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Z Á P I S N I C A 
z ustanovujúceho Obecného zasadnutia obce Zbudské Dlhé, konaného dňa 

22.11.2022 o 16:30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zbudskom Dlhom 
 

Na zasadnutí boli prítomní : 
 

1. František Kopej, starosta obce 
2. Poslanci obecného zastupiteľstva : Gejza Danko, Július Danko, Milan Dráb, Juraj Goroľ, 

Emil Grundza, Zdenek Ferenc, Bohuslav Kopej, Anton Danko st., Ladislav Ferenc 
3. Členovia komisií pri OZ : Jozef Hrin, Ján Mihalisko, Štefan Ferenc st., Ján Ferenc, Jozef 

Ferenc, Ján Grundza, František Gunár, Ladislav Demeter, Štefan Ferenc, Anton Danko ml., 
Ivan Ferenc, Štefan Ferenc ml., Roman Ferenc, Jaroslav Danko 

4. Ďalší prítomní : PhDr. Mariena Kulanová – podpredsedníčka MVK, Mgr. Anna 
Dadejová, zapisovateľka MVK  

 
1a) Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
      Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zbudskom Dlhom (ďalej len OZ ) otvoril 
a viedol František Kopej, starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov, členov komisií pri OZ 
a pozvaných hostí.  
      Na zasadnutí bolo prítomných 7 poslancov, preto bolo konštatované, že obecné zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné.  
 
1c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva 
 
     Zapisovateľka MVK Mgr. Anna Dadejová informovala prítomných o výsledkoch volieb do 
orgánov samosprávy obce Zbudské Dlhé, ktoré sa konali 29.10.2022. V obci bol vytvorený jeden 
volebný obvod v ktorom sa volili siedmi poslanci. 
     Celkovo bolo zapísaných do zoznamu voličov 504 občanov. Volieb sa zúčastnilo 393 voličov, čo 
predstavuje 77,97 %. 
      Na starostu obce kandidovali dvaja kandidáti : František Kopej a Ing. Mária Kulanová. Za starostu 
obce bol zvolený František Kopej s celkovým počtom hlasov 292, čo predstavuje 74,30 % platných 
hlasov. 
      Za poslanca obecného zastupiteľstva kandidovalo spolu 13 kandidátov. Za poslancov boli zvolení 
podľa počtu získaných hlasov títo kandidáti : 

1. Bohuslav Kopej – 225 hlasov 
2. Gejza Danko – 204 hlasov 
3. Zdenek Ferenc – 186 hlasov 
4. Milan Dráb – 181 hlasov 
5. Július Danko – 173 hlasov 
6. Emil Grundza – 170 hlasov 
7. Juraj Goroľ – 159 hlasov 

 
 

OZ prijalo nasledovné uznesenie č. 1/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Zbudskom Dlhom berie na vedomie výsledky volieb konaných 29.10.2022 
do orgánov samosprávy obce Zbudské Dlhé. 
 

Hlasovanie 
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Za: 7 Gejza Danko, Július Danko, Milan Dráb, Juraj Goroľ, Emil Grundza, 
Zdenek Ferenc, Bohuslav Kopej 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

1d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

      Novozvolený starosta obce František Kopej prečítal sľub starostu. Po jeho prečítaní starosta obce 
vykonal akt zloženia sľubu a podpisom ho potvrdil. Následne podpredsedníčka MVK mu odovzdala 
osvedčenie o zvolení. 

OZ prijalo nasledovné uznesenie č. 2/2022 

     Obecné zastupiteľstvo v Zbudskom Dlhom konštatuje, že novozvolený starosta obce Zbudské 
Dlhé František Kopej zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. 

Hlasovanie : 

Za: 7 Gejza Danko, Július Danko, Milan Dráb, Juraj Goroľ, Emil Grundza, 
Zdenek Ferenc, Bohuslav Kopej 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

1e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

      Poslanec obecného zastupiteľstva Bohuslav Kopej prečítal sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 
Starosta obce vyzval novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva, aby zložili sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva a svojím podpisom ho potvrdili. Novozvolení poslanci OZ – Gejza Danko, 
Július Danko, Milan Dráb, Juraj Goroľ, Emil Grundza, Zdenek Ferenc, Bohuslav Kopej, zložili 
zákonom predpísaný sľub poslanca OZ a prevzali od podpredsedníčky MVK osvedčenie o zvolení za 
poslanca OZ. 

OZ prijalo nasledovné uznesenie č. 3/202 

 k o n š t a t u j e 
že, novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva v Zbudskom Dlhom 
 * Gejza Danko 
* Július Danko 
* Milan Dráb 
* Juraj Goroľ 
* Emil Grundza 
* Zdenek Ferenc 
* Bohuslav Kopej 
zložili zákonom predpísaní sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 
 
 Hlasovanie:    
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Za: 7 Gejza Danko, Július Danko, Milan Dráb, Juraj Goroľ, Emil Grundza, 
Zdenek Ferenc, Bohuslav Kopej 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 
 
1f) Vystúpenie starostu 

      Starosta obce vo svojom príhovore poďakoval bývalému poslancovi OZ Antonovi 

Dankovi st. za spoluprácu v predchádzajúcom volebnom období, ktorá bola na veľmi vysokej 

úrovni. Taktiež sa poďakoval za spoluprácu bývalému členovi komisie pri OZ Štefanovi 

Ferencovi st., ako aj členom MVK a pracovníkom obecného úradu, ktorí sa podieľali na 

príprave a priebehu volieb. Novozvoleným poslancom OZ poprial veľa zdravia a chuti 

pracovať pre rozvoj obce. 

      Po ukončení slávnostnej časti ustanovujúceho obecného zastupiteľstva, pokračovalo 

zasadnutie pracovnou časťou. 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia a overovateľov zápisnice 

      Starosta obce k programu OZ uviedol, že poslanci návrh programu obdržali v písomnej 

forme. K návrhu programu OZ poslanci nevzniesli žiadne pripomienky ani pozmeňujúce 

návrhy a program zasadnutia schválili. 

      Obecné zastupiteľstvo určilo Bohuslava Kopeja a Milana Drába za overovateľov 

zápisnice. 

OZ prijalo nasledovné uznesenie č. 4/2022 

     Obecné zastupiteľstvo v Zbudskom Dlhom  

a) schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zbudskom 

Dlhom, 

b) určuje overovateľov zápisnice : Bohuslav Kopej, Milan Dráb 

 

Hlasovanie : 
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Za: 7 Gejza Danko, Július Danko, Milan Dráb, Juraj Goroľ, Emil Grundza, 
Zdenek Ferenc, Bohuslav Kopej 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 
 
3  Voľba pracovných komisií – mandátová, návrhová, a volebná 
 
      Starosta obce navrhol za členov mandátovej komisie Zdenka Ferenca, Juraja Goroľa. Za 
členov návrhovej komisie Bohuslava Kopeja, Emila Grundzu. Za členov volebnej komisie 
Gejza Danka, Milana Drába. 
 
OZ prijalo nasledovné uznesenie č. 5/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Zbudskom Dlhom : 
 
v o l í 

a) mandátovú komisiu : Zdenek Ferenc, Juraj Goroľ 
b) návrhovú komisiu : Bohuslav Kopej, Emil Grundza 
c) volebnú komisiu : Gejza Danko, Milan Dráb 

 
Hlasovanie 

Za: 7 Gejza Danko, Július Danko, Milan Dráb, Juraj Goroľ, Emil Grundza, 
Zdenek Ferenc, Bohuslav Kopej 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 
 
 4  Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 
 
    Podľa zákona o obecnom zriadení, starosta obce poverí jedného z poslancov jeho 
zastupovaním. Znamená to, že starosta obce si určí svojho zástupcu. Starosta obce František 
Kopej určil za svojho zástupcu Bohuslava Kopeja, poslanca OZ, ktorý získal najviac hlasov. 
 
OZ prijalo nasledovné uznesenie č. 6/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Zbudskom Dlhom b e r i e   n a   v e d o m i e 
Informáciu, že starosta obce Zbudské Dlhé určil za svojho zástupcu Bohuslava Kopeja, 
poslanca OZ. 
 
Hlasovanie:                                                                               

Za: 7 Gejza Danko, Július Danko, Milan Dráb, Juraj Goroľ, Emil Grundza, 
Zdenek Ferenc, Bohuslav Kopej 

Proti: 0  
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Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

                                                                           

5  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
      Starosta obce vyzval poslancov OZ aby navrhli poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať 
a viesť zasadnutia OZ.  Ak starosta nezvolá zasadnutie OZ podľa odseku 1 prvej vety, zvolá 
ho zástupca starostu alebo poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Keďže z radov 
poslancov OZ nebol vznesený žiadny návrh, starosta obce navrhol poslanca Milana Drába, 
ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ ak ho nezvolá starosta obce alebo jeho 
zástupca. 
OZ prijalo nasledovné uznesenie č. 7/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Zbudskom Dlhom p o v e r u j e poslanca Milana Drába zvolávaním 
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 
tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov. 
 
Hlasovanie:    

Za: 7 Gejza Danko, Július Danko, Milan Dráb, Juraj Goroľ, Emil Grundza, 
Zdenek Ferenc, Bohuslav Kopej 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

                                                                            

6  Zriadenie komisií, voľba predsedov a členov 
 
      Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné 
orgány. Sú zložené z poslancov OZ a ďalších osôb zvolených OZ. Zloženie a úlohy komisií 
vymedzuje OZ. Predsedom každej komisie je poslanec OZ. Jeho úlohou je riadiť 
a organizovať prácu komisie a zvolávať jej zasadnutia. Komisia prijíma uznesenia, ktoré majú 
len odporúčací charakter. Povinnou je komisia na ochranu verejného záujmu, ktorú zriaďuje 
OZ a plní úlohy podľa zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. Podľa tohto zákona prijíma komisia 
písomné Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce 
a kontroluje, či oznámenie spĺňa všetky náležitosti. Členovia komisie môžu byť len poslanci 
OZ. Starosta obce navrhol poslancom schváliť nasledovné komisie : 
 

1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
2. Bytová komisia a územné plánovanie. 
3. Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a opatrovateľskú službu 
4. Komisia pre školstvo, kultúru, mládež, seniorov a šport. 
5. Komisia pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku. 
6. Komisia pre prešetrovanie a vybavovanie sťažností. 
7. Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie a  nakladanie s majetkom 
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      Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na predsedov komisie a členov komisie.  
Uviedol, že v súvislosti so zložením jednotlivých komisií, navrhovaní predsedovia ako aj 
členovia boli s možnosťou funkcie v komisii oslovovaní a každý z nich  vyjadril svoj súhlas. 
 
       1. Predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných      
funkcionárov : Milan Dráb 
a) členov komisie - poslancov: Július Danko, Gejza Danko 
 
        2. Predsedu bytovej komisie a územné plánovanie : Milan Dráb, poslanec OZ 
 a) členov komisie : Ján Ferenc, Anton Danko  
 
      3. Predsedu komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a opatrovateľskú službu : Július 
Danko 

a) členov komisie : Jozef Ferenc, Roman Ferenc, František Gunár 
 

4 .Predsedu komisie pre školstvo, kultúru, mládež, seniorov a šport : Bohuslav Kopej 
a) členov komisie : Jozef Hrin, Ján Grundza, Miroslav Demeter 

 
5. Predsedu komisie pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku : Zdenek 

Ferenc 
a) členov komisie : Ján Mihalisko, Ivan Ferenc, Štefan Ferenc, František Grundza, Anton 

Danko 
 

6. Komisiu na prešetrovanie a vybavovanie sťažností : Emil Grundza 
a) členov komisie : Juraj Goroľ, Gejza Ferenc 

 
7. Predsedu komisie pre podnikanie, rozpočet, financie a nakladanie s majetkom : 

Bohuslav Kopej 
a) členov komisie : Jaroslav Danko, Emil Ferenc 

 
 
OZ prijalo nasledovné uznesenie č. 8/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Zbudskom Dlhom : 

a) zriaďuje nasledovné komisie obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022/2026  
 

1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
2. Bytová komisia a územné plánovanie. 
3. Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a opatrovateľskú službu 
4. Komisia pre školstvo, kultúru, mládež, seniorov a šport. 
5. Komisia pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku. 
6. Komisia pre prešetrovanie a vybavovanie sťažností. 
7. Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie a  nakladanie s majetkom 

 
b) v o l í 

 
1. Predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
: Milan Dráb 
a) členov komisie - poslancov: Július Danko, Gejza Danko 
 



 

7 

2. Predsedu bytovej komisie a územné plánovanie : Milan Dráb, poslanec OZ 
 a) členov komisie : Ján Ferenc, Anton Danko  
 
3. Predsedu komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a opatrovateľskú službu : Július Danko 

b) členov komisie : Jozef Ferenc, Roman Ferenc, František Gunár 
 

5 .Predsedu komisie pre školstvo, kultúru, mládež, seniorov a šport : Bohuslav Kopej 
b) členov komisie : Jozef Hrin, Ján Grundza, Miroslav Demeter 

 
8. Predsedu komisie pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku : Zdenek 

Ferenc 
b) členov komisie : Ján Mihalisko, Ivan Ferenc, Štefan Ferenc, František Grundza, Anton 

Danko 
 
9. Komisiu na prešetrovanie a vybavovanie sťažností : Emil Grundza 
b) členov komisie : Juraj Goroľ, Gejza Ferenc 

 
10. Predsedu komisie pre podnikanie, rozpočet, financie a nakladanie s majetkom : 

Bohuslav Kopej 
b) členov komisie : Jaroslav Danko, Emil Ferenc 

 
 
Hlasovanie:    

Za: 7 Gejza Danko, Július Danko, Milan Dráb, Juraj Goroľ, Emil Grundza, 
Zdenek Ferenc, Bohuslav Kopej 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

                                                                          

7 Určenie platu starostu 

      Starosta obce predložil poslancom ústnu informáciu, že podľa § 3 zákona č. 253/1994 Z:z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov, 

starostovi obce patrí tzv. základný plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za 

predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. O tomto základnom plate starostu 

nerozhoduje OZ, tento plat mu patrí podľa zákona. OZ však podľa § 4 ods. 2 zákona č. 

253/1994 Z.z. môže plat starostovi zvýšiť až o 60 %.  Na základe tejto informácie poslanec 

OZ Emil Grundza navrhol v mene ostatných poslancov zvýšiť plat starostovi o 60 % tak, ako 

to bolo v predchádzajúcom volebnom období. 

OZ prijalo nasledovné uznesenie č. 9/2022 
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Obecné zastupiteľstvo v Zbudskom Dlhom 

a)  u r č u j e 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu 
určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu, a to  
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2021 a násobku 1,83. s 
účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 
 

b) s c h v a ľ u j e 
 
v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona zvýšenie platu o 60 % mesačne s účinnosťou od 
01.12.2022 
 
Hlasovanie:    

Za: 7 Gejza Danko, Július Danko, Milan Dráb, Juraj Goroľ, Emil Grundza, 
Zdenek Ferenc, Bohuslav Kopej 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

    

8 Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku starostovi obce 
 
      Starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie v zmysle Zákonníka práce, 
podľa ktorého sa primerane určuje rozsah a čerpanie dovolenky. Podľa § 116 ods. 3 
Zákonníka práce jediná výnimka kedy možno zamestnancovi vyplatiť náhradu mzdy za 
nevyčerpanú dovolenku je skončenie pracovného pomeru. Toto ustanovenie Zákonníka práce 
sa primerane použije aj pri skončení funkčného obdobia starostu a s použitím ustanovenia § 2 
ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov : Náhradu platu za nevyčerpanú 
dovolenku možno starostovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca 
budúceho kalendárneho roka a ak o tom rozhodne obecné zastupiteľstvo. Na základe tohto 
starosta obce požiadal poslancov schváliť vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú 
dovolenku. 
 
OZ prijalo nasledovné uznesenie č. 10/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Zbudskom Dlhom s c h v a ľ u j e  vyplatenie náhrady platu 
starostovi obce Františkovi Kopejovi za nevyčerpanú dovolenku: 
za rok 2021 v rozsahu 20 dní 
za rok 2022 v rozsahu 27 dní 
Spolu:               47 dní 
 
Hlasovanie:   
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Za: 7 Gejza Danko, Július Danko, Milan Dráb, Juraj Goroľ, 

Emil Grundza, Zdenek Ferenc, Bohuslav Kopej 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

                                                                                                                                                                                    

9 Žiadosť p. Antona Danka o zmenu nájmu v 8-bytovej jednotke Zbudské Dlhé 
 
     Starosta obce predložil poslancom OZ Žiadosť Antona Danka, nar. 3.4.1894, trvale bytom 
: Zbudské Dlhé č. 123, o zmenu užívania bytu – prechod nájmu. Vo svojej žiadosti ako dôvod 
uviedol kúpu rodinného domu. Novým nájomcom má byť jeho dcéra Patrícia Demeterová, 
nar. 22.7.2002, trvale bytom Zbudské Dlhé č. 172.  
 
OZ prijalo nasledovné uznesenie č. 11/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Zbudskom Dlhom . 

a) s c h v a ľ u j e   
zmenu nájmu v 8-bytovej jednotke Zbudské Dlhé, byt č. 4 z terajšieho nájomcu : 
Anton Danko, nar. 03.04.1984, trvale bytom Zbudské Dlhé č. 123 
na : 
Patrícia Demeterová, nar. 22.07.2002, Zbudské Dlhé č. 172 
 
b)  ž i a d a  
Starostu obce aby vypracoval dohodu o skončení nájmu s p. Antonom Dankom k 30.11.2022 
a vypracoval novú nájomnú zmluvu s p. Patríciou Demeterovou od 01.12.2022 
 
Hlasovanie:    
Za: 7 Gejza Danko, Július Danko, Milan Dráb, Juraj Goroľ, Emil Grundza, 

Zdenek Ferenc, Bohuslav Kopej 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

    

10 Zmluva o dielo č. 10/2022 „ Výstavba stojísk pod VKK na osade Zbudské Dlhé 

      Na základe sťažností UoZ ktorí majú na starosti 1100 l kontajnery na osade Zbudské 
Dlhé, starosta obce navrhol vybetónovanie tzv. stojísk pod tieto kontajnery a to z dôvodu 
toho, že tieto kontajnery sú uložené vedľa miestnej komunikácie, tak sa zabárajú do pozemku 
na ktorom stoja a je veľký problém pri zvoze dotiahnuť ich k zbernému vozidlu. 

OZ prijalo nasledovné uznesenie č. 12/2022 
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Obecné zastupiteľstvo v Zbudskom Dlhom s ú h l a s í s uzatvorením Zmluvy o dielo č. 
10/2022 na výstavbu 10 stojísk pod VKK na osade Zbudské Dlhé v celkovej cene do 2,000 €. 
Termín dokončenia prác : do 31.12.2022 

Hlasovanie:    
 
Za: 7 Gejza Danko, Július Danko, Milan Dráb, Juraj Goroľ, Emil Grundza, 

Zdenek Ferenc, Bohuslav Kopej 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 
 
11 Zmluva o dielo č. 11/2022 „ Výstavba tretej časti chodníka na miestnom cintoríne „ 
 
      Starosta obce predložil poslancom návrh na zmenu použitia dotácie z Nadácie SPP a to 
z dôvodu toho, že Distribúcia SPP neschválila ani po troch doplneniach projekt prekrytia 
zberného rigolu pred obecným úradom. Schválená dotácia bude použitá na výstavbu tretej 
časti prepojovacieho chodníka na miestnom cintoríne. Túto zmenu odsúhlasila aj Nadácia 
SPP. 
 
OZ prijalo nasledovné uznesenie č. 13/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Zbudskom Dlhom s ú h l a s í s uzatvorením zmluvy o dielo č. 
11/2022 na výstavbu tretej časti chodníka na miestnom cintoríne v cene do 6 000 €. Termín 
dokončenia prác do 31.12.2022 
 
Hlasovanie : 
Za: 7 Gejza Danko, Július Danko, Milan Dráb, Juraj Goroľ, Emil Grundza, 

Zdenek Ferenc, Bohuslav Kopej 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 
 
12 „Zmluva o dielo č. 12/2022 - Odstránenie závad na elektroinštalácií v ZŠ 
 
      Na základe správy revízneho technika o stave elektroinštalácie v ZŠ a jeho odporúčania na 
odstránenie týchto závad, starosta navrhol vyhľadať firmu s najnižšou cenovou ponukou 
a zadať im zákazku na odstránenie týchto závad. 
 
OZ prijalo nasledovné uznesenie č. 14/2022 
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Obecné zastupiteľstvo v Zbudskom Dlhom s ú h l a s í s uzatvorením zmluvy o dielo č. 
12/20222 na odstránenie závad na elektroinštalácií v ZŠ v celkovej cene do  2 500 €. Termín 
dokončenia prác do 31.12.2022.  
 
 
Hlasovanie : 
Za: 7 Gejza Danko, Július Danko, Milan Dráb, Juraj Goroľ, Emil Grundza, 

Zdenek Ferenc, Bohuslav Kopej 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 
 

13  Nákup troch 1100 l VKK na osadu Zbudské Dlhé 

      Na základe požiadavky obyvateľov,  starosta obce navrhol nákup troch 1100 l kontajnerov  
na osadu Zbudské Dlhé z dôvodu toho, že terajší počet kontajnerov nestačí a komunálny 
odpad sa vyhadzuje mimo. Túto skutočnosť potvrdili aj poslanci OZ, ktorí majú na starosti 
jednotlivé stojiská pod kontajnermi. 

OZ prijalo nasledovné uznesenie č. 15/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zbudskom Dlhom s c h v a ľ u j e nákup troch VKK na osadu 
Zbudské Dlhé za celkovú cenu 756,00 €. 

 Hlasovanie : 

Za: 7 Gejza Danko, Július Danko, Milan Dráb, Juraj Goroľ, Emil Grundza, 
Zdenek Ferenc, Bohuslav Kopej 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

 14  Návrh kandidáta na výkon funkcie prísediaceho na OS Humenné 

      Dňa 14.10.2022 bola na Obecný úrad v Zbudskom Dlhom doručená požiadavka 
z Okresného súdu v Humennom na návrh kandidáta na voľbu prísediaceho z dôvodu toho, že 
sa skončilo funkčné obdobie prísediacim z radov občanov zvoleným v roku 2018. Starosta 
navrhol za kandidáta na voľbu prísediaceho Bohuslava Kopeja, ktorý túto funkciu vykonával 
aj v predchádzajúcom funkčnom období. Dňa 07.11.2022 prišlo vyjadrenie od predsedu 
Okresného súdu v Humennom, že nemá výhrady aby bol navrhnutý kandidát zvolený 
obecným zastupiteľstvom do funkcie prísediaceho Okresného súdu v Humennom vo 
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volebnom období 2022- 2026. Zároveň požiadal, aby v prípade zvolenia bolo zvolenému 
prísediacemu vydané osvedčenie o zvolení a zaslané na Okresný súd v Humennom. 

OZ prijalo nasledovné uznesenie č. 16/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zbudskom Dlhom : 

a)  s c h v a ľ u j e za prísediaceho na Okresný súd v Humennom p. Bohuslava Kopeja, 
poslanca OZ, 

b) vydáva osvedčenie o jeho zvolení. 

Hlasovanie : 

Za: 7 Gejza Danko, Július Danko, Milan Dráb, Juraj Goroľ, Emil Grundza, 
Zdenek Ferenc, Bohuslav Kopej 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

16 Rôzne 

      V tomto bode rokovania nevystúpil žiadny z prítomných. 

17 Záver 

      Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie 
o 19:45 hod. 

 

Overovatelia zápisnice : 

1. Milan Dráb :                                                                           .................................... 

2. Bohuslav Kopej :                                                                    ..................................... 

 

 

 

                                                                                                               František Kopej 

                                                                                                                   starosta obce 
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