
Zápisnica 

z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Suché, 

konaného dňa 10.3.2023 

 

 
Prítomní:          

Starostka obce:  Danka Bruňová 

          Poslanci : Matúš Falis 

 Mudr. Marika Papinčáková 

 Ing. Ján Palinský 

 Patrik Tirpák 

 Jozef Vojtek 

 

Neprítomní: 0 

 

Ďalší prítomní: Natália Rodinová - Zapisovateľka 

 

Verejnosť: 0 

 

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie  

2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

3. Majetkové cirkevné veci  

4. Rozpočtové opatrenia a predstavenie účtovníčky  

5. Integrovaná územná stratégia mesta Michalovce  

6. Správa Okresnej prokuratúry Michalovce o činnosti hlavného kontrolóra  

7. Výberové konanie hlavného kontrolóra obce  

8. Návrh MUNIPOLIS 

9. Civilná ochrana- zoznam členov  

10. Rôzne  

11. Diskusia 

12. Záver  

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

Zasadanie OZ otvorila starostka obce, Bc. Danka Bruňová. Privítala všetkých prítomných.  

Ospravedlnení poslanci: 0 

Starostka konštatovala, že zasadanie je zvolané v súlade so Zák. SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte  5 



Z celkového počtu poslancov 5, z toho vyplýva, že je uznášania schopné.  

 

Starostka dala hlasovať o programe rokovania.  

Hlasovanie:  

Za:  5  Matúš Falis, Mudr. Marika Papinčáková, Ing. Ján Palinský, Patrik Tirpák, Jozef Vojtek 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

UZNESENIE č. 1/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Suché schvaľuje program rokovania.  

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:  

 

1. Otvorenie  

2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

3. Majetkové cirkevné veci  

4. Rozpočtové opatrenia a predstavenie účtovníčky  

5. Integrovaná územná stratégia mesta Michalovce  

6. Správa Okresnej prokuratúry Michalovce o činnosti hlavného kontrolóra  

7. Výberové konanie hlavného kontrolóra obce  

8. Návrh MUNIPOLIS 

9. Civilná ochrana- zoznam členov  

10. Rôzne  

11. Diskusia 

12. Záver  

 

K bodu 2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

 

Do návrhovej komisie starostka navrhla Ing. Jána Palinského a Jozefa Vojtetka. 

 

Hlasovanie: 

Za:  3    Matúš Falis, MuDr. Marika Papinčáková, Patrik Tirpák 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 

UZNESENIE č. 2/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zvolených členov návrhovej komisie Ing. Jána Palinského 

a Jozefa Vojteka. 

 

 

 



Za zapisovateľku starostka navrhla administratívnu pracovníčku Natáliu Rodinovú  

 

Hlasovanie: 

Za:   5   Matúš Falis, MuDr. Marika Papinčáková, Patrik Tirpák, Ing. Ján Palinský,  

Jozef Vojtek 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

UZNESENIE č. 3/2023 

  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovanú zapisovateľku Natáliu Rodinovú. 

 

Za overovateľa zápisnice starostka navrhla MuDr. Mariku Papinčákovú 

 

Hlasovanie: 

Za:  4  Matúš Falis, Patrik Tirpák, Ing. Ján Palinský, Jozef Vojtek 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

UZNESENIE č. 4/2023 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovaného overovateľa zápisnice MuDr. Mariku 

Papinčákovú.   

 

K bodu 3. Majetkové  cirkevné veci  

 

Duchovný otec Jozef Lukáč predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh k výmene obecných 

majetkov za cirkevné. Jedná sa o výmenu parcely číslo 101/7 a parcelu číslo 101/4 za časť 

parcely 119/1. Obecné zastupiteľstvo dostáva k nahliadnutiu dokumenty s naznačenými 

pozemkami cirkvi. Otec Jozef navrhuje výmenu v súvislosti s prípadnými rekonštrukciami 

v okolí kostola.  

 

Diskusia:  

Problémom pri diskusii sa stala prístupová cesta, ktorá vedie súčasne ku kostolu aj 

k obecnému úradu a je v spoločnom vlastníctve. Poslanci navrhli vyriešiť prístupovú cestu, 

ktorá vedie súčasne ku kostolu aj k obecnému úradu vecným bremenom a to isté na 

pozemkoch, ktoré by obec dala cirkvi. Zvyšok pozemkov by sa vymenil podľa dohody medzi 

cirkvou a obcou. Poslanci sa budú touto problematikou naďalej zaoberať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Matúš Falis, MuDr. Marika Papinčáková, Patrik Tirpák, Ing. Ján Palinský,  

Jozef Vojtek 

Proti: 0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 

 



 

 

UZNESENIE č. 5/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie navrhovanú výmenu pozemkov na parcelách č. 

101/7 a 119/1 za účelom prípadných rekonštrukcií v okolí kostola a bude sa daným návrhom 

naďalej zaoberať.  

 

 

Starostka obce v rámci bodu 3 žiada súhlas poslancov na odkupovanie malých pozemkov 

v obci  z dôvodu urýchlenia riešenia niektorých projektov.  

 

Diskusia:  

Poslanci vyjadrili súhlas s odkupovaním malých pozemkov v obci za účelom urýchleného 

riešenia nových projektov.  

 

Hlasovanie: 

Za: 5   Matúš Falis, MuDr. Marika Papinčáková, Patrik Tirpák, Ing. Ján Palínsky,  

Jozef Vojtek 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Neprítomní pri hlasovaní: 0 

 
UZNESENIE č. 5/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť starostky obce na právo odkupovať malé pozemky 

v obci za účelom urýchlenia riešenia niektorých projektov.  

 

 

K bodu 4. Rozpočtové opatrenia a predstavenie účtovníčky 

 

Starostka predstavila poslancom účtovníčku, ktorá pokračuje v spolupráci s obecným úradom 

od predchádzajúceho volebného obdobia. Pani Rudňanská sa predstavila a v krátkosti 

oboznámila poslancov s prácou, ktorú vykonáva pre obecný úrad Suché. Predstavila zmeny 

v rozpočte, ktoré sú spojené so zvýšení nákladov na energie, prijatím novej pracovníčky 

a školeniami, ktoré sú nevyhnuté pre prácu novozvolenej starostky, lepším poistením budovy 

či vylepšením stránky obce. Rozpočtové opatrenia boli poslancom predložené k nahliadnutiu.  

Účtovníčka vysvetlila poslancom spôsob nakladania s obecnými prostriedkami.  

 

Diskusia: Otázky poslancov v súvislosti s rozdielom v rozpočte v rokoch 2022 

a navrhovaným rozpočtom na rok 2023 účtovníčka dôvodne vysvetlila a zodpovedala. 

Poslanci navrhli prikladať k návrhom rozpočtu krátke odôvodnenia, pri ktorých sa objasní 

nakladanie s obecnými prostriedkami.  

 

Hlasovanie: 

Za:   5    Matúš Falis, MuDr. Marika Papinčáková, Patrik Tirpák, Ing. Ján Palinský,  

Jozef Vojtek 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Neprítomní pri hlasovaní: 0 



 

UZNESENIE č.6/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh v súvislosti s rozpočtovými opatreniami.   

 

 

K bodu 5. Integrovaná územná stratégia mesta Michalovce  

 

V roku 2022 poslanci schválili zapojenie sa do programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

Mestskej funkčnej oblasti Michalovce. V rámci tohto programu starostka predkladá 

poslancom návrh na vybudovanie komunitného centra v obci Suché.  

 

Diskusia:  

Poslanci vyjadrili pozitívny názor na vybudovanie komunitného centra a doplnili návrh 

o nové prínosné nápady.  

 

Hlasovanie: 

Za:  5    Matúš Falis, MuDr. Marika Papinčáková, Patrik Tirpák, Ing. Ján Palínsky,  

Jozef Vojtek 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Neprítomní pri hlasovaní: 0 

UZNESENIE č.7/2023  

 

Obecné zastupiteľstvo v Suchom v súlade s § 11 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov schvaľuje v rámci programu hospodárskeho rozvoja prijatého 

obecným zastupiteľstvom v roku 2022 vybudovanie komunitného centra v obci Suché.  

 

 

K bodu 5. Integrovaná územná stratégia mesta Michalovce  

 

Starostka v súvislosti s požiadavkou na vybudovanie komunitného centra navrhuje, 

objednanie prepracovanej projektovej dokumentácie na vybudovane už spomínaného 

komunitného centra v obci Suché.  

 

Diskusia: 

 

Hlasovanie: 

Za:  5  Matúš Falis, MuDr. Marika Papinčáková, Patrik Tirpák, Ing. Ján Palinský,  

Jozef Vojtek 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

UZNESENE č. 8/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Suchom schvaľuje objednanie prepracovanej projektovej 

dokumentácie k vybudovaniu komunitného centra v obci. 

 

 



K bodu 6. Správa Okresnej prokuratúry Michalovce o činnosti hlavného kontrolóra.   

 

Starostka prečítala list doručený Okresnou prokuratúrou v Michalovciach, v ktorom 

prokuratúra upozornila na pochybenia súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra obce.  

 

UNESENIE č. 9/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Suchom bolo oboznámené a berie na vedomie súvislosti s obsahom 

tohto listu pri práci nového kontrolóra.  

 

 

K bodu 7. Výberové konanie hlavného kontrolóra obce 

 

V súlade s vyhlásením výberového konania, na voľbu hlavného kontrolóra v zmysle § 

18a,ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

starostka predkladá neotvorené prihlášky kandidátov na túto pozíciu. Počet prihlášok 3. 

Kandidáti boli pozvaní na zasadanie OZ a mali možnosť predstaviť sa.  

 

Kandidáti:  

Ing. Milan Kicka, Ivan Palkoci, Ing. Roman Oklamčák 

V krátkosti sa predstavili a porozprávali o miestach, kde pôsobili a svojich doterajších 

skúsenostiach v súvislosti s prácou hlavného kontrolóra. Zhrnuli kompetencie hlavného 

kontrolóra.  

 

Diskusia:  

Poslanci kládli kandidátom otázky ohľadom skúseností s prácou hlavného kontrolóra, 

 na ktoré im kandidáti v krátkosti odpovedali.  

 

Starostka navrhuje aby prebehla voľba HK na základe tajného hlasovania, rozdá poslancom 

volebné lístky.  Každý z poslancov má možnosť zaškrtnúť jedného z kandidátov. Starostka 

obce ako predseda volebnej komisie, sčíta hlasy a vyhlási výsledky.  

  

Hlasovanie: 

1 Kandidát na HK 

Za:  0       

Proti: 5 

Zdržali sa: 0 

Neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 

Hlasovanie: 

2 Kandidát na HK 

Za:      2   

Proti: 3 

Zdržali sa: 0 

Neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 

 

 



Hlasovanie: 

3 Kandidát na HK 

Za:   3      

Proti: 2 

Zdržali sa: 0 

Neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 

UZNESENIE č.10/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Suchom na základe sčítaných hlasov, volí za Hlavného kontrolóra 

obce Suché Ing. Milana Kicku.  

 

 

K bodu 8. Návrh Munipolis  

 

Starostka predkladá poslancom návrh firmy Munipolis, spolu s komentárom o ponúkaných 

službách tejto firmy. Ponúkané služby sú predložené k nahliadnutiu z reklamného letáku.  

 

Diskusia:  

Poslanci porovnali všetky výhody a nevýhody spojené s prípadnou spoluprácou s firmou 

Munipolis a skonštatovali, že v obci sa naplno nevyužijú služby poskytované touto firmou. 

 

Hlasovanie: 

Za: 0        

Proti: 5  Matúš Falis, MuDr. Marika Papinčáková, Patrik Tirpák, Ing. Ján Palínsky,  

Jozef Vojtek 

Zdržali sa: 0 

Neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 

UZNESENIE č. 11/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Suchom na základe diskusie neschvaľuje predložený návrh na 

spoluprácu s firmou Munipolis.  

 

 

 

K bodu 9. Civilná ochrana- zoznam členov  

 

Starostka prečítala poslancom hlavné úlohy krízového štábu obce a jeho členov. Prečítala 

zoznam členov a oboznámila poslancov s postupmi, ktoré sa vykonávajú pri mimoriadnych 

situáciách.  

 

UZNESENIE č. 12/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Suchom berie na vedomie prijaté informácie ohľadom civilnej 

ochrany a postupov spojených s mimoriadnymi situáciami. 

 

 

 



K bodu 10. Rôzne  

 

Starostka v rámci tohto bodu navrhla zriadenie miesta na uloženie bicyklov, ktoré obec 

dostala z projektov. Navrhla využitie budovy pri obecnom úrade, ktorá je nevyužitá a mohla 

by sa využiť práve na takéto účely.  

 

UZNESENIE č.13/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Suchom berie na vedomie návrh starostky a bude sa ním 

v budúcnosti ďalej zapodievať.  

 

 

K bodu 11. Diskusia 

 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu, navrhuje starostka voľnú diskusiu s prípadnými 

návrhmi poslancov. V rámci tejto diskusie preberá možnú účasť na brigádach a nápady na 

voľnočasové akcie pre občanov.  

 

Poslanci predložili množstvo návrhov na skrášlenie a vylepšenie extravilánu obce a prisľúbili 

účasť a pomoc pri organizácii takýchto akcií.  

V súlade so skrášľovaním extravilánu navrhla starostka aj úpravy na cintoríne spojené 

s vybudovaním kolumbária. Poslanci vyjadrili pozitívny názor k týmto návrhom a doplnili ich 

o svoje postrehy.  

 

UZNESENIE č. 14/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Suchom berie na vedomie predložené návrhy a bude sa nimi 

v budúcnosti zapodievať. 

 

K bodu 12. Záver 

 

Starostka poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadanie.  

 

 

 

 

         V Suchom dňa 10.3.2023 

 

 

 

 

 

Zapisovateľka : Natália Rodinová       ........................................ 

 

Overovateľ zápisnice:                          ........................................ 

 

 

 

Starostka Obce: Bc. Danka Bruňová    ....................................... 
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