Obec U d a v s k é , Obecné zastupiteľstvo v Udavskom

Zápisnica
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Udavskom, konaného
dňa 22.10.2020 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 šesť 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 5 Interpelácia poslancov bola na rokovaní OcZ prítomná aj Ing. Martina Bešaková,
nezúčastnili sa Mgr. Lucia Mitrová a Beáta Meričková kvôli práceneschopnosti.
K bodu 2
Za zapisovateľku bola určená Mária Mastiľáková, za overovateľov zápisnice boli určení Mgr.
Ján Greško a JUDr. Kristína Tomková.
K bodu 3
Na návrh starostu boli hlasmi všetkých prítomných poslancov za členov návrhovej komisie
zvolení : MUDr. Ingrid Terkošová, Bc. Antónia Kičová a Ing. Kristián Marcinov
K bodu 4
Plnenie uznesení vyhodnotil starosta obce nasledovne:
- uznesenia č. 1/9- 2020 až 3/9-2020 z 10.9.2020 sú splnené,
K hodnoteniu plnenia neboli vznesené žiadne pripomienky.
K bodu 5
JUDr. Kristína Tomková – občania, ktorí bývajú na ulici k firmám Udava a Viard sa sťažujú
na prašnú cestu a hluk, informovala sa či neplánujeme údržbu tejto cesty. Odpovedal starosta,
zatiaľ sa rekonštrukcia tejto cesty neplánuje. Ďalej sa pýtala ako je to s rekonštrukciou domu
smútku. Odpovedal starosta obce, tento projekt budeme realizovať v budúcom roku s príspevkom
o ktorý sme požiadali cez MAS pod Vihorlatom.
K bodu 6
Na pozíciu hlavného kontrolóra obce Udavské sa prihlásili dvaja uchádzači. Starosta
obce informoval poslancov že o funkciu sa uchádza Ing. Jozef Amrich, narodený 12.9.1950
bytom Humenné Sadová 49 a JUDr. Ing. Jozef Sitko narodený 21.4.1960 bytom Udavské č.
403. Uchádzači predložili všetky požadované doklady. Voľba kontrolóra prebiehala verejným
hlasovaním, do funkcie hlavného kontrolóra obce Udavské na dobu 6 rokov bol zvolený Ing.
Jozef Amrich.

Uznesenie č. 1/10 – 2020
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
volí
Ing. Jozefa Amricha, narodeného 12.9.1950, trvale bytom Humenné Sadová 49 za hlavného
kontrolóra obce Udavské na dobu 6 rokov.
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa: 0
podpis starostu
K bodu 7
David Dominique Franck, Wilstrasse 67, 8600 Dübendorf, Švajčiarsko, vlastník parciel č.
1203/4, 1203/5, 1203/6, 1203/7, 1203/8, 1203/11, 1204/1, 1204/9, ktoré sa nachádzajú v k. ú.
Udavské požiadal o zmenu územného plánu obce a začlenenie parciel do intravilánu obce.
Dôvodom je skutočnosť že na uvedených pozemkoch by chcel realizovať projekt, ktorý počíta so
vznikom 11-tich parciel na vybudovanie bungalovov určených na predaj s inžinierskymi sieťami
a cestou. Projektantka štúdie a zástupkyňa rodiny bližšie informovali poslancov o tomto zámere
a odpovedali na otázky. Poslanci sa k tejto téme vrátia na ďalšom zasadnutí.
K bodu 8
Starosta obce poukázal na nutnosť údržby, resp. rekonštrukcie podlahy na javisku v kultúrnom
dome, ktorá je prehnitá a nutnosť stavebných úprav sociálnych zariadení v KD. Po obhliadke
priestorov poslanci schválili realizáciu týchto prác z vlastných prostriedkov obce.
Uznesenie č. 2/10 - 2020
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
schvaľuje
stavebné úpravy v sociálnom zariadení kultúrneho domu a údržbu podlahy resp. rekonštrukciu
pódia v kultúrnom dome v Udavskom.
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, Proti : 0 Zdržal sa: 0
podpis starostu
K bodu 9
a) Obec zabezpečila stroje na cvičenie v exteriéri, financované z dotácie od Nadácie SPP.
Starosta obce predložil poslancom aj ponuku na „Vlnu“ (scateboard) pre mladých, rozmerov:
dĺžka 7,8 m, šírka 3,5 m, výška: 0,5 m, ktorá by bola umiestnená na námestí za domom smútku
kde sú aj 2 stroje na cvičenie.
Uznesenie č. 3/10 - 2020
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
schvaľuje
nákup vlny podľa ponuky za 1900,00 eur bez DPH a jej montáž za 250 eur bez DPH.
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa: 0

podpis starostu
b) V uplynulých dňoch bola dokončená výstavba multifunkčného ihriska pri ZŠ s MŠ
Udavské, ukázalo sa, že by bolo vhodné zabezpečiť k nemu aj tribúnu. Starosta obce predložil
poslancom cenovú ponuku na tribúnu k multifunkčnému ihrisku pre 30 osôb v dĺžke 8 m za
2500,00 eur bez DPH.

Uznesenie č. 4/10 - 2020
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
schvaľuje
nákup tribúny podľa ponuky za 2500,00 eur bez DPH.
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa: 0
podpis starostu
K bodu 10
Rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil starosta o 18.35 hod.

Udavské 22.10.2020
Zapísala: Mária Mastiľáková

Overovatelia:

