Obec U d a v s k é , Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
Zápisnica
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Udavskom, konaného
dňa 23.09.2021 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.
Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných osem poslancov z deviatich zvolených a OcZ je
spôsobilé rokovať a uznášať sa na uzneseniach. Rokovania sa nezúčastnila Bc. Antónia Kičová.
Poznamenal, že zasadnutie sa koná pri dodržaní všetkých protiepidemiologických opatrení, s 2metrovými odstupmi a prekrytím horných dýchacích ciest.
Program zasadnutia navrhnutý v pozvánke, bol schválený hlasmi všetkých prítomných poslancov.
K bodu 2
Za zapisovateľku bola určená Mária Mastiľáková, za overovateľov zápisnice MUDr. Ingrid
Terkošová a Beáta Meričková.
K bodu 3
Na návrh starostu boli hlasmi všetkých prítomných poslancov za členov návrhovej komisie
zvolení : Ing. Martina Bešaková, JUDr. Kristína Tomková, Mgr. Lucia Mitrová.
K bodu 4
Plnenie uznesení vyhodnotil starosta obce nasledovne:
- uznesenia č. 1/6 – 2021, č. 2/6 – 2021, č. 3/6 – 2021, 4/6 – 2021, 6/6 – 2021, 7/6 – 2021,
č. 8/6 – 2021 a č.11/6 – 2021 sú splnené,
- uznesenia č. 5/6 – 2021 9/6 – 2021 a č. 10/6 – 2021 sa priebežne plnia.
K hodnoteniu plnenia neboli vznesené žiadne pripomienky.
K bodu 5
VVS a. s. požiadala o prevod časti majetku obce a to časti kanalizácie, úsek od ihriska po GVP,
do jej vlastníctva. Dôvodom sú časté poruchy a VVS a. s. plánuje túto časť zrekonštruovať ale
môže investovať len do majetku ktorého je vlastníkom. Zostatková hodnota tejto časti je cca 33
tis. eur, náklad na rekonštrukciu predstavuje čiastku cca 100 tis. eur .
Uznesenie č. 1/9 – 2021
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom túto požiadavku prerokovalo a
poveruje
starostu obce rokovať s VVS a. s. o podmienkach prevodu časti kanalizácie do majetku VVS a.s.,
s výsledkom rokovania oboznámiť poslancov na najbližšom zasadnutí OcZ.
Hlasovanie: Za: 8

poslancov, Proti: 0

Zdržal sa: 0
podpis starostu

K bodu 6
Starosta predložil návrh na úpravu rozpočtu obce Udavské na rok 2021
opatrením č. 5/2021.

Rozpočtovým

Uznesenie č. 2/9 - 2021
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 5/2021, ktoré je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, Proti: 0

Zdržal sa: 0
podpis starostu

K bodu 7
V roku 2021 končí obdobie na ktoré boli do Rady školy ZŠ s MŠ v Udavskom delegovaní
zástupcovia za zriaďovateľa. Obec ako zriaďovateľ nemá námietky voči práci doterajších
zástupcov a prijíma toto
Uznesenie č. 3/9 – 2021
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
schvaľuje
zástupcov do Rady školy ZŠ s MŠ v Udavskom : Ing. Martina Bešaková, JUDr. Kristína
Tomková, MUDr. Ingrid Terkošová a Ľuboslava Šalatová
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, Proti: 0

Zdržal sa: 0
podpis starostu

K bodu 8
Starosta obce oboznámil poslancov s tým že v obecnej knižnici a na OcÚ sa nachádzajú knihy
morálne a fyzicky opotrebované, v knižnici chýbajú knihy od čitateľov ktorí zomreli a náklady
na upomienky boli vyššie ako cena knihy. Zoznamy kníh k vyradeniu vypracovali zodpovední
zamestnanci v spolupráci s členmi inventarizačnej komisie, ktorá návrh na vyradenie v sume
630,40 eur predkladá.
Uznesenie č. 4/9 – 2021
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
schvaľuje vyradenie DHM z používania podľa
priloženého návrhu. Vyradené knihy ponúknuť obyvateľom, antikvariátu a v poslednom rade
odovzdať do zberu. O spôsobe likvidácie vyradených kníh vyhotoviť záznam.
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, Proti: 0

Zdržal sa: 0

podpis starostu
K bodu 9
Starosta obce informoval poslancov o výške nákladov na vývoz a likvidáciu odpadu v roku 2021.
Skutočnosť že náklady prevyšujú príjmy z tejto činnosti núti uvažovať o zvýšení výšky poplatku
od občanov. Obec vyvážala v jari objemový odpad z veľkokapacitných kontajnerov (VKK), ak
uskutočníme aj plánovaný jesenný vývoz rozpočtované náklady budú prekročené. K tejto
skutočnosti prispelo zvýšenie poplatku za uloženie odpadov aj nízky príjem od environmentálneho
fondu, ktorým sme v minulom roku kryli výdavky na vývoz a likvidáciu odpadu z VKK. Poslanci
sa zaoberali aj spôsobom likvidácie bio odpadu, ten bude obec riešiť výstavbou malej
kompostárne..

Obecné zastupiteľstvo v Udavskom vo všeobecnej zhode odporúča starostovi jesenný vývoz
odpadu z VKK uskutočniť, ale kontajner umiestniť k obecnému úradu za bránu a jeho naplnenie
organizovať a kontrolovať.
K bodu 10
Starosta dal do pozornosti návrh Memoranda o partnerstve a spolupráci Nadácie PSK pre podporu
rodiny, ktorá zriadila nadačný fond s cieľom je pomáhať rodinám pri riešení krízových situácií
v Prešovskom kraji. Účelom tohto memoranda je vytvoriť rámec dlhodobej spolupráce medzi
účastníkmi memoranda.
Uznesenie č. 5/9 – 2021
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
schvaľuje
podpísanie Memoranda o partnerstve a spolupráci a finančný príspevok do Nadačného fondu
Nadácie PSK pre podporu rodiny v sume 0,10 eur na občana podľa čl. II. memoranda.
Hlasovanie: Za: 8

poslancov, Proti: 0

Zdržal sa: 0
podpis starostu

K bodu 11
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou poskytovateľa sociálnych služieb Geria, n. o.
o finančný príspevok na prevádzku na rok 2022.
Podľa ustanovenia § 75 ods. 1. písm. a) Zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa
príspevok poskytovateľovi sociálnych služieb poskytne len vtedy, ak o to obec požiada.
V tomto prípade o poskytovanie sociálnych služieb požiadali rodinní príslušníci.
Uznesenie k tomuto bodu nebolo prijaté, príspevok obec neposkytne.
K bodu 12
a) . Martin Šalata Udavské č. 356 e-mailom zo dňa 23.9.2021 prejavil záujem o prenájom
časti budovy bývalej materskej školy s cieľom umiestniť tam hobľovačku a iné hlučné stroje
na výrobu nábytku. Poslanci sa zhodli na tom že tento druh podnikania v spomínanom objekte
je nevhodný (hlučnosť, prejazd nákladných áut) pretože budova sa nachádza v obytnej zóne
a blízko je aj budova základnej školy. Obec uvažuje o inom využití, ktoré by budovu
neznehodnotilo.
Starosta predložil návrh na schválenie zámeru prenajať majetok obce – časť budovy bývalej
materskej školy priamym prenájmom.
Hlasovanie: Za: 0 poslancov, Proti: 7
Uznesenie nebolo prijaté

Zdržal sa: 1

b) Starosta pridelil komisii pre výstavbu a územný plán, ochranu verejného poriadku a riešenie
sťažnosti pri OcÚ Udavské sťažnosti občanov, ktoré sa týkajú susedských sporov ohľadom
vzájomného poškodzovania majetku a výziev zo strany obce na orezanie stromov a
odstránenie kríkov, ktoré tvoria prekážku vo výhľade na miestnu komunikáciu a ohrozujú
premávku. Komisia je vo svojom postupe viazaná Smernicou č. 2/2021 o vybavovaní sťažností.
c) Starosta informoval poslancov o neúspešnosti našej žiadosti o dotáciu na projekt „Výstavba
malej kompostárne Udavské“. Obec pokus o dotáciu zopakuje, pri opakovanej neúspešnosti
pristúpi k výstavbe z vlastných zdrojov pretože vznikli nepovolené skládky bioodpadu pri
vodnom toku Udavy.

K bodu 13
Mgr. Lucia Mitrová sa pýtala kedy osadia zastávku SAD, ktorá bola v minulosti pred rodinným
domom č. 199, odpovedal starosta, SAD Humenné ju doručí a osadiť ju má obec podľa želania
občanov.
MUDr. Ingrid Terkošová upozornila na svetlo pred GVP, ktoré je veľmi intenzívne a v noci
oslepuje vodičov.
Ing. Kristián Marcinov poukázal na nedodržiavanie rýchlosti na miestnych komunikáciách,
navrhol pouvažovať o osadení spomaľovacích prahov.
K bodu 14
Starosta ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva o 18.30 hod.

Zapísala: Mária Mastiľáková

Overovatelia:

