
  

Z á p i s n i c a  

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  obce Blesovce konaného  

dňa  09. 12. 2022 na obecnom úrade v Blesovciach 

 

 

 
        Program zasadnutia:  

 

         1.    Otvorenie 

                                                    - schválenie programu rokovania, voľba overovateľov zápisnice 

                                        2.    Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

                                        3.    Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 

                                        4.    Správa z kontroly Hlavného kontrolóra obce č. 4/2022 

                                        5.    Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 5/2022 – OZ                                                

                                        6.    Individuálna výročná správa obce Blesovce za rok 2021 

                                             7.    Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2021 

                                                    a o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2021 

                                             8.     VZN č. 1/2022 o dani z nehnuteľností na rok 2023 

                                        9.     VZN č. 2/2022 o miestnych daniach na rok 2023 

                      10.   VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a  

                                                     drobné stavebné odpady 

                                             11.   Rôzne, Diskusia 

                                     12.   Záver    

 

 

 

 

Prítomní :    podľa priloženej prezenčnej listiny  

 

 

 

K bodu 1. Otvorenie  

                   - schválenie programu rokovania, voľba overovateľov zápisnice   
Rokovanie OZ  otvoril p. Jozef Chochula,  starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.  

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov OZ  k začiatku rokovania je : 4,  obecné zastupiteľstvo  

 je uznášania schopné.  Oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ. Zo strany prítomných nebol žiadny 

návrh na ďalšie doplnenie programu.   

 

 

Na návrh starostu obce boli určení : Peter Turčan, Marek Chochula 

Zapisovateľ:  Nikola Jančovičová 

Starosta obce predložil návrh na uznesenie :  

 

 

Uznesenie č. 10/2022 :   

 

 

 

K bodu 1. Otvorenie  

                   - schválenie programu rokovania, voľba overovateľov zápisnice   
 



  

Obecné zastupiteľstvo obce Blesovce 
  

1.   Konštatuje : 

      Počet prítomných poslancov :  4 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné 

 

2.   Schvaľuje : 

a./ Program rokovania bez zmien a doplnkov 

b./ Overovatelia zápisnice:  Peter Turčan, Marek Chochula  

      c./ Zapisovateľ:  Nikola Jančovičová 
 

                                

Hlasovanie:    za:     4     /Anna Janerle, Peter Turčan, Marek Chochula, MUDr. Ing. Peter Petrík/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa:   0  

                         prítomných :  4 

 

 

 

 

K bodu  2.     Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  

 
Starosta obce informoval prítomných o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 28.09.2022. 

Prítomní berú informácie o plnení uznesení na vedomie.  

Starosta obce predložil návrh na uznesenie: 

 

 

K bodu  2.     Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  

 

 

Uznesenie č. 11/2022 :   

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Blesovce : 
  

          1.   Berie na vedomie 

                Informácie o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 28.09.2022 
                  

 

 

Hlasovanie:    za:     4     /Anna Janerle, Peter Turčan, Marek Chochula, MUDr. Ing. Peter Petrík/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa:   0  

                         prítomných :  4 

 

 

 

 

          K bodu  3.    Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 
 
              Starosta  predložil prítomným vypracovaný plán kontrolnej činnosti HK na obdobie I. polroka 2023. 

              Požiadal HK obce p. Manduchovú o prečítanie uvedeného plánu.  Zo strany prítomných neboli žiadne  

              pripomienky na plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023. Prítomní schvaľujú plán kontrolnej  

              činnosti HK na obdobie I. polrok 2023. 

       Starosta obce predložil návrh na uznesenie: 



  

 

           Uznesenie č. 12/2022: 
 

 

K bodu  3.    Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023          

 

 

 

    Obecné zastupiteľstvo obce Blesovce 

 

   1.    Berie na vedomie  

       Predložený plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023 

 

   2.    Schvaľuje 

        Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023 

 
 

Hlasovanie:    za:     4     /Anna Janerle, Peter Turčan, Marek Chochula, MUDr. Ing. Peter Petrík/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa:   0  

                         prítomných :  4 

 

 

 

 

 

          K bodu  4.    Správa z kontroly Hlavného kontrolóra obce č. 4/2022 
 

            Starosta obce predložil prítomným správu z kontroly HK č. 4/2022.  Požiadal hlavnú kontrolórku obce p. Manduchovú    

            o prečítanie správ z kontroly HK č. 4/2022. HK obce prečítala prítomným uvedenú správu a uviedla, že po kontrole 

neboli zistené žiadne nedostatky. Zo strany prítomných neboli žiadne pripomienky. Prítomní  berú na vedomie správu  

            z kontroly Hlavného kontrolóra č. 4/2022.          

 

 

                Uznesenie č. 13/2022: 

 

 

 K bodu  4.    Správa z kontroly Hlavného kontrolóra obce č. 4/2022 
          

 

    Obecné zastupiteľstvo obce Blesovce 

 

    1.     Berie na vedomie  
            Správu z kontroly Hlavného kontrolóra obce č. 4/2022 

 

    

    
Hlasovanie:    za:     4     /Anna Janerle, Peter Turčan, Marek Chochula, MUDr. Ing. Peter Petrík/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa:   0  

                         prítomných :  4 

 

 

 



  

 

 
 

         K bodu  5.     Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 5/2022 – OZ  
                                               
           Starosta obce predložil prítomným návrh na rozpočtové opatrenie č.5/2022. Upresnil o aké položky v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu sa konkrétne jedná. Uviedol, že zmena rozpočtu sa týka najmä navýšenia podielových daní 

zo štátu, zakúpenia vianočného osvetlenia do obce, vianočný koncert v kostole. Požiadal prítomných o vyjadrenie 

k uvedenej zmene rozpočtu.  Poslanec p. Marek Chochula pripomienkoval vianočný koncert, nakoľko sa finančné 

prostriedky mohli využiť na iný účel. Prítomní berú preložený návrh na vedomie a schvaľujú návrh rozpočtového 

opatrenia č.5/2022 na úpravu rozpočtu obce podľa predloženého návrhu.     

            Starosta obce predložil návrh na uznesenie: 

 
             

              Uznesenie č. 14/2022: 
 

 

         K bodu  5.     Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 5/2022 – OZ 

 
      

    Obecné zastupiteľstvo obce Blesovce 
 

 

1.     Berie na vedomie  
        Predložený návrh zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 5/2022  

 

 

     2.    Schvaľuje 

     a./  Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods.  

           2 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

           a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa   

           predloženého návrhu  

 

                      
 

Hlasovanie:    za:     3     /Anna Janerle, Peter Turčan, MUDr. Ing. Peter Petrík/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa:   1    /Marek Chochula/  

                         prítomných :  4 

 

 

 

 

 

          K bodu  6.     Individuálna výročná správa obce Blesovce za rok 2021 

 
            Starosta obce predložil prítomným na schválenie Individuálnu výročnú správu obce za rok 2021. Účtovná závierka 

obce  Blesovce k 31.12.2021 bola overená audítorom dňa 25.11.2022 a poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 

situácie obce Blesovce k 31.12.2021 /správa audítora je pod bodom 7. rokovania/  

            K predloženej individuálnej výročnej správe zo strany prítomných neboli žiadne pripomienky a poslanci OZ   

jednohlasne schvaľujú individuálnu výročnú správu obce Blesovce za rok 2021.  

           Starosta obce predložil návrh na uznesenie:           

 

 

      Uznesenie č. 15/2022:  



  

  K bodu  6.     Individuálna výročná správa obce Blesovce za rok 2021 

 

 

   Obecné zastupiteľstvo obce Blesovce 

 

       1.    Schvaľuje  
              Individuálnu výročnú správu obce Blesovce za rok 2021 

 

 

 

Hlasovanie:    za:     4     /Anna Janerle, Peter Turčan, Marek Chochula, MUDr. Ing. Peter Petrík/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa:   0  

                         prítomných :  4 

 

 

 

 

 

          K bodu  7.    Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2021 

                                a o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2021 

 
            Starosta obce upovedomil prítomných, že dňa 25.11.2022 bol vykonaný audit účtovnej závierky obce za  

            kalendárny rok 2021 nezávislým audítorom Ing. Borisom Gogom. Oboznámil prítomných so správou nezávislého 

audítora, v ktorej na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky 

konštatuje, že nezistil vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky 

rozpočtového hospodárenia obce. Nezávislý audítor vo svojej správe skonštatoval, že účtovná závierka poskytuje 

pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce  Blesovce k 31.12.2021 a podľa jeho stanoviska, uvedené účtovné 

informácie vo výročnej správe obce Blesovce poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz 

o účtovnej závierke k 31.12.2021 a je v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. Prítomní uvedené vzali na 

vedomie bez pripomienok.  

            Starosta obce predložil návrh na uznesenie:      
      

            Uznesenie č. 16/2022: 

 

 

          K bodu  7.    Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2021 

                                a o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2021 

 

 

    Obecné  zastupiteľstvo Obce Blesovce  
 

 

  1.    Berie na vedomie  

      Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2021 a o  

      overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zák č. 540/2007  

      Z. z. § 23 odsek 5 
 

 

Hlasovanie:    za:     4     /Anna Janerle, Peter Turčan, Marek Chochula, MUDr. Ing. Peter Petrík/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa:   0  

                         prítomných :  4 

 



  

K bodu  8.    VZN č. 1/2022 o dani z nehnuteľností na rok 2023 

 
           Starosta obce  predložil prítomným návrh VZN č. 1/2022. Návrh VZN bol riadne vyvesený na úradnej tabuli  

            obce a na internetovej stránke obce po dobu 15 dní – zo strany občanov obce  nebol  návrh VZN pripomienkovaný.   

            Návrh VZN je bez zmien oproti roku 2022, bez zvýšenia dani z nehnuteľností. Prítomní jednohlasne schvaľujú VZN    

            č. 1/2022 o dani z nehnuteľností na rok 2023. 

            Starosta obce predložil návrh na uznesenie:  

 

  Uznesenie č. 17/2022:                 
 

 

K bodu  8.    VZN č. 1/2022 o dani z nehnuteľností na rok 2023 
 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Blesovce  
 

   1.     Berie na vedomie  
           Predložený návrh VZN č. 1/2022 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2023 

 

  2.     Schvaľuje 

          VZN č. 1/2022 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2023 
 

 

 

Hlasovanie:    za:     4     /Anna Janerle, Peter Turčan, Marek Chochula, MUDr. Ing. Peter Petrík/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa:   0  

                         prítomných :  4 

 

 

 

 

K bodu  9.    VZN č. 2/2022 o miestnych daniach na rok 2023 

 
             Starosta obce  predložil prítomným návrh VZN č. 2/2022. Návrh bol riadne vyvesený na úradnej  

             tabuli obce a na internetovej stránke obce po dobu 15 dní – zo strany občanov obce  nebol návrh VZN     

             pripomienkovaný.  Návrh VZN je bez zmien oproti roku 2022, bez zvýšenia miestnych daní. 

             Prítomní jednohlasne schvaľujú VZN č. 2/2022 o miestnych daniach  na rok 2023. 

             Starosta obce predložil návrh na uznesenie:  

 

Uznesenie č. 18/2022:           

 

 

K bodu  9.    VZN č. 2/2022 o miestnych daniach na rok 2023 

      
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Blesovce  
 

    1.    Berie na vedomie  
           Predložený návrh VZN č. 2/2022 o miestnych daniach rok 2023 

 

 

   2.     Schvaľuje 

           VZN č. 2/2022 o miestnych daniach na rok 2023 



  

Hlasovanie:    za:     4     /Anna Janerle, Peter Turčan, Marek Chochula, MUDr. Ing. Peter Petrík/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa:   0  

                         prítomných :  4 

 

 

 

 

 

           K bodu  10.    VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a  

                                   drobné stavebné odpady 
 

            Starosta obce  predložil prítomným návrh VZN č. 3/2022. Návrh bol riadne vyvesený na úradnej  tabuli 

            obce a na internetovej stránke obce po dobu 15 dní – zo strany občanov obce  nebol návrh VZN pripomienkovaný.  

Návrh VZN je so zmenami oproti predchádzajúcemu roku, a to nárast poplatku za komunálne odpady o 5,00 € na 

osobu. Starosta obce predložil prítomným náklady roku 2022 za vývoz odpadu a skládkovanie, náklady za likvidáciu 

časti čiernej skládky. Uviedol, že na základe oznámenia o cenách Skládky komunálneho odpadu Bojná s.r.o. sa budú 

ceny za skládkovanie v roku 2023 zvyšovať o cca 30 %. Poplatok za komunálne odpady je nutné zvýšiť, nakoľko obec 

dopláca za vývoz a skládkovanie odpadov, čo je v rozpore so zákonom. Po dohovore sa prítomní poslanci zhodli, že 

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  sa zvýši  na sumu 30,00 € osoba/rok. Prítomní jednohlasne 

schvaľujú VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so zmenou sadzby 

v článku 2 ods. 1 predloženého návrhu, kde schvaľujú sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na rok 2023 v sume 0,0822 € na osobu a kalendárny rok, t.j. 30,00 € /osoba/. 

           Starosta obce predložil návrh na uznesenie:  

 

 

Uznesenie č. 19/2022:           
 

 

          K bodu  10.    VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a  

                                   drobné stavebné odpady 
 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Blesovce  
 

 

   1.    Berie na vedomie  
          Predložený návrh VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

          a drobné stavebné odpady  

 

 

   2.     Schvaľuje 

           VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  

            odpady 
 

 

 

Hlasovanie:    za:     4     /Anna Janerle, Peter Turčan, Marek Chochula, MUDr. Ing. Peter Petrík/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa:   0  

                         prítomných :  4 

 

 

 

 



  

K bodu  11.    Rôzne, Diskusia 

Zo strany prítomných boli nasledovné návrhy a dotazy: 

- p. Marek Chochula: upozornil na vysoký plat starostu obce, navrhol jeho zníženie. 

  Prevod pozemku parc. reg. ,,C,, č. p. 500 vodná plocha o výmere 369 m2 v k. ú. Blesovce na obec  

  Blesovce, nakoľko parcela je vedená na ČS. štát - MNV Blesovce. 

  Návrh na zmenu druhu pozemku parc. reg. ,,C,, č. p. 548/31 orná pôda o výmere 3 304 m2 /parcela  

  vedľa cintorína/ nakoľko sa na uvedenej parcele nachádzajúcu dreviny a porasty.  

  Návrh na orezanie konárov na stromoch, ktoré zasahujú do cestné telesa pri ceste na Lipovník,  

  zverejniť na úradnej tabuli oznam, aby si vlastníci orezali konáre na stromoch na svojich pozemkoch  

  pri ceste.  

  Návrh na ďakovný list bývalému starostovi obce p. Pavlovi Cabajovi za jeho 8 ročnú prácu. 

  Návrh na schválenie vyraďovacej a inventarizačnej komisie.  

- p. starosta obce: uviedol, že cesta na Lipovník  by sa zišla vyčistiť celá. 

  Informoval o triedenom odpade a o zmene v triedení, kontajnery na triedený odpad sa budú postupne  

  rušiť, odpad sa bude po novom triediť do plastových vriec, jeden kontajner na sklo bude v okruhu  

  150 m. Ďalej informoval o odklade novely zákona o odpadoch až na rok 2024, kde bude povinnosť  

  triedenia odpadov na skládkach a 110 l plastové nádoby budú opatrené QR kódom.  

- p. Ľudovít Turčan: apeloval na nelegálne umiestnený odpad v ,,hlbokej ceste,, aby sa pri jeho  

  likvidácii oslovilo družstvo.    

- p. Martin Gulik: upozornil na odpad pri hlavnej ceste a jeho odprataní do kontajnera za kultúrnym  

  domom a na zlý sa stav cesty na ,,doline,, a informoval sa, kedy obec plánuje túto cestu opraviť.   

  Starosta obce predložil návrh na uznesenie:    

 

 

Uznesenie č. 20/2022: 
 

 

K bodu  11.    Rôzne, Diskusia 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Blesovce  
 

1.     Schvaľuje 

        Zriadenie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a  

        pohľadávok obce k 31.12.2022  obce v zložení: p. Marek Chochula – predseda komisie,  

        členovia komisie : p. Anna Janerle a p. MUDr. Ing. Peter Petrík  
 

 

 

Hlasovanie:    za:     4     /Anna Janerle, Peter Turčan, Marek Chochula, MUDr. Ing. Peter Petrík/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa:   0  

                         prítomných :  4 

 

 

 

 

K bodu  12.     Záver 

 

           Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
 Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19,10 hod 

 

 

   



  

Zapísala: Nikola Jančovičová                                      .................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Jozef Chochula               ...............................                

                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:  

Peter Turčan                                                                              ........................................   

Marek Chochula                                                                        ........................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


