Obec U d a v s k é , Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
Zápisnica
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Udavskom, konaného
dňa 18.06.2020 na Obecnom úrade v Udavskom
Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( v prílohe)
Program zasadnutia: program uvedený v pozvánke (v prílohe)
K bodu 1
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Peter Hudák starosta obce, zasadnutia
sa zúčastnilo 8 poslancov zo zvolených 9. Starosta konštatoval že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Program zasadnutia, ktorý bol navrhnutý v pozvánke, bol schválený hlasmi všetkých prítomných
poslancov.
K bodu 2
Za zapisovateľku bola určená Mária Mastiľáková, za overovateľov zápisnice boli určení Mgr.
Ján Greško a Ing. Kristián Marcinov.
K bodu 3
Na návrh starostu boli hlasmi všetkých prítomných poslancov za členov návrhovej komisie
zvolení : Ing. Martina Bešaková, JUDr. Kristína Tomková a MUDr. Ingrid Terkošová.
K bodu 4
Plnenie uznesení vyhodnotil starosta obce nasledovne:
- uznesenia č. 1/5-2020, 7/5-2020 a 8/5-2020 sa plnia,
- uznesenia č. 2,3,4,5,6/5-2020 sú splnené.
K hodnoteniu plnenia neboli vznesené žiadne pripomienky.
K bodu 5
Mgr. Lucia Mitrová – navrhla požiadať SAD o osadenie zastávky pri OcÚ smerom na Rovné.
Starosta prijal tento návrh a požiadavku na SAD uplatní.
MUDr. Ingrid Terkošová – považuje osvetlenie na cintoríne za nedostatočné. Odpovedal
starosta, že intenzita osvetlenia cintorína sa bude riešiť v rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia.
Mgr. Ján Greško – zaujímal sa aký je zámer výstavby nájomných bytov. Odpovedal starosta,
je zámer postaviť bytovku na mieste bývalého zdravotného strediska.
Bc. Antónia Kičová – upozornila na nebezpečenstvo hroziace pri búrke na cintoríne aj námestí,
nakoľko stromy sú vysoké a silný vietor ich môže vyvrátiť. Starosta odpovedal, že vo vhodnom
vegetačnom období sa vykoná potrebný zásah.
Poslanci (Beáta Meričková, Ing. Marcinov) upozorňujú na sťažnosti občanov na ohradenie
pozemku parc. 3045/1 elektrickým ohradníkom. Žiadajú riešiť prístup k Udave. Chov koní
spôsobuje zápach a zvýšený výskyt hmyzu.
K bodu 6
K návrhu Záverečného účtu obce zverejnenému na 15 dní na verejnú diskusiu neboli prijaté
žiadne pripomienky. Hlavný kontrolór odporučil vo svojom odbornom stanovisku schváliť ho
bez výhrad. Bez ďalšej rozpravy bolo prijaté toto

Uznesenie č. 1/6 – 2020
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
schvaľuje
a) celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad,
b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 68703,36 eur na prídel do
rezervného fondu.
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa: 0
podpis starostu
K bodu 7
Poslanci sa oboznámili so správou nezávislého audítora k auditu individuálnej účtovnej
závierky k 31.12.2019, ktorá neobsahuje žiadne výhrady k vedeniu účtovníctva, naopak,
konštatuje sa v nej súlad so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
K bodu 8
Starosta predložil žiadosť zariadenia VIP pizzeria u Ringa o povolenie na účinkovanie živej
hudby v čase od 5.6.2020 do 28.8.2020 od 18.00 hod do 22.00 hod.
V krátkej rozprave boli tlmočené výhrady blízko bývajúcich občanov k nadmernej hlučnosti,
ale aj odporúčania umožniť túto formu zatraktívnenia prevádzky pizzerie.
Starosta dal hlasovať o udelení súhlasu na účinkovanie živej hudby v pizzerii a výsledok
hlasovania bol nasledovný: Za: 4 poslanci, Proti: 1, Zdržali sa: 3.
Uznesenie nebolo prijaté.
Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu poslať žiadateľovi zamietavé stanovisko.
K bodu 9
Na úvod rokovania v tomto bode programu oznámil starosta, že výstavba multifunkčného
ihriska sa započne 18.6.2020.
Náklady na vybudovanie parkoviska nie sú súčasťou rozpočtu multifunkčného ihriska a preto
musí byť financované z vlastných prostriedkov obce. Cenové ponuky, ktoré starosta získal
prieskumom trhu sú: 8000,00 eur bez DPH,
7000,00 eur bez DPH,
4000,00 eur bez DPH.
Starosta predloží obecnému zastupiteľstvu na schválenie najvýhodnejšiu ponuku. Obecné
zastupiteľstvo sa s týmto návrhom stotožnilo.
K bodu 10
a) Informácie starostu o činnosti OcÚ:
- pripravuje sa inštalácia kamerového systému na verejných priestranstvách s dôrazom na ochranu
súkromia občanov,
- wifi je už zrealizované,
- pomoc pre Hajnalových postihnutých požiarom – priebežne sa zabezpečuje výmena okna,
obnova krovu a prekrytie strechy,
- cesta k zdravotnému stredisku je dokončená, bude sa pokračovať vo výstavbe chodníka,
- obci bol doručený súhlas SPF na zaradenie pozemkov pod miestnymi komunikáciami do
vlastníctva obce, z pozemku pod cestou k zemiakarni je potrebné vyčleniť len časť, k tomu je
nutné vyhotoviť geometrický plán,
- folklórne slávnosti je nutné zrušiť, pretože sa nedá zabezpečiť aby účasť nepresiahla povolených
1000 osôb. Nakoľko nám nadácia SPP schválila na tento účel dotáciu, bude nutné požiadať

o zmenu účelu. Vo všeobecnej zhode sa dospelo k návrhu, aby starosta žiadal o osadenie outdoor
prvkov na obecnom priestranstve.
b) Parkovanie pri ZŠ s MŠ a multifunkčnom ihrisku:
- starosta poukázal na problém parkovania pri multifunkčnom ihrisku, ktoré sa pri ZŠ s MŠ začalo
stavať,
- bol nastolený aj problém parkovania pri ZŠ s MŠ pri privážaní detí na vyučovanie z dôvodu
priestorových obmedzení.
Starosta sa zaviazal predložiť na najbližšie zasadnutie návrh riešenia.
c) Financovanie rekonštrukcie domu smútku.
- k financovaniu rekonštrukcie DS starosta uviedol, že celkový rozpočet na túto akciu je 140000,00
eur, z rozpočtu MAS pod Vihorlatom obec obdrží 30000,00 eur.
d) Žiadosť speváckej skupiny Parobčaci.
- starosta predložil žiadosť speváckej skupiny Parobčaci o poskytnutie zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Udavské. Vo všeobecnej zhode bolo odporučené starostovi prerokovať finančné a iné nároky
a potreby speváckej skupiny, ktoré by z toho vyplývali.
K bodu 11
Rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil starosta o 19.10 hod.

Udavské 18.06.2020
Zapísala: Mária Mastiľáková

Overovatelia:

