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U z n e s e n i e   č. 2 / 2018 
 

 
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Granč-Petrovciach, konaného 

dňa 07.12.2018 (piatok) o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Granč–Petrovciach 

 
Obecné zastupiteľstvo v Granč – Petrovciach: 
 
A. Berie na vedomie: 
1. zriadenie Krízového štábu obce Granč-Petrovce v zložení: 

 predseda KŠ: Mgr. Peter Pitoňák, starosta obce 
 podpredseda KŠ: Ing. Darina Kaľavská, zástupca starostu obce 
 tajomník KŠ: Jana Morongová 
 stály členovia KŠ: Slavomír Mačák, Stanislav Rokyta, Ladislav Štofila, Ing. 

Ľubomír Bašta, Milan Ivančák, Jozef Mačák – predseda DHZ 
2. zriadenie Miestnej povodňovej komisie obce Granč-Petrovce v zložení: 

 predseda MPK: Mgr. Peter Pitoňák, starosta obce 
 podpredseda MPK: Ing. Darina Kaľavská, zástupca starostu obce 
 tajomník MPK: Jana Morongová 
 stály členovia MPK: Slavomír Mačák, Stanislav Rokyta, Ladislav Štofila, 

Ing. Ľubomír Bašta, Milan Ivančák, Jozef Mačák – predseda DHZ, Mgr. Jana 
Mačáková, 

3.   informáciu podanú starostom obce o potrebe aktualizovať VZN o poskytovaní      
dotácií z rozpočtu obce, VZN o miestnych daniach, VZN o miestnom poplatku za 
KO a DSO, ktoré je aj predmetom dnešného rokovania a VZN o nakladaní s KO 
a DSO a prípadnej možnosti zavedenia množstevného zberu, 

4.   pripomienku poslanca OZ, Milana Ivančáka, o potrebe likvidácie prístrešku na  
futbalovom ihrisku. 

 
B. Schvaľuje: 
1. Program 2. zasadnutia OZ a overovateľov zápisnice Slavomíra Mačáka a Stanislava 

Rokytu, 
2. zmena rozpočtu obce na rok 2018 podľa predloženého návrhu, 
3. rozpočet na rok 2019 podľa predloženého návrhu, 
4. VZN 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

z dôvodu zvýšenia nákladov na vývoz a uskladnenie KO a zvýšenie poplatku 
poplatníkov – 18,00 Eur/osoba/rok (za-6, proti-0, zdržal sa-0), 

5. na základe návrhu predsedníčky Komisie školstva a kultúry, Ing. Dariny Kaľavskej, 
ďalších členov tejto komisie v zložení: Mgr. Marcela Štofilová, Mgr. Jarmila 
Kubíková a Anna Olejníková, 

6. na základe návrhu predsedu Komisie verejného poriadku, Ing. Mareka Zavatčana, 
ďalších členov tejto komisie v zložení: Stanislav Rokyta a Slavomír Mačák, 

7. na základe návrhu predsedu Komisie výstavby a cestovného ruchu, Milana Ivančáka, 
ďalších členov tejto komisie v zložení: Jana Morongová a Vincent Leskovský, 

8. na základe návrhu predsedu Komisie životného prostredia a územného plánovania, 
Slavomíra Mačáka, ďalších členov tejto komisie v zložení: Ing. Marek Zavatčan 
a Jozef Mihaľák, 
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9. na základe návrhu predsedu Sociálnej komisie, Ing. Ľubomíra Baštu, ďalších členov 
tejto komisie v zložení: Mgr. Peter Forgáč a Alena Suchá, 

10. na základe návrhu predsedu Komisie pre veci vo verejnom záujme, Stanislava 
Rokytu (SMER-SD), ďalších členov tejto komisie v zložení: Ing. Ľubomír Bašta 
(KDH), Milan Ivančák (SNS), 

11. Podpísanie ročnej zmluvy na vývoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu z obce 
zo spoločnosťou Ekover, s. r. o., podľa predloženého návrhu. 

 
C. Poveruje: 
1. pracovníčku OcÚ na vykonanie prieskumu skutočného množstva vývozu 

komunálneho odpadu pre jednotlivé domácnosti v roku 2019 z dôvodu možnosti 
zavedenia množstevného zberu v ďalšom období. 

2. predsedu Športovej komisie, Ladislava Štofilu, navrhnúť ďalších členov tejto 
komisie na najbližšom zasadnutí OZ. 
 

 
 
Toto uznesenie bolo jednohlasne prijaté všetkými prítomnými poslancami. 
 
 
 
 
Zapísal:            Jana Morongová                            ........................................... 
 
 
Overovatelia zápisnice:      Slavomír Mačák   ............................................ 
 
      

Stanislav Rokyta                 ............................................ 
 
  
                                                                                                       ............................................. 
  

                                                                Mgr. Peter Pitoňák 
                                                                                                                     starosta obce 


