Obec U d a v s k é , Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Udavskom, konaného
dňa 10.09.2020 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.
Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných sedem poslancov z deviatich zvolených a OcZ je
spôsobilé rokovať a uznášať sa na uzneseniach.
Program zasadnutia, ktorý bol navrhnutý v pozvánke, bol schválený hlasmi všetkých prítomných
poslancov.
Od bodu Interpelácia poslancov bola na rokovaní OcZ prítomná aj JUDr. Kristína Tomková,
rokovania sa nezúčastnila Ing. Mgr. Darina Šteňková.
K bodu 2
Za zapisovateľku bola určená Mária Mastiľáková, za overovateľov zápisnice boli určení Ing.
Martina Bešaková a Bc. Antónia Kičová.
K bodu 3
Na návrh starostu boli hlasmi všetkých prítomných poslancov za členov návrhovej komisie
zvolení : MUDr. Ingrid Terkošová, Mgr. Lucia Mitrová a Ing. Martina Bešaková
K bodu 4
Plnenie uznesení vyhodnotil starosta obce nasledovne:
- uznesenia č. 1/5-2020, 8/5-2020 a 1/6-2020 sú splnené,
- uznesenie 7/5-2020 sa plní.
K hodnoteniu plnenia neboli vznesené žiadne pripomienky.
K bodu 5
Interpelácie poslancov neboli žiadne.
K bodu 6
Dňa 26.10.2020 končí obdobie funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce Udavské. Obecné
zastupiteľstvo je povinné vyhlásiť voľby hlavného kontrolóra na nasledujúce obdobie.
Uznesenie č. 1/9 – 2020
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom v zmysle § 18a, ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. Zákona
Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
vyhlasuje deň konania voľby hlavného
kontrolóra Obce Udavské 22.10.2020 a určuje rozsah úväzku hlavného kontrolóra na 10 %
fondu pracovného času u zamestnávateľa. Voľba sa vykoná na zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa: 0
podpis starostu

K bodu 7
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom schválilo úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 2/2020 na základe oznámení o výške normatívnych a nenormatívnych finančných
prostriedkov na rok 2020, a na návrh obce podľa potrieb, ktoré vyplynuli zo zmeny zdrojov
finančných prostriedkov. Rozpočet príjmov a výdavkov obce sa zvýšil o 7456,00 eur, zmena
na návrh obce neovplyvnila výšku rozpočtu, týkala sa presunu medzi položkami. Rozpočtové
opatrenie č.2/2020 je prílohou tejto zápisnice.
K bodu 8
Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce bol zverejnený na webovej
stránke obce dňa 26.8.2020, neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky. Všeobecne záväzné
nariadenie č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce bolo jednomyseľne
schválené. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, 1.10.2020, sa ruší VZN č. 1/2015.
Uznesenie č. 2/9 – 2020
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom schvaľuje VZN č. 3/2020 o podmienkach dotácie
z rozpočtu obce. Úplné znenie nariadenia je prílohou zápisnice.
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa: 0
podpis starostu
K bodu 9
Inventarizačná komisia predložila návrh na vyradenie DHM z používania. Drobný hmotný
majetok je poškodený alebo nefunkčný, zásoby náradia poškodené a riad na požičiavanie
rozbitý tak, že sa už nemôžu ďalej používať. Obstarávacia cena DHM a zásob je 14412,72 eur,
zostatková hodnota 0 eur. Majetok je vedený na podsúvahovom účte.
Uznesenie č. 3/9 – 2020
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom schvaľuje vyradenie DHM a zásob z používania podľa
priloženého návrhu. O spôsobe likvidácie vyradených DHM a zásob bude vyhotovený záznam.
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa: 0
podpis starostu
K bodu 10
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom prerokovalo žiadosť o finančný príspevok od Geria n.o.
Zbojné, prevádzka Vyšná Jablonka a skonštatovalo, že obec je v zmysle ustanovenia § 75 ods.
1 písm. a) povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, len ak o poskytovanie tejto služby požiadala
obec. V tomto prípade o poskytovanie služby požiadali rodinní príslušníci, obec nemá
povinnosť príspevok poskytnúť.
K bodu 11
Starosta informoval poslancov o povinnosti obce zabezpečiť zber a likvidáciu kuchynského
odpadu z domácnosti ak občan nekompostuje. Po krátkej rozprave došlo k všeobecnej zhode,
že najprv je potrebné zistiť názory občanov. Možnosti zberu a likvidácie obec vyhlási
v miestnom rozhlase, zverejní na webovej stránke a poslanci vysvetlia možnosti pri osobnom
kontakte s obyvateľmi obce.

K bodu 12
a) Ing. Klára Holomeková upozornila na nelichotivý stav lesoparku, hromadí sa tam odpad
a priestor vedľa cesty ku kostolu je vyrúbaný a zarastený. Poslanci navrhli upozorniť majiteľa
pozemku, Lesy SR, že je povinný sa o neho starať, prípadne dohodnúť podmienky nájmu, aby
sa obec mohla postarať aspoň o pozemok vedľa cesty do kostola. Ing. Holomekovú budeme
informovať o skutočnosti že pozemok obci nepatrí a že budeme rokovať s majiteľom.
b) RNDr. Oľga Skysľaková žiadala o zaradenie parciel č. 458, 880/2 a 880/3 vedených na LV
č.1096 v k. ú. obce Udavské do územného plánu obce v prípade potreby, alebo nutnosti aj do
intravilánu obce. Dané parcely sa nachádzajú v územnom pláne obce ako orná pôda a záhrada
a obec aktuálne neplánuje zaradiť tieto parcely do intravilánu územného plánu. V tomto zmysle
bude starosta informovať žiadateľku.
c) Starosta obce oboznámil poslancov s možnosťou prijať VZN o miestnom poplatku za
rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z.z. Dal do pozornosti a na premyslenie aj tento spôsob
získania príjmu pre obec.
K bodu 13
Rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil starosta o 18.40 hod.

Udavské 10.09.2020
Zapísala: Mária Mastiľáková

Overovatelia:

