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OBEC ŠTÓS, 044 26 ŠTÓS, okres Košice-okolie 

              
 

                                              

Z Á P I S N I C A 
 

 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Štós, konané dňa 19.12.2022. 

 

Miesto konania: zasadačka Obecného úradu Štós. 

 

Prítomní:                  

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:  

Rastislav Balog 

René Billík 

Ing. Michaela Flachbartová 

Vojtech Klučarovský 

Ing. Vladimír Nagy 

Alexander Šimko 

 

Starosta obce Helmut Heinz                          

Zamestnanci obce: Ing. Jana Slavkovská, Silvia Hegedűšová  

                               Ing. Juraj Mosej – kontrolór obce 

Neprítomní :   Anton Imling - ospravedlnený   

                          

Otvorenie zasadnutia: 

Zasadnutie otvoril predsedajúci Helmut Heinz, starosta obce Štós. 

 

Priebeh rokovania:                                             
Predsedajúci Helmut Heinz oznámil, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané 

v stanovenej lehote a že všetci poslanci obecného zastupiteľstva boli na toto zasadnutie 

písomne včas pozvaní. Ďalej konštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov Obecného 

zastupiteľstva sú prítomní 5 poslanci, teda zasadnutie obecného zastupiteľstva je v zmysle § 

12 ods.7, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznášania schopné. Poslankyňa p. 

Ing. Flachbartová sa dostavila na zasadnutie zastupiteľstva pred bodom č.3 - 5. úprava 

rozpočtu obce Štós. Celkový počet prítomných poslancov týmto stúpol na šesť.  

 

Schválenie programu: 

Predsedajúci Helmut Heinz predložil návrh programu rokovania. Program rokovania obecné 

zastupiteľstvo uznesením schválilo. 

 

Bod 1.a 

Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 

Do návrhovej komisie predsedajúci navrhol poslancov: Ing. Vladimír Nagy, René Billík. 

Za overovateľov zápisnice predsedajúci navrhol poslancov: Alexander Šimko, Rastislav 

Balog. 

Návrhová komisia ako aj overovatelia zápisnice boli uznesením jednohlasne schválení. 
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Bod 1.b 

Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení z uplynulých zasadnutí obecného zastupiteľstva vykonal starosta 

obce Helmut Heinz. Konštatoval, že všetky prijaté uznesenia obecného zastupiteľstva boli 

splnené, k 19.12.2022 nezostalo žiadne nesplnené uznesenie. 

 

Bod 2 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o vymenovaní Ing. Jany Slavkovskej do 

funkcie prednostky Obecného úradu v Štóse. Túto informáciu zastupiteľstvo uznesením vzalo 

na vedomie. 

 

Bod 3 

Úprava rozpočtu Obce Štós č. 5 na rok 2022 

Prednostka Ing. Jana Slavkovská oboznámila poslancov s úpravou rozpočtu obce Štós č. 5 na 

rok 2022. Poslanci sa zároveň oboznámili s úpravami jednotlivých položiek z predloženého 

materiálu. Na otázky p. poslanca Klučarovského ohľadom obsahového vysvetlenia 

jednotlivých položiek odpovedali p. Ing. Jana Slavkovská a Silvia Hegedűšová. Úprava 

rozpočtu v členení na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej 

klasifikácie bola uznesením schválená. 

 

Bod 4 a,b 

Rozpočet Obce Štós na rok 2023 a predbežný rozpočet obce na roky 2024-2025 a 

Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2024-2025 

Starosta obce p. Helmut Heinz oboznámil obecné zastupiteľstvo s návrhom rozpočtu obce 

Štós na rok 2023 a s návrhom predbežného rozpočtu obce na roky 2024-2025. Poslanci sa 

zároveň oboznámili s jednotlivými položkami rozpočtu z predloženého materiálu.  

V rámci tohto bodu bolo obecnému zastupiteľstvu predložené stanovisko kontrolóra obce 

Štós k návrhu rozpočtu obce na roky 2023-2025 so záverom, že návrh rozpočtu obce Štós na 

rok 2023 spĺňa zákonné podmienky na jeho schválenie, a že návrhy predbežných rozpočtov 

obce na roky 2024 a 2025 takisto spĺňajú zákonné podmienky. Stanovisko kontrolóra obce 

vzalo zastupiteľstvo uznesením na vedomie.  

Rozpočet obce Štós na rok 2023 bol uznesením schválený. Návrh predbežného rozpočtu obce 

na roky 2024-2025 zastupiteľstvo uznesením vzalo na vedomie. 

 

Bod 5 

Úprava stravného v školskej jedálni 

Starosta obce Helmut Heinz oboznámil poslancov s potrebnou úpravou stravného v školskej 

jedálni podľa predloženého návrhu v súlade s finančnými pásmami na nákup potravín pre 

stravovanie v zariadeniach školského stravovania stanovenými Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky. K tomuto bodu boli podané nasledovné otázky p. 

poslancom Klučarovským: 

- či sa uskutočňujú verejné obstarávania na potraviny 

- potraviny od domáceho miestneho podnikateľa sú drahé 

- zásobovanie realizovať radšej priamo z veľkoobchodu Fresh 

Úprava stravného v školskej jedálni bola uznesením schválená podľa predloženého návrhu. 
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Bod 6 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štós na prvý polrok 2023. 
V tomto bode bol obecnému zastupiteľstvu predložený návrh plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Štós na prvý polrok 2023. Obecné zastupiteľstvo tento plán 

kontrolnej činnosti uznesením jednohlasne schválilo.  

 

Bod 7 

Rôzne 

p. Klučarovský: 

- OPLSaR, s.r.o. Štós nikdy nepredkladal poslancom OZ záverečnú správu o nakladaní 

s majetkom a o hospodárení OPLSaR, s.r.o., 

- OPLSaR, s.r.o. rozpredal majetok – dopravné prostriedky, 

- členmi dozornej rady majú byť všetci poslanci, 

- dôvod nezapojenia sa do výzvy na obnovu ČOV, 

- využitie autodielne na opravy dopr.prostriedkov, 

- zakúpenie traktora s pluhom, aby nebolo nutné platiť dodávateľom za zimnú údržbu, 

- rozšíriť podnikateľskú činnosť v OPLSaR, s.r.o. napr. o výrobu drevených peliet, paliet....., 

tým zvýšiť odbyt, zamestnanosť, 

- či je umiestnenie fotopásc v lese v súlade so zákonom, 

- zabezpečiť zo strany obce online záznam zo zasadnutia OZ, 

- prevádzka kultúrneho domu je nerentabilná, vysoké náklady /prevádzka,mzdy/ . 

p. Butkay: 

- informovať občanov o konaní zastupiteľstva prostredníctvom miestneho rozhlasu, reláciu 

zopakovať viackrát, 

- či sa v budúcnosti neuvažuje o zriadení zberného dvora – kde uložiť záhradný odpad. 

p. Simonová Z.: 

- zriadiť schránku na dotazy a pripomienky občanov na mieste prístupnom verejnosti, 

- zverejniť pre zasadnutím OZ úpravu rozpočtu v skrátenej forme. 

 

Členovia finančno-ekonomickej komisie 

V tomto bode boli schválení členovia Finančno-ekonomickej komisie, ktorých navrhla 

predsedníčka komisie Ing. M. Flachbartová. 

Členovia: Ing. Ľubomíra Šimová, Ing. Dana Nagyová, Bc. Lucia Schűrgerová 

Členovia komisie boli uznesením jednohlasne schválení. 

 

Bod 8 

Záver 

V závere zasadnutia OZ p.starosta Helmut Heinz poďakoval všetkým zamestnancom obce, 

OPLSaR, s.r.o. ako aj občanom, ktorí sa spoločne podieľali na príprave a organizovaní akcií 

„Mikuláš“ a „Vianočné trhy“ a ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

Helmut Heinz                                                  Ing. Jana Slavkovská 

Starosta obce Štós                                           Prednostka OcÚ Štós – zapisovateľka 

 

Overovatelia: 

 

Alexander Šimko                                             Rastislav Balog 
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