
ZÁPISNICA 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.6.2022 

 

Počet poslancov: 5 

Prítomní poslanci: 4 

 

PROGRAM:  

 

1. Zahájenie 

2. Kontrola plnenia uznesenia 

3. Správa z finančnej kontroly v roku 2022 na Obecnom úrade v Uličskom Krivom 

4. Stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2021 

5. Návrh planú kontrolnej činnosti v obci Uličské Krivé na 1. polrok 2022 

6. Určenie volebného obvodu, počet poslancov obecného zastupiteľstva, určenie rozsahu  

    výkonu funkcie /úväzku/ starostu obce na celé funkčné obdobie  

7. Prejednanie a schválenie VZN 

    VZN č. 1/2022 O určovaní a zmenách názvov ulíc a verejných priestranstiev na území obce 

                             Uličské Krivé  

    VZN č. 2/2022 O činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý   

                             čas alebo na určitom mieste na území obce Uličské Krivé 

    VZN č. 3/2022 O pravidlách na udržiavanie čistoty a ochrany verejnej zelene na území  

                             obce Uličské Krivé 

    VZN č. 4/2022 O organizácii a podrobnosti miestneho referenda 

    VZN č. 5/2022 O určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na  

                             území obce Uličské Krivé 

  

8. Prejednanie a schválenie žiadosti o prenájom pozemku. 

9. Žiadosť o finančné príspevky. 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

 

 

Bod 1. – v tomto bode vystúpil starosta obce a po privítaní poslancov oboznámil 

s predloženým programom. Program bol jednohlasne schválený. 

Hlasovanie za predložený program: 

Za: 4 poslanci    Proti: 0 poslancov  Zdržalo sa: 0 poslancov 

Bod 2. – v tomto bode starosta obce skonštatoval, že uznesenia z minulého zastupiteľstva boli 

splnené a plnia sa priebežne 

Bod 3. –  v bode 3 starosta obce prečítal správu z finančnej kontroly v roku 2022 na Obecnom 

úrade v Uličskom Krivom. Poslanci správu z finančnej kontroly v roku 2022 na Obecnom 

úrade v  Uličskom Krivom zobrali na vedomie. 
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Bod 4. -  v tomto bode starosta obce prečítal stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu obce       

za rok 2021. 

Poslanci stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2021 zobrali na vedomie. 

Bod 5. – v bode 5 starosta obce  oboznámil poslancov s návrhom plánu kontrolnej činnosti  

v obci Uličské Krivé na 1. polrok 2022. 

Návrh plánu kontrolnej činnosti v obci Uličské Krivé na 1. polrok 2022 bol jednohlasne 

schválený. 

 

Hlasovanie za  návrh plánu kontrolnej činnosti v obci Uličské Krivé na 1. polrok 2022: 

Za: 4 poslanci    Proti: 0 poslancov  Zdržalo sa: 0 poslancov 

Bod 6. – starosta obce požiadal poslancov o schválenie počtu poslancov na nasledujúce volebné 

obdobie. Počet 5 poslancov.  

Hlasovanie za   päťčlenné zastupiteľstvo obce na nasledujúce volebné obdobie: 

Za: 4 poslanci    Proti: 0 poslancov  Zdržalo sa: 0 poslancov 

Ďalej sa poslanci dohodli na pracovnej dobe nového starostu. Poslanci schválili osem hodinový výkon 

funkcie /pracovný úväzok/. 

Hlasovanie za  plný pracovný úväzok starostu obce na nasledujúce volebné obdobie 2022-

2026: 

Za: 4 poslanci    Proti: 0 poslancov  Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

Bod 7 – starosta obce prečítal poslancom VZN č. 1/2022  O určovaní a zmenách názvov ulíc 

a verejných priestranstiev na území obce Uličské Krivé. 

Hlasovanie za  VZN č. 1/2022  O určovaní a zmenách názvov ulíc a verejných priestranstiev 

na území obce Uličské Krivé.: 

Za: 4 poslanci    Proti: 0 poslancov  Zdržalo sa: 0 poslancov 

Starosta obce prečítal poslancom VZN č. 2/2022  O činnostiach, ktorých vykonávanie je 

zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Uličské 

Krivé. 

Hlasovanie za  VZN č. 2/2022  O činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo 

obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Uličské Krivé. 

Za: 4 poslanci    Proti: 0 poslancov  Zdržalo sa: 0 poslancov 
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Starosta obce prečítal poslancom VZN č. 3/2022  O pravidlách na udržiavanie čistoty 

a ochrany verejnej zelene na území obce Uličské Krivé.  

Hlasovanie za  VZN č. 3/2022  O pravidlách na udržiavanie čistoty a ochrany verejnej zelene 

na území obce Uličské Krivé.  

Za: 4 poslanci    Proti: 0 poslancov  Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

Starosta obce prečítal poslancom VZN č. 4/2022  O organizácii a podrobnosti miestneho 

referenda 
 

Hlasovanie za  VZN č. 4/2022  O organizácii a podrobnosti miestneho referenda: 
 
Za: 4 poslanci    Proti: 0 poslancov  Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

Starosta obce prečítal poslancom VZN č. 5/2022  O určení pravidiel času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území obce Uličské Krivé.  

Hlasovanie za  VZN č. 5/2022  O určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území obce Uličské Krivé.  

 

Za: 4 poslanci    Proti: 0 poslancov  Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

Bod 8 – starosta obce oboznámil poslancov  so žiadosťou  Mikuláša Čokinu o prenajme 

pozemku č. par. 2107/8, výmera 910 m2, k.ú. Uličské Krivé.  

Poslanci predmetnú žiadosť Mikuláša Čokinu schválili na 15 rokov prenájmu za 50,- Eur za 

rok.   

 

Hlasovanie za  žiadosť Mikuláša Čokinu o prenájme pozemku  č. parc.    , k.u. Uličské Krivé.  

Za: 4 poslanci    Proti: 0 poslancov  Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

Bod 9 – starosta obce prečítal žiadosť o finančný príspevok 300,- Eur na futbalový turnaj k  

50-temu výročiu založenia futbalu v Uličskom Krivom. 
 

Hlasovanie za  finančný príspevok 300,- Eur na futbalový turnaj k 50-temu výročiu založenia 

futbalu v Uličskom Krivom.  

 

Za: 4 poslanci    Proti: 0 poslancov  Zdržalo sa: 0 poslancov 
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Starosta obce prečítal žiadosť o finančný príspevok na stretnutie motorkárov vo výške 

400,- Eur. 

Poslanci žiadosť o finančný príspevok na stretnutie motorkarov vo výške 400,- Eur 

jednohlasne schválili. 
 
 

Hlasovanie za  finančný príspevok vo výške 400,- Eur na stretnutie motorkárov: 

Za: 4 poslanci    Proti: 0 poslancov  Zdržalo sa: 0 poslancov 

 
 

Starosta obce prečítal žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi  o finančný príspevok vo výške  

100,- Eur. 
 

Hlasovanie za  finančný príspevok vo výške 100,- Eur Gréckokatolíckej cirkvi: 

Za: 4 poslanci    Proti: 0 poslancov  Zdržalo sa: 0 poslancov 

Starosta obce požiadal poslancov  o finančný príspevok 100,- Eur pre pani Korkobcovu  pri 

príležitosti 100 rokov narodenia. 

 

Hlasovanie za  finančný príspevok vo výške 100,- Eur pre pani Korkobcovu  pri príležitosti  
100 rokov narodenia 

 

Za: 4 poslanci    Proti: 0 poslancov  Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

Starosta obce oboznámil poslancov o finančný príspevok vo výške 100,-  Eur pre HZDO vo 

výške 100,- Eur. 

 

Hlasovanie za  finančný príspevok vo výške 100,- Eur pre HZDO: 

 

Za: 4 poslanci    Proti: 0 poslancov  Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

Starosta obce požiadal poslancov obce o finančný príspevok 100,- Eur pre Máriu Kelemecovu 

pri príležitosti 60-teho výročia narodenia. 

 

Hlasovanie za  finančný príspevok vo výške 100,- Eur pre Máriu Kelemecovu pri príležitosti 

60-teho výročia narodenia: 

  

Za: 4 poslanci    Proti: 0 poslancov  Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

Starosta obce požiadal poslancov o finančný príspevok vo výške 100,- Eur pri príležitosti 

zlatej svadby Heleny Dudlovej a Jana Dudlu: 
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Hlasovanie za  finančný príspevok vo výške 100,- Eur pri príležitosti zlatej svadby Heleny 

Dudlovej a Jana Dudlu: 

 

Za: 4 poslanci    Proti: 0 poslancov  Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

Starosta obce požiadal poslancov o  finančný príspevok vo výške 100,- Eur pri príležitosti 

zlatej svadby Heleny Coganovej a Juraja Cogana: 
 

Hlasovanie za  finančný príspevok vo výške 100,- Eur pri príležitosti zlatej svadby Heleny 

Coganovej  a Juraja Cogana: 
 

Za: 4 poslanci    Proti: 0 poslancov  Zdržalo sa: 0 poslancov 

 
 
 
 
 
 

Týmto bol program zasadnutia Obecného zastupiteľstva vyčerpaný. 

Starosta poďakoval prítomným za účasť. 

 
 
Zapísal:           Ladislav Čopák 
 
Overil:             Jana Čurhová.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  


