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Z Á P I S N I C A 
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zbudské Dlhé 

konaného dňa 30.12.2022 o 18:00 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 
3. Ďalší prítomní : Štefan Ferenc 

 
1 : Otvorenie 
      Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Zbudskom Dlhom (ďalej len OZ) otvoril a viedol 
František Kopej, starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných. Na zasadnutí bolo 
prítomných 7 poslancov, preto bolo konštatované, že OZ je uznášaniaschopné. 
 
1a) : Schválenie programu rokovania 
      Starosta obce predniesol návrh programu zasadnutia OZ, ktorý bol zverejnený v pozvánke 
na OZ. K navrhovanému programu OZ poslanci nevzniesli žiadne pripomienky ani 
pozmeňujúce návrhy. 
 
OZ prijalo nasledovné uznesenie č. 30/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Zbudskom Dlhom s c h v a ľ u j e  program zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. 
Hlasovanie : 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 
1b) Voľba návrhovej komisie 
 
      Starosta obce požiadal poslancov OZ aby navrhli členov do návrhovej komisie. Poslanec 
Július Danko navrhol za členov Zdenka Ferenca a Emila Grundzu. 
 
OZ prijalo nasledovné uznesenie č. 31/2022 
      Obecné zastupiteľstvo v Zbudskom Dlhom volí návrhovú komisiu v zložení : Zdenek 
Ferenc, Emil Grundza. 
 
Hlasovanie 
 
  

Za: 7 Gejza Danko, Július Danko, Milan Dráb, Juraj Goroľ, Emil Grundza, 
Zdenek Ferenc, Bohuslav Kopej 
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Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 
 
1c) Určenie overovateľov zápisnice 
 
      OZ určilo Milana Drába a Bohuslava Kopeja za overovateľov zápisnice. 
 
OZ prijalo nasledovné uznesenie č. 32/2022 
     Obecné zastupiteľstvo v Zbudskom Dlhom určuje zapisovateľov zápisnice : Milan Dráb, 
Bohuslav Kopej. 
 
2 Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
 
      Kontrolu plnenia uznesení previedol František Kopej, starosta obce, ktorý informoval 
poslancov OZ, že boli kontrolované uznesenia z posledného zasadnutia OZ konaného 
15.12.2022. Skonštatoval, že kontrolované uznesenia boli splnené. 
 
OZ prijalo nasledovné uznesenie č. 33/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Zbudskom Dlhom  berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení 
obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2022 
 
Hlasovanie 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 
 
3 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Zbudské Dlhé k návrhu rozpočtu na rok 2023-25 
 
      Písomný materiál spracovaný Máriou Jakubovou, hlavnou kontrolórkou obce predniesol 
František Kopej, starosta obce. 
      Návrh rozpočtu obce  je zostavený tak, ako to požaduje zákon a to v súlade s rozpočtovou 
klasifikáciou MF SR. Obec splnila povinnosť zostaviť viacročný rozpočet na roky 2023,2024 
a 2025. Príjmy pozostávajú hlavne z výnosu dane z príjmov, z miestnych daní a miestnych 
poplatkov a ostatných príjmov obce a Základnej školy. Výdavky pozostávajú na mzdy, 
odvody zamestnancov, na energie, cestovné náhrady, kultúrne akcie a ostatné výdavky, na 
chod obce a ZŠ a MŠ. Obec Splnila podmienku zverejnenia návrhu rozpočtu. V ustanovenej 
10 dňovej lehote neboli podané na Obecný úrad žiadne pripomienky. Hlavná kontrolórka obce 
Zbudské Dlhé navrhuje OZ prijať nasledovné uznesenie : 

- Schvaľuje rozpočet na rok 2023, 
- Berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2024 a 2025, 
- Berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na 

roky 2023-25, 
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- Neuplatňuje programový rozpočet na rok 2023-25 
-  

OZ prijalo nasledovné uznesenie č. 34/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Zbudskom Dlhom b e r i e   n a   v e d o m i e stanovisko hlavnej 
kontrolórky obce Zbudské Dlhé k návrhu rozpočtu na rok 2023-25 s návrhom na uznesenie : 

- OZ schvaľuje rozpočet na rok 2023, 
- berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2024 a 2025, 
- berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na 

roky 2023-25 
- neuplatňuje programový rozpočet na rok 2023-25 

 
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 Návrh rozpočtu obce Zbudské Dlhé na rok 2023-2025 
 
      Písomný materiál spracovaný Máriou Micankovou a Františkom Kopejom  predniesol 
František Kopej, starosta obce. 
       Návrh rozpočtu na rok 2023 je vyrovnaný. Zostavenie rozpočtu na rok 2023 ovplyvnili 
viaceré skutočnosti a to nižší nárast príjmov z dani z nehnuteľnosti, nárast výdavkov na 
energiách a všeobecne nárast cien všetkých tovarov a služieb a nárast mzdových výdavkov. 
Starosta obce zdôraznil, že iné príjmy  obce budú závisieť aj od toho aké výzvy na 
poskytnutie NFP a dotácií budú zverejnené. Vzhľadom k tomu bude rok 2023 pre obec veľmi 
finančne náročný a obec musí veľmi dôkladne zvažovať jednotlivé výdavky. Návrh rozpočtu 
bol zverejnený v zákonnej lehote na pripomienkovanie, ale neboli k nemu vznesené žiadne 
pripomienky.      
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie č. 35/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Zbudskom Dlhom :  

a) schvaľuje rozpočet na rok 2023 
b) berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2024 a 2025  
c) neuplatňuje programový rozpočet na rok 2023-25 

 
Hlasovanie:    

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  
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5 Návrh na kúpu budovy J-SD 

      Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh na kúpu budovy bývalej J-SD. Svoj návrh 
odôvodnil tým, že budova v ktorej teraz obec prevádzkuje MŠ je nevyhujúca  a ÚVZ  v 
Humennom  povolil  len poldennú prevádzku a to na obmedzený čas. Z tohto dôvodu ako aj 
z dôvodu toho, že v obci narastá počet detí ktoré sú povinné absolvovať povinnú predškolskú 
výchovu, obec musí hľadať vhodné riešenie. Ako najlepšie riešenie pre obec je kúpa budovy 
J-SD, nakoľko je postavená na pozemku obce a je dlhodobo nevyužívaná. Kúpa by sa 
realizovala formou ročných splátok a to po 5000,00 € za rok. Z tohto dôvodu starosta obce 
oslovil  právnika obce, ten pripravil návrh zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti. V nej 
sú uvedené platobné podmienky a výška splátok. V tomto návrhu je uvedené, že kupujúci 
nadobudne vlastnícke právo k tejto budove podpisom zmluvy a uhradením prvej splátky. 
Pokiaľ by obec neuhradila čo i len jednu splátku budova by prešla naspäť do vlastníctva J-SD. 
Je to z dôvodu toho, že obec chce požiadať o dotáciu na jej rekonštrukciu a je najlepšie ak 
bude budova vo vlastníctve obce.  
 
OZ prijalo nasledovné uznesenie č. 36/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Zbudskom Dlhom  schvaľuje kúpu budovy J-SD a to v ročných 
splátkach po 5 000 € za rok. 
 
Hlasovanie:    

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

                                                                            

 

Overovatelia zápisnice : 

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

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

 

 

                                                                                                  František Kopej 

                                                                                                     starosta obce 


