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

Zápisnica
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Udavskom, konaného
dňa 2.12.2021 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 sedem poslancov z deviatich zvolených a OcZ je
spôsobilé rokovať a uznášať sa na uzneseniach. Rokovania sa nezúčastnila Bc. Antónia Kelčáková
a JUDr. Kristína Tomková.
Program zasadnutia navrhnutý v pozvánke, bol jednomyseľne schválený.
K bodu 2
Za zapisovateľku bola určená Mária Mastiľáková, za overovateľov zápisnice Ing. Kristián
Marcinov a Ing. Mgr. Darina Šteňková.
K bodu 3
Na návrh starostu boli hlasmi všetkých prítomných poslancov za členov návrhovej komisie
zvolení : Ing. Martina Bešaková, Mgr. Ján Greško. MUDr. Ingrid Terkošová.
K bodu 4
Plnenie uznesení vyhodnotil starosta obce nasledovne:
- uznesenia č. 1/9 – 2021 až 5/9 – 2021 sú splnené.
K hodnoteniu plnenia neboli vznesené žiadne pripomienky.
K bodu 5
Návrh VZN č. 2/2021, ktorým sa ruší VZN č. 19/2010 o správnych poplatkoch a poplatkoch za
pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Udavskom bol zverejnený na úradnej tabuli
16.11.2021, pripomienky neboli zaznamenané.
Uznesenie č. 1/12 – 2021
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
schvaľuje
VZN č. 2/2021, ktorým sa ruší VZN č. 19/2010 o správnych poplatkoch a poplatkoch
za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Udavskom, vrátane dodatkov. VZN je
súčasťou zápisnice.
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa: 0
podpis starostu

K bodu 6
Na úradnej tabuli bol 16.11.2021 zverejnený návrh VZN č. 3/2021 o správnych poplatkoch
a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom Udavské. Pretože k návrhu neboli
vznesené pripomienky zo strany poslancov a občanov OcZ prijalo toto
Uznesenie č. 2/12 – 2021
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
schvaľuje
VZN č. 3/2021 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané
Obecným úradom v Udavskom. VZN je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa: 0
podpis starostu
K bodu 7
Podľa VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
počet kuka nádob na odpad pre domácnosť závisí od počtu jej členov. V mnohých prípadoch
občania žiadajú o možnosť mať viac nádob ako je určené podľa počtu členov domácnosti.
Obec preto pristúpila k zmene Dodatkom č. 1 k VZN č.3/2016, podľa ktorého túto možnosť
občania dostanú.
Uznesenie č. 3/12 – 2021
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi, ktorý je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa: 0
podpis starostu
K bodu č. 8
Zmena VZN č. 3/2016 vyvoláva aj zmenu VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Miestny poplatok za komunálny
odpad je stanovený na 13 eur pre občana s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Udavské.
Občan bude mať možnosť zakúpiť si nádobu na odpad navyše s tým, že za jej vývoz zaplatí
poplatok 33 eur ročne.
Uznesenie č. 4/12 – 2021
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, tento je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie: Za: 7

poslancov, Proti: 0

Zdržal sa: 0
podpis starostu

K bodu 9
Návrh Rozpočtu obce Udavské na rok 2022 bol vyvesený na úradnej tabuli 15 dní pred
rokovaním OcZ, termín na podanie pripomienok bol stanovený na 29.11.2021. Návrh bol
vypracovaný na základe skutočnosti v roku 2021 ako aj prognóz a plánov do roku 2022. Zmeny
bude obec riešiť v priebehu roka rozpočtovým opatrením.

Uznesenie č. 5/12 – 2021
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
schvaľuje
Rozpočet Obce Udavské na rok 2022, ktorý je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa: 0
podpis starostu
K bodu 10
Starosta obce oboznámil poslancov so správou nezávislého audítora z auditu konsolidovanej
účtovnej závierky k 31.12.2020, ktorá neobsahuje žiadne výhrady k vedeniu účtovníctva,
konštatuje sa v nej súlad so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Obecné
zastupiteľstvo v Udavskom správu berie na vedomie.
Podľa nej účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej
situácie konsolidovaného celku Obce Udavské, k 31.12.2020 a konsolidovaného výsledku
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve.
K bodu 11
Starosta obce predložil návrh na odpis pohľadávky voči dlžníkovi Štefanovi Karandušovskému
naposledy bytom Udavské 334 vo výške l826,69 €. Správca konkurznej podstaty Prvá arbitrážna
k. s. potvrdil že konkurz bol zrušený po splnení rozvrhu výťažku a dlžník nie je vlastníkom
žiadneho ďalšieho majetku.
Uznesenie č. 6/12 – 2021
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
schvaľuje
odpísanie pohľadávky vo výške 1826,69 eur voči dlžníkovi Štefanovi Karandušovskému
naposledy bytom Udavské 334, na základe vyhlásenia správcu osobného bankrotu
o nemajetnosti dlžníka, ktoré je prílohou tejto zápisnice.
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa: 0
podpis starostu
K bodu 12
Na základe uznesenia č. 1/9-2021 poverilo OcZ v Udavskom starostu obce vstúpiť do
jednania s VVS a. s. Košice ohľadom odovzdania časti kanalizácie, úsek od ihriska po GVP,
do jej vlastníctva. Dôvodom sú časté poruchy a VVS a. s. plánuje túto časť rekonštruovať,
nemôže však investovať do majetku ktorého nie je vlastníkom.
Uznesenie č. 7/12 – 2021
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom s h v a ľ u j e :
-

ZÁMER previesť majetok kupujúcemu – VVS, a. s. Košice, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a to:

Predmetom kúpy je časť kanalizácie v nasledovnom rozsahu:
Stoka „A“
železobetón DN 300
o celkovej dĺžke 2.142,82 m
Dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode majetku obce je skutočnosť, že obec
Udavské v súčasnosti nemá finančné, materiálové, odborné a personálne kapacity na
dlhodobé prevádzkovanie a vlastníctvo vyššie uvedenej časti kanalizácie. Obec by mohla
prevádzkovať kanalizáciu samostatne iba prostredníctvom fyzickej alebo právnickej osoby,
ktorej bolo v zmysle § 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
-

kanalizáciách udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov
alebo verejných kanalizácií pri splnení požiadaviek na odbornú spôsobilosť. V súčasnosti je
trendom skôr upúšťanie od samostatného prevádzkovania vodárenskej infraštruktúry obcami
a mestami a pričom tieto postupne poverujú prevádzkovaním svojej infraštruktúry
vodárenské spoločnosti, v územnej pôsobnosti ktorej sa nachádzajú.
Na základe uvedeného predaj formou obchodnej verejnej súťaže alebo verejnou dražbou
v zmysle ustanovenia §9a zákona č. 138/1991 Zb. o správe majetku obcí tak neprichádza do
úvahy. Odpredaj časti verejnej kanalizácie do vlastníctva VVS, a. s. za kúpnu cenu 1,- € bez
DPH z dôvodu hodného osobitného zreteľa je prípustné v súlade so záujmami a zásadami
hospodárenia s majetkom obce Udavské.
Predávajúci Obec Udavské je výlučným vlastníkom majetku – časti stavby v k. ú.
Udavské, ktorý na základe tejto zmluvy predáva a kupujúci ich nadobúda do svojho
vlastníctva v celistvosti.
Odpredaj časti verejnej kanalizácie do vlastníctva Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a. s. IČO 36570460, so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice za kúpnu cenu
1,- € bez DPH, z dôvodu hodného osobitného zreteľa je prípustné a v súlade so záujmami
a zásadami hospodárenia s majetkom obce Udavské.
Hlasovanie: Za: 7

poslancov, Proti: 0

Zdržal sa: 0
podpis starostu

K bodu 13
Starosta predniesol návrh na zmenu rozpočtu obce Udavské na rok 2021 rozpočtovým
opatrením č. 6/2021.
Uznesenie č. 8/12 – 2021
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 6/2021, ktoré je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa: 0
podpis starostu
K bodu 14
Starosta obce informoval poslancov o čerpaní poplatku za kopanie hrobov, ktorý sa v roku
2020 vyberal vo výške 10 € a v roku 2021 5 eur na domácnosť. Výdavky na výkop a zásyp
hrobu sú vo výške 160 eur. Po rozprave sa poslanci zhodli na tom že v roku 2022 nie je potrebné
poplatok vyberať, pretože na účte je dostatočná rezerva ( k 30.11.2021 2285 eur) nevyčerpaná
v rokoch 2020 a 2021.
K bodu 15
a) Zber triedeného odpadu bol doteraz organizovaný tak, že občania dostali farebné vrecia
kde odpad zhromažďovali a firma ich odvážala podľa harmonogramu. Starosta obce
informoval poslancov, že v nasledujúcom roku bude možný zber odpadu zo skla do zberných
nádob, keďže pri tejto komodite je vrece nie celkom vhodné. Na začiatok objednal 50 ks
zelených nádob, ktoré si občan bude môcť kúpiť, ak nebude záujem nádoby sa využijú na zber
komunálneho odpadu.
b) Obec zrekonštruovala byt pri ZŠ s MŠ, ktorý má samostatné merače plynu, elektrickej
energie a vody a nie je súčasťou majetku zvereného do správy ZŠ s MŠ. Správu a prenajímanie
bude zabezpečovať obec podľa kritérií a postupu, ktorý je uvedený v Zásadách prenajímania
bytu v budove ZŠ s MŠ.

Uznesenie č.9/12 - 2021
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
schvaľuje
Zásady prenájmu bytu pri ZŠ s MŠ v Udavskom, ktoré sú súčasťou zápisnice.
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa: 0
podpis starostu
c) Dodávateľ oslovil starostu obce s ponukou solárneho LED pouličného osvetlenia, ktoré
bolo na skúšku namontované pri hlavnej ceste pred obecným úradom. Cena solárnej lampy je
cca 307 eur a je vhodná na osvetlenie parkov, chodníkov, obytných a oddychových zón,
športovísk, parkovísk a pod. Pohybový senzor šetrí energiu a je nastaviteľný. Po zoznámení sa
s podrobnými parametrami a po krátkej rozprave prijali poslanci toto
Uznesenie č.10/12 - 2021
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
schvaľuje
nákup solárneho LED pouličného osvetlenia v cene 307 eur za 1 ks - počet 11 kusov, na
osvetlenie miestneho chodníka popri hlavnej ceste.
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa: 0
podpis starostu
d) O aktuálnom stave otvorených projektov informoval starosta obce. V roku 2021 sa
uskutočnilo množstvo investičných aj neinvestičných projektov ( chodník, cintorín, kanalizačná
prípojka, odvodňovacie šachty a priekopy, rekonštrukcia školského bytu, vybavenie školskej
kuchyne, revitalizácia námestia, zmeny územného plánu....), podrobnejší zoznam je uvedený
v prílohe.
e) Obec spĺňa podmienky k vyplateniu ročných odmien uvedené v zásadách odmeňovania
poslancov, preto starosta navrhol vyplatiť odmeny poslancom a zapisovateľke OcZ v zmysle
zásad odmeňovania poslancov a hlavnému kontrolórovi v súlade so zák. č. 361/1990 Zb.
o obecnom zriadení:
Uznesenie č. 11/12 – 2021
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
schvaľuje
vyplatenie odmien za rok 2021 pre poslancov OcZ podľa Zásad odmeňovania poslancov OcZ
v Udavskom schválených uznesením č. 9/11-2019 zo dňa 28.11.2019 v plnej výške
a zapisovateľke podľa návrhu starostu obce.
Odmena bude zúčtovaná vo výplate za mesiac november 2021.
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa: 0
podpis starostu
Uznesenie č. 12/12 - 2021
V súlade s ustanovením § 18c, ods.5 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
schvaľuje
obecné zastupiteľstvo odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške 30 % ročného platu za rok
2021. Odmena bude zúčtovaná vo výplate za mesiac november 2021.
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa: 0
podpis starostu

f) Štefan Tomko bytom v Bratislave ponúkol obci na predaj pozemok so starším rodinným
domom č.186 v Udavskom. Po krátkej rozprave poslanci s kúpou nesúhlasili.
g) V nasledujúcom roku plánujeme dokončiť vybavenie materskej školy a detské ihrisko pri
MŠ, začať s výstavbou šatní a sociálnych zariadení na ihrisku na ktorú má obec schválenú
dotáciu z VÚC vo výške 39722 eur. Ďalej plánujeme rekonštrukciu domu smútku kde počítame
s dotáciou cez MAS pod Vihorlatom, výstavbu miestnej komunikácie k priemyselnej zóne
a rekonštrukciu verejného osvetlenia.
h) KOVPO s.r.o. Ďurkov zastúpená konateľom Bc. Štefanom Porubským požiadala
o odpustenie nájmu za prevádzku „Cukráreň a kaviareň Včielka od 1.12.2021 do ukončenia
platnosti protipandemických opatrení, z dôvodu uzatvorenia prevádzky. Poslanci s odpustením
nájmu nesúhlasili, uznesenie nebolo prijaté.
K bodu 16
Viacerí poslanci poukázali na skutočnosť, že po obci sa pohybuje plachá líška, je potrebné
nahlásiť to poľovníckemu združeniu, to však môže zasiahnuť 200 m od zastavaného územia.
Odpovedal starosta, obec nemá veľa možností vyriešiť tento problém. Legitímny, efektívny
a humánny spôsob je inštalovať pasce na odchyt ale naše poľovnícke združenie ich nevlastní.
Vo všeobecnej zhode bolo prijaté
Uznesenie č. 13/12 - 2021
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
schvaľuje
nákup pasce na odchyt túlavých psov, mačiek, líšok z rozpočtu obce.
Hlasovanie: Za: 7

poslancov, Proti: 0

Zdržal sa: 0
podpis starostu

Mgr. Ján Greško poukázal na športové úspechy Mareka Nemčika, obyvateľa obce
Udavské, navrhol pozvať ho na obecný úrad a za vzornú reprezentáciu a zviditeľnenie
obce vhodne odmeniť. Starosta ako aj poslanci s návrhom súhlasili.
Mgr. Lucia Mitrová sa pýtala či obec uvažuje o využití starej budovy materskej školy
a navrhla využiť ju na zriadenie ambulancií všeobecného, detského lekára a stomatológa.
Odpovedal starosta, myslí na to a sleduje výzvy na získanie dotácie nakoľko rekonštrukcia je
finančne náročná.
K bodu 17
Starosta ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva o 19.20 hod.
Zapísala: Mária Mastiľáková

Overovatelia:

