bol elektronickou poštou poslaný rozpis položiek
k dotácii. Poslancami Ing. Martinou Vlasákovou a Ing. Tomášom Zvalčákom bolo poukázané
že výsledná suma žiadanej dotácie nie je totožná s rozpočítanými položkami, kde ich výsledná
suma činí 4400€. Aj pri tejto dotácii starosta navrhoval proporcionálne navýšenie dotácie
oproti roku 2021 kde bola dotácia 2000€ na 2200€ pre rok 2022. Následne bolo hlasovanie
o dotácii 4400€ pre farský úrad- ako výsledok sčítaných súm rozpísaných výdavkov.
Uznesenie č. 58/ 2021
Výsledok hlasovania

Prítomní: 7
poslancov Za uznesenie: 2 Ing. Peter Nesrsta, , Ing. Martina Vlasáková
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Ing. Jozef Mitrík, Ing. Viliam Harakaľ, Ing. Tomáš Zvalčák , Slavomír Ontkoc,
Milan Gajdoš
Obecné zastupiteľstvo Obce Modra nad Cirochou schvaľuje dotáciu v sume 4 400,- € pre
RKC v Modre nad Cirochou.
„Hlasovaním uznesenie nebolo prijaté“
Následne Slavomír Ontkoc predložil návrh pre schválenie dotácie pre farský úrad vo výške
2500€.
Uznesenie č. 59/ 2021
Výsledok hlasovania
Prítomní: 7
poslancov Za uznesenie: 7 Ing. Peter Nesrsta, , Ing. Martina Vlasáková, Ing. Jozef Mitrík,
Ing. Viliam Harakaľ, Ing. Tomáš Zvalčák , Slavomír Ontkoc, Milan Gajdoš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo Obce Modra nad Cirochou schvaľuje dotáciu v sume 2500,- € pre
RKC v Modre nad Cirochou.

6 Schválenie rozpočtu Obce Modra nad Cirochou na rok 2022
Kontrolór obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva stanovisko k navrhovanému
rozpočtu obce Modra nad Cirochou pre rok 2022 a výhľadovo k rozpočtom na roky 2023
a 2024. Uviedol že daný navrhovaný rozpočet spĺňa všetky náležitosti podľa platných
zákonov SR, podľa VZN obce, návrh rozpočtu bol zverejnený v dostatočnej lehote na úradnej
tabuli obce. Rozpočet obce na rok 2022 uviedol ako vyrovnaný. Ako riziká navrhovaného
rozpočtu uviedol predpokladaný nižší vývoj príjmu z podielových daní zo štátneho rozpoňčtu

SR, ďalej výber daní z nehnuteľností, poplatky za zber komunálneho odpadu, ktoré ostávajú
na rovnakej úrovni ako v roku 2021, nárast cien regulovaných a neregulovaných energií.
Výsledné stanovisko kontrolóra obce je navrhovaný rozpočet obce Modra nad Cirochou pre
rok 2022 schváliť.
Uznesenie č. 60/ 2021
Výsledok hlasovania
Prítomní: 7
poslancov Za uznesenie: 7 Ing. Peter Nesrsta, , Ing. Martina Vlasáková, Ing. Jozef Mitrík,
Ing. Viliam Harakaľ, Ing. Tomáš Zvalčák , Slavomír Ontkoc, Milan Gajdoš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo Obce Modra nad Cirochou berie na vedomie stanovisko kontrolóra k
návrhu rozpočtu na rok 2022.
Uznesenie č. 61/ 2021
Výsledok hlasovania
Prítomní: 7
poslancov Za uznesenie: 6 Ing. Peter Nesrsta, , Ing. Martina Vlasáková, Ing. Jozef Mitrík,
Ing. Tomáš Zvalčák , Slavomír Ontkoc, Milan Gajdoš
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ing. Viliam Harakaľ
Obecné zastupiteľstvo Obce Modra nad Cirochou schvaľuje rozpočet obce na rok 2022.
Uznesenie č. 62/ 2021
Výsledok hlasovania
Prítomní: 7

poslancov Za uznesenie: 7 Ing. Peter Nesrsta, , Ing. Martina Vlasáková, Ing. Jozef Mitrík,
Ing. Viliam Harakaľ, Ing. Tomáš Zvalčák , Slavomír Ontkoc, Milan Gajdoš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo Obce Modra nad Cirochou berie na vedomie rozpočty na roky 2023,
2024.
7

Schválenie VZN 1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a
prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení

Elektronickou poštou bol poslancom zaslaný návrh VZN. V navrhovanom VZN je oproti
minulému obdobiu zmena v § 4 ods. 11 v slove „vždy“, ktoré len zdôrazňuje platný právny
stav, že VZN sa musí meniť len cez VZN. Ďalšie zmeny sú v sumách predložených zo strany
školy, ako požiadavka na pre financovanie ich výdavkov formou originálnych výdajov v
nastávajúcom roku. Originálne výdavky už tento rok budú nižšie v porovnaní s minulým
rokom a táto rozpočtovaná suma na budúci rok predstavuje šetrenie predovšetkým zo strany
výdavkov na MŠ.
Nariadenie číslo 1/2021
Výsledok hlasovania
Prítomní: 7
poslancov Za uznesenie: 5 Ing. Peter Nesrsta, , Ing. Martina Vlasáková, Ing. Jozef Mitrík,
Ing. Viliam Harakaľ, Milan Gajdoš
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ing. Tomáš Zvalčák , Slavomír Ontkoc
Obecné zastupiteľstvo Obce Modra nad Cirochou schvaľuje VZN 1/2021 o určení výšky
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom
zariadení.

8 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2022
Kontrolórom obce bolo prednesený plán kontrolných činností na I. polrok roku 2022 v
zmysle § 18 f odst. 1 pís. b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov na obdobie
január – jún 2022
Tematické kontroly:
1. Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za obdobie 07-12/2021.
2. Kontrola plnenia uznesení za II. polrok 2021.
3. Kontrola dodržiavania VZN o miestnych daniach, poplatku za komunálny odpad
a poplatku za drobný stavebný odpad a jeho súlad s aktuálnym znením
zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch.
4. Kontrola evidencie dlhodobého hmotného majetku obce.
5. Odborné stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2021.
Ostatné úlohy:
1. Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly o ktoré požiada Obecné
zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 18f) odst.1 pís. h) zák. SNR 369/1990Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov ako aj kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti z
dôvodu operatívnosti a prevencie z vlastného podnetu na základe poznatkov získaných pri
výkone činnosti ako aj iných podnetov k výkonu kontroly.
2. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc, VZN obce.
3. Účasť na vzdelávacích aktivitách s cieľom získať teoretické a praktické vedomosti a
výmena skúsenosti z praktickej kontrolnej činnosti. V zmysle predloženého plánu nemusí byť
dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať
v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z
toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú
okolnosti na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

Uznesenie č. 63/ 2021
Výsledok hlasovania
Prítomní: 7
poslancov Za uznesenie: 5 Ing. Peter Nesrsta, , Ing. Martina Vlasáková, Ing. Viliam Harakaľ,
Slavomír Ontkoc, Milan Gajdoš
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ing. Jozef Mitrík, Ing. Tomáš Zvalčák
Obecné zastupiteľstvo Obce Modra nad Cirochou schvaľuje Plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 doplnený o následnú kontrolu plnenia úloh
vyplývajúcich z vykonaného auditu školy.
9 Správa audítora a výročná správa
Starostom obce bola prednesená správa z auditu účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej
závierky za rok 2020. Uviedol, že bude potrebné vykonať fyzickú inventúru majetku obce tak
na pôde obecného úradu ako aj na pôde ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou, ktorej zriaďovateľom
je obec Modra nad Cirochou. Inventúru majú vykonať poslanci obecného zastupiteľstva podľa
rozdelenia. Inventúra bude ohodnotená odmenou a to 250€ pre každého člena inventúrnej
komisie. Podľa auditu boli aj vyčíslené financie, ktoré sa presunuli na tvorbu rezervného
fondu obce.
Uznesenie č. 64/ 2021
Výsledok hlasovania
Prítomní: 7
poslancov Za uznesenie: 7 Ing. Peter Nesrsta, , Ing. Martina Vlasáková, Ing. Jozef Mitrík,
Ing. Viliam Harakaľ, Ing. Tomáš Zvalčák , Slavomír Ontkoc, Milan Gajdoš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Obecné zastupiteľstvo Obce Modra nad Cirochou berie na vedomie správu z auditu účtovnej
závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020.
Uznesenie č. 65/ 2021
Výsledok hlasovania
Prítomní: 7
poslancov Za uznesenie: 7 Ing. Peter Nesrsta, , Ing. Martina Vlasáková, Ing. Jozef Mitrík,
Ing. Viliam Harakaľ, Ing. Tomáš Zvalčák , Slavomír Ontkoc, Milan Gajdoš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo Obce Modra nad Cirochou schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia za rok 2021 na tvorbu rezervného fondu v správnej výške 76 468,59 Eur.
Uznesenie č. 66/ 2021
Výsledok hlasovania
Prítomní: 7
poslancov Za uznesenie: 7 Ing. Peter Nesrsta, , Ing. Martina Vlasáková, Ing. Jozef Mitrík,
Ing. Viliam Harakaľ, Ing. Tomáš Zvalčák , Slavomír Ontkoc, Milan Gajdoš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo Obce Modra nad Cirochou berie na vedomie konsolidovanú výročnú
správu Obce Modra nad Cirochou za rok 2021.
10 Priložky – schválenie kúpy pozemkov
Obcou Modra nad Cirochou boli v časti Príložky odkúpené časti pozemkov za 1€/ časť
pozemku od výlučných vlastníkov pozemkov alebo spoluvlastníkov pozemkov potrebných
pre výstavbu infraštruktúry v uvedenej časti obce. Úplné znenia jednotlivých uznesení sú
uvedené na internetovej stránke obce Modra nad Cirochou pod odkazom

https://www.modranadcirochou.sk/Slovenska-verzia/Samosprava/Zasadnutia-obecnehozastupitelstva/Zasadnutie-OZ-14-12-2021/ .
Uznesenie č. 67/ 2021 až Uznesenie č.88/2021
Výsledok hlasovania
Prítomní: 7
poslancov Za uznesenie: 7 Ing. Peter Nesrsta, , Ing. Martina Vlasáková, Ing. Jozef Mitrík,
Ing. Viliam Harakaľ, Ing. Tomáš Zvalčák , Slavomír Ontkoc, Milan Gajdoš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo Obce Modra nad Cirochou schvaľuje kúpu nehnuteľného majetku do
majetku Obce Modra nad Cirochou.
11 Zámena majetku – kompostovisko
Starosta- V minulosti sme sa tu na zastupiteľstve dohodli, že uzatvoríme s p. Dzurkovou
nájomnú zmluvu na prenájom priestorov, ktoré potrebujeme k výstavbe nového
kompostoviska. Následne ďalším krokom má byť zámenná zmluva. K vypracovaniu
zámennej zmluvy navrhujeme tieto podmienky:
Obec zamieňa svoje pozemky: Parc.č: 739/18 vo výmere: 163 m2 Parc.č.: 739/19 vo
výmere: 98 m2 Parc. č.: 738/38 vo výmere: 467 m2
p. Dzurková zamieňa: Parc. č.: 738/15 vo výmere: 844 m2 Rozdiel je v prospech p.
Dzurkovej vo výmere: 116 m2 Tento rozdiel obec navrhuje odkúpiť za cenu 5,23 Eur/1 m2
podľa znaleckého posudku vypracovaného p. Ing. Jozefom Kondisom, dňa: 02.09.2021.
Uznesenie č. 89/ 2021
Výsledok hlasovania
Prítomní: 7
poslancov Za uznesenie: 5 Ing. Peter Nesrsta, , Ing. Martina Vlasáková, Ing. Jozef Mitrík,
Slavomír Ontkoc, Milan Gajdoš

Proti: 1 Ing. Tomáš Zvalčák
Zdržali sa: 1 Ing. Viliam Harakaľ
Obecné zastupiteľstvo Obce Modra nad Cirochou schvaľuje:
v zmysle 9 ods. 2 písm. a) zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce a to zámenu nehnuteľného majetku
obce za nehnuteľný majetok tretej osoby
a
zámenu nehnuteľného majetku obce v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č.138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodného osobitného zreteľa a to
zámenu pozemkov:
-pozemok registra C KN parcelné číslo 739/18, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 163 m2, kat. územie Modra na Cirochou, zapísaný na LV č. 1186,
-pozemok registra C KN parcelné číslo 739/19, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 98 m2, kat. územie Modra nad Cirochou, zapísaný na LV č. 617,
-novovytvorený pozemok registra C KN parcelné číslo 738/38, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 467 m2, ktorý vznikol zlúčením odčlenenej časti o výmere 291
m2 od pôvodného pozemku registra C KN parcelné číslo 738/31, zapísaného na LV č. 1186,
katastrálne územie: Modra nad Cirochou a odčlenenej časti o výmere 176 m2 od pôvodného
pozemku registra C KN parcelné číslo 738/32, zapísaného na LV č. 617, katastrálne územie:
Modra nad Cirochou podľa geometrického plánu vyhotoveného dňa 15.06.2021 GeoReal East
s.r.o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, IČO: 46053328 pod č. 46053328 - 60/2021,
- za pozemok registra C KN parcelné číslo 738/15, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 844 m2, zapísaného na LV č. 1099, katastrálne územie: Modra nad
Cirochou od výlučného vlastníka: Gabriela Dzurková, rod. Harvanová, bytom 067 82
Dlhé nad Cirochou 457,
dôvod hodný osobitného zreteľa: nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemku, na ktorom
obec zriadi kompostovisko

s finančným vysporiadaním v prospech p. Dzurkovej z dôvodu rozdielu hodnoty
zamieňaných nehnuteľností podľa znaleckého posudku v sume 5,23 eur/m2; celková hodnota
116 m2x5,23 eur= 606,68 €
12 Singletrack – schválenie nájomnej zmluvy s Urbárskou a pasienkovou
spoločnosťou Modra nad Cirochou
Starosta informoval, že miestnej urbárskej spoločnosti bola už veľmi dávno predložená
zmluva na prenájom priestorov, ktoré sú potrebné podľa vypracovaného projektu na budúce
cyklotrasy. Bez tejto zmluvy nebude možné niečo v týchto priestoroch robiť. Doterajšie
výzvy neboli smerované k vypracovaniu tratí s výnimkou jednej, ktorú sme použili pre
potreby dobudovania budovy na ihrisku. Ak sa nič nezmení, tak budúci rok je tu prísľub zo
strany poslancov PSK na túto trať. Doklady je potrebné dovtedy mať v poriadku. Pán
predseda Urbariátu mal doteraz výhrady voči jednému bodu navrhovanej zmluvy (článok VI.,
bod 2 navrhuje vynechať), a tak predloženú nájomnú zmluvu k podpisu urbárskej spoločnosti
v Modre nad Cirochou, nepodpísal.
Ing. Martina Vlasáková- je potrebné zdôvodnenie prečo to tak neurobil
Slavomír Ontkoc- v súčasnosti nepôsobí na území obce športový klub, ktorý by dané trate
využíval
Starosta- na okolí to nikto nemá také singletracky, ale prečo neskúsiť to urobiť, v okolitých
obciach majú rôzne atrakcie napr. Kamenica nad Cirochou má letecké dni, Belá nad Cirochou
motoristické preteky- Traktoriáda, Mačanka a aj iné obce, ale u nás sa nič nerobí
Ing. Viliam Harakaľ- pýtal sa čo je predmetom nájomnej zmluvy s Urbárskou spoločnosťou,
či je už trať vyznačená a kade presne cez ktoré parcely pôjdu singletracky
Uznesenie č. 90/ 2021
Výsledok hlasovania
Prítomní: 7
poslancov Za uznesenie: 0
Proti: 6 Ing. Tomáš Zvalčák, Ing. Viliam Harakaľ, Ing. Martina Vlasáková, Ing. Jozef
Mitrík, Slavomír Ontkoc, Milan Gajdoš

Zdržali sa: 1 Ing. Peter Nesrsta
Obecné zastupiteľstvo Obce Modra nad Cirochou schvaľuje Zmluvu o prenájme pozemkov s
Urbárskou a pasienkovou spoločnosťou pre budúce Singeltracky.
„Hlasovaním uznesenie nebolo prijaté“.

13 Prerokovanie žiadosti TJ Družstevník o dofinancovanie výdavkov za r.2021
Na Obecný úrad bola doručená žiadosť o dofinancovanie futbalového klubu TJ Družstevník
Modra nad Cirochou (ďalej len TJ) za rok 2021 v sume 2500€. Prítomný zástupca a štatutár
TJ Lukáš Grajcár predložil poslancom dokumenty kde boli popísané vyššie výdavky TJ
v roku 2021 a to konkrétne: vyššie zberné faktúry pre SFZ, vyššie faktúry za dopravu,
účinkovanie v pohári Nexis Fibers Obfz, navýšenie v mládežníckom futbale, zdražovanie
tovarov a služieb vyššie náklady na pohostenie po zápasoch mužov a mládeže, organizovanie
futbalových akcií o Pohár Starostu obce, horný koniec- dolný koniec vyššie náklady na PHM,
údržbu ihriska. Podotkol, že pri schvaľovaní dotácie na rok 2021 vo výške 7000€, bolo
zastupiteľstvom deklarované dofinancovanie nákladov v prípade vyšších výdavkov TJ.
Uznesenie č. 91/ 2021
Výsledok hlasovania
Prítomní: 7
poslancov Za uznesenie: 7 Ing. Peter Nesrsta, , Ing. Martina Vlasáková, Ing. Jozef Mitrík,
Ing. Viliam Harakaľ, Ing. Tomáš Zvalčák , Slavomír Ontkoc, Milan Gajdoš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo Obce Modra nad Cirochou schvaľuje požiadavku TJ Družstevník, o
dofinancovanie ich potrieb v sume 2 500 Eur podľa priloženej žiadosti.
14 Schválenie zmien v rozpočte
V tomto bode rokovania boli predložené zmeny v rozpočte v týchto položkách:

príjmy:
položka 200 – 952,86 eur
položka 300 – 19 549,54 eur
položka 400 (čerpanie RF) – 22 500,- eur
výdavky:
bežné:
položka 600 – 14 846,94 eur
kapitálové
položka 700 – novostavba HZ – 22 500,- eur
položka 700 – nákup pozemku – doplatok kompostovisko – 606,68 eur
Uznesenie č. 92/ 2021
Výsledok hlasovania
Prítomní: 7
poslancov Za uznesenie: 7 Ing. Peter Nesrsta, , Ing. Martina Vlasáková, Ing. Jozef Mitrík,
Ing. Viliam Harakaľ, Ing. Tomáš Zvalčák , Milan Gajdoš, Slavomír Ontkoc
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo Obce Modra nad Cirochou schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 11/2021
vo vyššie uvedených položkách.
15 Rôzne
Inventúra obecného majetku:
Starostom obce bola navrhnutá odmena pre každého člena inventúrnej komisie a to 250€/ člen
komisie. Zároveň boli poslanci rozdelený do určených inventúrnych skupín.

Uznesenie č. 93/ 2021
Výsledok hlasovania
Prítomní: 7
poslancov Za uznesenie: 5 Ing. Peter Nesrsta, , Ing. Martina Vlasáková, Ing. Jozef Mitrík,
Ing. Viliam Harakaľ, Milan Gajdoš
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ing. Tomáš Zvalčák
Slavomír Ontkoc (nebol prítomný pri hlasovaní)
Obecné zastupiteľstvo Obce Modra nad Cirochou schvaľuje vyplatenie odmien za výkon
inventúr vo výške 250 €/ člen inventúrnej komisie.
Zapojenie sa do výzvy na Výstavbu zberného dvora
Starostom obce bol prednesený návrh, aby sa obec zapojila do výzvy na získanie prostriedkov
na výstavbu Zberného dvora.
Uznesenie č. 94/ 2021
Výsledok hlasovania
Prítomní: 7
poslancov Za uznesenie: 7 Ing. Peter Nesrsta, , Ing. Martina Vlasáková, Ing. Jozef Mitrík,
Ing. Viliam Harakaľ, Ing. Tomáš Zvalčák , Milan Gajdoš, Slavomír Ontkoc
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo Obce Modra nad Cirochou schvaľuje zapojenie obce do výzvy
č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72 s 5 % sumou spolufinancovania.

Zapojenie sa do výzvy Slovenského futbalového zväzu na budovanie športovej
infraštruktúry „Eurá z EURA“
Prítomný zástupca a štatutár TJ Družstevník Modra nad Cirochou Lukáš Grajcár predniesol
prítomným možnosť zapojenia sa obce do výzvy na budovanie športovej infraštruktúry na
miesto futbalovom ihrisku z projektu SFZ „Eurá z EURA“. Dokument na čo sa môžu
použiť peniaze z výzvy bol poslancom zaslaný elektronickou poštou a aj vytlačený
k nahliadnutiu na schôdzi. Na členskej schôdzi TJ sa výbor zhodol na zapojení sa do výzvy a
TJ by chcela dotáciu použiť na stavbu závlahy a inštalácii závlahových systémov, oplotenie
ihriska- výmena starého oplotenia, osvetlenie hracej plochy.
Uznesenie č. 95/ 2021
Výsledok hlasovania
Prítomní: 7
poslancov Za uznesenie: 7 Ing. Peter Nesrsta, , Ing. Martina Vlasáková, Ing. Jozef Mitrík,
Ing. Viliam Harakaľ, Ing. Tomáš Zvalčák , Milan Gajdoš, Slavomír Ontkoc
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo Obce Modra nad Cirochou schvaľuje zapojenie obce do výzvy SFZ –
„Eurá z EURA“ na projekt podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej
infraštruktúry s 25 % spolufinancovaním, max. v sume 7 500,- eur.
Výstavba Telocvične
Starosta informoval:
Fond športu znova vydal výzvu, cez ktorú môžeme stavať telocvičňu,
podmienky:
1. Predkladanie projektov – 31.1.
2. Alokovaných je 20 mil.Eur
3. Min. sa žiada o 100 000 – max. 1 250000 Eur.

4. Spolufinancovanie 40 % (bolo 50)
Uznesenie č. 96/ 2021
Výsledok hlasovania
Prítomní: 7
poslancov Za uznesenie: 3 Ing. Peter Nesrsta, Ing. Jozef Mitrík, Milan Gajdoš,
Proti: 1 Ing. Tomáš Zvalčák
Zdržali sa: 3

Ing. Martina Vlasáková, Slavomír Ontkoc, Ing. Viliam Harakaľ

Obecné zastupiteľstvo Obce Modra nad Cirochou schvaľuje zapojenie obce do výzvy
„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ so spolufinancovaním vo
výške 40 %.
„Hlasovaním uznesenie nebolo prijaté“
Nájomná zmluva na prenájom garáže pre auto Iveco Dobrovoľného Hasičského zboru
obce Modra nad Cirochou medzi Milanom Gajdošom a obcou Modra nad Cirochou
Podľa predpisov je potrebná nájomná zmluva pre stojisko hasičského auta Iveco DHZO
Modra nad Cirochou.
Uznesenie č. 97/ 2021
Výsledok hlasovania
Prítomní: 7
poslancov Za uznesenie: 7 Ing. Peter Nesrsta, Ing. Martina Vlasáková, Ing. Jozef Mitrík, Ing.
Viliam Harakaľ, Ing. Tomáš Zvalčák , Milan Gajdoš, Slavomír Ontkoc
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo Obce Modra nad Cirochou schvaľuje nájomnú zmluvu na prenájom
garáže pre parkovanie motorového vozidla IVECO za 1 €/ počas celej doby nájmu.

Schválenie členov hasičskej jednotky DHZO Modra nad Cirochou do jednotlivých
funkcií.
Milan Gajdoš predniesol prečo sa zmenila právna forma Dobrovoľný hasičský a záchranný
zbor Modra nad Cirochou na Dobrovoľný hasičský zbor obce Modra nad Cirochou.
Starosta obce v zmysle ustanovení § 33, ods. 5 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi v z.n.p. navrhuje za členov hasičskej jednotky podľa funkcií takto:
- p. Štefana Ontkoca do funkcie veliteľa hasičskej jednotky DHZO Modra nad Cirochou
- p. Milana Gajdoša a p. Milana Gajdoša ml. do funkcie strojníka hasičskej jednotky DHZO
Modra nad Cirochou
- p. Gajdoša ml. do funkcie strojníka hasičskej jednotky DHZO Modra nad Cirochou
- do funkcie člena hasičskej jednotky DHZO Modra nad Cirochou Gabriela Hančara, Petra
Ontkoca, Maroša Gajdoša, Matúša Okoša, Štefana Harmaňoša, Jána Mika, Patrika Tomka,
Patrika Ontkoca.
Uznesenie č. 98/ 2021
Výsledok hlasovania
Prítomní: 7
poslancov Za uznesenie: 7 Ing. Peter Nesrsta, Ing. Martina Vlasáková, Ing. Jozef Mitrík, Ing.
Viliam Harakaľ, Ing. Tomáš Zvalčák , Milan Gajdoš, Slavomír Ontkoc
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo Obce Modra nad Cirochou schvaľuje vymenovanie do hore
uvedených funkcií DHZO Modra nad Cirochou.
Záver
Na záver OZ členka návrhovej komisie Ing. Martina Vlasáková prečítala uznesenia z IV.
Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Modre nad Cirochou za rok 2021.

V Modre nad Cirochou dňa 14.12.2021

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

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

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

Ing. Peter Nesrsta

Ing. Viliam Harakaľ

Ing. Tomáš Zvalčák

Zapisovateľ

overovateľ zápisnice

overovateľ zápisnice

