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

Zápisnica
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Udavské, konaného
dňa 14.05.2020 v Kultúrnom dome 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. Program zasadnutia uvedený v pozvánke bol schválený hlasmi
všetkých prítomných poslancov.
K bodu 2
Za zapisovateľku bola určená Mária Mastiľáková, za overovateľov zápisnice boli ôsmimi
hlasmi zvolení Bc. Antónia Kičová a Beáta Meričková.
K bodu 3
Návrhová komisia v zložení: Ing. Martina Bešaková, MUDr. Ingrid Terkošová a Mgr. Lucia
Mitrová, bola schválená hlasmi všetkých prítomných poslancov.
K bodu 4
Plnenie uznesení zhodnotil starosta obce, pričom uviedol aj konkrétne výsledky splnením
niektorých opatrení.
Kontrolu plnenia uznesení zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie bez pripomienok.
K bodu 5
Mgr. Ján Greško – pýtal sa či boli odmenené šičky hygienických rúšok. Starosta uviedol, že
odmena bola vyplatená podľa vzájomnej dohody.
MUDr. Ingrid Terkošová – avizovala vznikajúce nepovolené skládky odpadu. Odpovedal
starosta, že na kritických miestach sú umiestnené tabuľky zakazujúce sypanie smetí.
Ing. Kristián Marcinov - navrhol inštalovať na takých miestach fotopasce, starosta s týmto
postupom súhlasil.
Mgr. Lucia Mitrová – informovala sa, či bude zriadené kompostovisko, alebo určené miesto
na sústreďovanie biologického odpadu zo záhrad. Starosta odpovedal kladne.
K bodu 6
Starosta oboznámil poslancov s obsahom zmluvy o podmienkach rozšírenia distribučnej siete,
ktorá obsahuje aj ustanovenie o tom, že nadobudnutý majetok bude prenajatý nájomcovi – SPP
Distribúcia, a. s. za 1,00 euro. Pre uzavretie nájomnej zmluvy je potrebný predchádzajúci súhlas
OcZ v Udavskom.
Po tomto zdôvodnení prijali poslanci toto

- 2 Uznesenie č. 1/5-2020
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
súhlasí
so schválením nájmu formou nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom – Obcou Udavské, 067
31 Udavské 30 a nájomcom SPP – Distribúcia, a. s so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11
Bratislava, predmetom ktorej bude prenájom Plynárenského zariadenia.
Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle Zmluvy č. 1000480218 z 20. marca 2018
o podmienkach rozšírenia distribučnej siete na parcele č. 908/7 v Udavskom.
Zhotoviteľom (investorom) NTL plynovodu bola Obec Udavské.
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa: 0
podpis starostu
K bodu 7
Starosta charakterizoval obsah VZN, že sa jedná o nutnosť vydať nové nariadenie, pretože
sa zmenil zákon o pohrebníctve a nové podmienky musia byť premietnuté do novelizovaného
VZN.
OcZ bez pripomienok prijalo toto
Uznesenie č. 2/5-2020
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
schvaľuje
VZN č. 1/2020 – prevádzkový poriadok pohrebiska. Úplné znenie nariadenia je prílohou
zápisnice.
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa : 0
podpis starostu
K bodu 8
K návrhu VZN starosta uviedol:
1) po novelizácii zákona je právomocou obce určiť šírku ochranného pásma podľa svojich
podmienok, po prehodnotení situácie je návrh na 6,0 m.
2) ak by šírka ochranného pásma nebola určená, nedalo by sa zamedziť neprípustným aktivitám
v tesnej blízkosti pohrebiska (stavby, rušivé prejavy počas pohrebných obradov a pod.)
K návrhu VZN neboli pripomienky ani počas jeho zverejnenia na pripomienkovanie, ani od
poslancov. OcZ prijalo toto
Uznesenie č. 3/5-2020
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
schvaľuje
VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska. Úplné znenie nariadenia je prílohou
zápisnice.
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa: 0
podpis starostu
K bodu 9
Ako ústretový krok od Obce Udavské na zmiernenie dopadov korona-krízy na miestnych
podnikateľov podnikajúcich v priestoroch prenajatých od Obce Udavské navrhol starosta
odpustiť nájomné od 15.3.2020 do ukončenia reštrikcií.
Návrh starostu bol prijatý vo všeobecnej zhode a OcZ poslanci prijali toto

- 3 Uznesenie č. 4/5-2020
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
schvaľuje
odpustenie úhrady za nájom pre prevádzkovateľov kaderníctva a cukrárne počas zatvorenia
prevádzok za mesiac apríl.
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa: 0
podpis starostu
K bodu 10
Starosta oboznámil poslancov s termínmi realizácie a obsahom opatrení počas mimoriadnej
situácie v súvislosti s koronavírusom (písomné vyhodnotenie je prílohou zápisnice ) a poslanci
zobrali túto informáciu na vedomie bez pripomienok.
K bodu 11
Podľa názoru starostu je namieste, aby sa nežiadalo platenie od rodičov za pobyt detí
v materskej škole a školských zariadeniach , keď deti v súčasnosti tieto nenavštevujú. Poslanci
sa s týmto názorom stotožnili a prijali toto
Uznesenie č. 5/5-2020
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
schvaľuje
odpustenie poplatkov za pobyt detí v MŠ, ŠK a CVČ v čase prerušenia vyučovania na školách,
školských zariadeniach a v materskej škole.
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa: 0
podpis starostu
K bodu 12
Starosta predložil poslancom žiadosť spoločnosti Doxxbet & K-BET, s.r.o. o udelenie
súhlasu na prevádzkovanie kurzových stávok z dôvodu prechodu na novú licenciu. Podotkol,
že súhlasu nič nebráni nakoľko spoločnosť túto činnosť vykonáva aj v súčasnosti a Obec
Udavské nemá prijaté VZN o zákaze hazardných hier na území obce.
Bez ďalšej rozpravy bolo prijaté toto
Uznesenie č. 6/5-2020
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
súhlasí
s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke Pohostinstvo, Udavské č. 31.
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa: 1

podpis starostu
K bodu 13
a) Starosta informoval poslancov o odstúpení vlastníkov od pôvodne dohodnutej ceny za
pozemok na vybudovanie miestnej komunikácie a požiadavke na cenu 10,00 eur/m2.
Zvýšenie ceny o 20 % nemôže byť bariérou pre útlm bytovej výstavby a po krátkej rozprave
bol vo všeobecnej zhode prehlásený za prijateľný. OcZ prijalo toto

- 4 Uznesenie č. 7/5-2020
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
ruší
uznesenie č. 6/6-2019 zo dňa 27.6.2019, ktorým schválila nákup pozemkov od fyzických osôb,
parciel č. 512/1, 512/2, 512/3, 513/1, 513/2, 513/3 a 514 vedených na LV č. 1903 k. ú. Udavské
za účelom otvorenia prístupu k stavebným pozemkom „Vančakové lúky“, cena za 1 m2 :8 eur
a schvaľuje
nákup pozemkov, parciel č. 512/1, 512/2, 512/3, 513/1, 513/2, 513/3, a 514 vedených na LV č.
1903 katastrálne územie Udavské a nákup stavby – dom so súpisným číslom 283 postavený na
parcele č. 514 vedenej na LV č. 1903 katastrálne územie Udavské, ktoré sú vo vlastníctve
fyzickej osoby, za účelom otvorenia prístupu k stavebným pozemkom „Vančakove lúky“ za
cenu 10,00 eur/m2.
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa: 0
b) Starosta uviedol, že v dôsledku pochybenia projektanta nie je možné vyhriať
zrekonštruované priestory na požadovanú teplotu. Nakoľko projekt je schválený a nemožno sa
od neho odchýliť, zmena musí byť financovaná z vlastných prostriedkov a potrebuje cca
9000,00 eur. OcZ vo všeobecnej zhode konštatovalo, že je to jediná možnosť ako zriadiť
vyhovujúce priestory a odporučilo starostovi v tejto veci vykonať potrebné úkony.
Uznesenie č. 8/5-2020
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
schvaľuje
výmenu kúrenia pri rekonštrukcii materskej školy v ZŠ s MŠ v Udavskom. Predpokladaná cena
je cca 9400,00eur.
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa: 0
c) Starosta informoval OcZ o potrebe súhlasu pre spoločnosť Orange Slovensko s. r. o. na
uloženie optických káblov v zastavanom území obce. Pre neujasnenosť zámeru nebolo vo veci
zo strany OcZ rozhodnuté.
d) Starosta informoval poslancov o ponuke na rozšírenie klimatizácie. Riešenie je
prijateľné, avšak pre finančné obmedzenia sa jeho realizácie odkladá.
e) Starosta oboznámil poslancov so začatím prác na výstavbe multifunkčného ihriska.
K bodu 14
Rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil starosta o 19.30 hod.

Udavské 14.05.2020
Zapísala: Mária Mastiľáková

Overovatelia:

