
ZÁPISNICA 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Zbojné zo dňa 14.12.2022 

konaného na obecnom úrade v Zbojné o 20.00 hodine 

 

Program rokovania : 

1.Otvorenie 

2.Určenie zapisovateľa , overovateľova návrhovej komisie 

3.Poverenie poslanca OZ zastupovaním starostky obce 

4.Zriadenie komisii, určenie náplne práce ,voľba ich predsedov a členov 

5.Schvalenie VZN č.1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  

   komunálne odpady  a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2023. 

6.Schvalenie návrhu rozpočtu obce na rok 2023 

7.Rôzne  

8.Návrh na uznesenie 

9.Záver 

 

Prítomní poslanci: Radko Demjan, Vladimír Hromada ,Mgr.Monika Kirešová 

Neprítomní:          Iveta Gavulová, Peter Mikuláško 

Ostatní prítomní: Jozef Gajdoš, Richard Timco 

 

Priebeh rokovania: 

 

1.Otvorenie ,schválenie programu  

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zbojné otvorila a viedla starostka 

obce Viera Timcová. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 3 poslanci. 

Starostka konštatovala ,že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starostka obce 

predniesla návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky 

,ktorá bola zverejnená na obecnej tabuli a web- stránke obce Zbojné. Program 

rokovania obecného zastupiteľstva bol jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie  č.7/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zbojnom s ch v a l i l o program rokovania obecného 

zastupiteľstva v Zbojnom: 

Hlasovanie  prítomní -3 

Za            -3 poslanci 



Proti        -0 poslancov 

Zdržal sa -0 poslancov 

 

2. Určenie zapisovateľa ,overovateľov a navrhovej komisie 

Za zapisovateľku :Mgr. Monika Kirešová 

Za overovateľov zápisnice: Radko Demjan, Vladimír Hromada  

Návrhová komisia: Mgr. Monika Kirešová 

Uznesenie č.8/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Zbojnom u r č i l o : 

Za zapisovateľku :Mgr. Monika Kirešová 

Za overovateľov zápisnice: Radko Demjan, Vladimír Hromada  

Návrhová komisia: Mgr. Monika Kirešová 

 

Hlasovanie  prítomní -3 

Za            -3 poslanci 

Proti        -0 poslancov 

Zdržal sa -0 poslancov 

 

3.Poverenie poslanca OZ zastupovaním starostky obce 

Bod  č.3 sa presúva   do programu budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

4.Zriadenie komisii, určenie náplne práce ,voľba ich predsedov a členov 

Bod  č.4 sa presúva   do programu budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

5.Schvalenie VZN č.1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  

   komunálne odpady  a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2023. 

Starostka obce Zbojné Viera Timcová predložila prítomným poslancom návrh 

VZN obce Zbojné č.6/2022 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za 

komunálny odpad a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2023. Návrh 

VZN bol po menších úpravách a doloženiu Dodatku 1/2023 k zmluve 

o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi (Cenník za služby 

v zmysle zmluvy o poskytovaní služby ) schválený. 

 



Uznesenie č.9/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Zbojnom s ch v a l i l o VZN č.1/2022 na kalendárny 

rok 2023: 

Hlasovanie  prítomní -3 

Za            -3 poslanci 

Proti        -0 poslancov 

Zdržal sa -0 poslancov 

 

6.Schvalenie návrhu rozpočtu obce na rok 2023 

Starostka obce Zbojné Viera Timcová predložila prítomným poslancom návrh 

rozpočtu na rok 2023. Návrh rozpočtu prerokovalo Obecne zastupiteľstvo a po 

menších úpravách v príjmov a výdavkov na rok 2023  bol schválený. 

Uznesenie č.10/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zbojnom s ch v a l i l o návrh rozpočtu obce Zbojné na 

rok 2023: 

Hlasovanie  prítomní -3 

Za            -3 poslanci 

Proti        -0 poslancov 

Zdržal sa -0 poslancov 

 

7.Rôzne  

Pani starostka informovala prítomných poslancov o Vianočnom posedení 

obyvateľov a Mikulášskych darčekoch pre obyvateľov a deti obce Zbojné na 

18.12.2022 (nedeľa).Taktiež Silvestrovské posedenie pre obyvateľov obce. Tieto 

akcie p. starostka obce Viera Timcová uhradí zo sponzorských darov. 

Ďalej informovala prítomných poslancov o riešení web- stránky obce Zbojné 

ohľadom nového správcu stránky. 

Starostka obce požiadala obecné zastupiteľstvo o schválenie zakúpenia nového 

počítača pre obec. Poslanci zakúpenie počítača schválili nakoľko je potrebný pre 

ďalší chod obce Zbojné.  

 

 

Uznesenie č.11/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zbojnom s ch v a l i l o nákup počítača pre obec 

Zbojné: 



Hlasovanie  prítomní -3 

Za            -3 poslanci 

Proti        -0 poslancov 

Zdržal sa -0 poslancov 

 

8.Návrh a schvalenie uznesenia 

Návrhová komisia sa uzniesla na návrhu uznesenia, ktorý predniesla Mgr. 

Monika Kirešová, Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie č.12/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zbojnom s ch v a l i l o návrh uznesenia : 

Hlasovanie  prítomní -3 

Za            -3 poslanci 

Proti        -0 poslancov 

Zdržal sa -0 poslancov 

 

9.Záver 

Po prerokovaní všetkých bodov programu a po schválení uznesenia pani 

starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

 

 

V Zbojnom 14.12.2022 Viera Timcová 

 starostka obce 

 

 

Zapísala: Mgr. Monika Kirešová  

 

 

Overovatelia: Radko Demjan................................................. 

                      Vladimír Hromada........................................... 

 

 



 

 

 


