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

Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Udavské, konaného
dňa 28 03. 2019 na Obecnom úrade v Udavskom
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia: podľa návrhu uvedeného v pozvánke na zasadnutie
K bodu 1
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Peter Hudák starosta obce.
Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní siedmi zvolení poslanci z deviatich zvolených a OcZ je
spôsobilé rokovať a uznášať sa na uzneseniach.
Návrh programu uvedený v pozvánke bol schválený hlasmi všetkých prítomných poslancov.
K bodu 2
Za zapisovateľku bola určená Mária Mastiľáková, za overovateľov zápisnice Mgr. Ján Greško
a MUDr.Ingrid Terkošová.
K bodu 3
Hlasmi všetkých prítomných poslancov bola zvolená návrhová komisia v zložení:
Ing. Martina Bešaková - predseda
Ing.Mgr. Darina Šteňková, Beáta Meričková – členky
K bodu 4
Úlohy, ktorých plnenie bolo potrebné hodnotiť k dnešnému termínu neboli uložené.
K bodu 5
Starostu neinterpeloval žiadny poslanec.
K bodu 6
Návrh Doplnku č. 8 k VZN č. 2/2015 na rok 2019 predložila Mária Mastiľáková. Dôvodom pre
prijatie doplnku je to, že oproti schválenému rozpočtu obce (schváleného v novembri 2018) došlo
k zvýšeniu finančnej hodnoty jednotkového koeficientu z 84,19 na 93,78 na žiaka, resp. dieťa
v MŠ.
Uznesenie č. 1/3 – 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Doplnok č. 8 k VZN č.2/2015 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy pre MŠ a školské zariadenia, ktoré sú súčasťou ZŠ s MŠ.
Uznesenie bolo prijaté hlasmi všetkých prítomných poslancov.
Podpis starostu:

- 2 K bodu 7
K návrhu VZN neboli doručené pripomienky v lehote 10 dní od jeho zverejnenia na
pripomienkovanie. Starosta považuje za potrebné upraviť miesta kde je zakázaný voľný pohyb
psov a zákaz vstupu so psom. Návrh VZN bol upravený nasledovne:
- vstup so psom je zakázaný do budovy ZŠ s MŠ
- odstránená duplicita zákazu voľného pohybu a zákazu vstupu so psom.
Uznesenie č.2/3 – 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2019 s pripomienkami (upravené znenie VZN je
prílohou tejto zápisnice).
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
Podpis starostu:
K bodu 8
Návrh na úpravy rozpočtu obce na rok 2019 predložila Mária Mastiľáková s uvedením dôvodov
na úpravu rozpočtu. K tomuto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 3/3 - 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2019 Rozpočtovým opatrením
č. 1/2019, ktoré je prílohou tejto zápisnice.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa : 0
Podpis starostu:
K bodu 9
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o výsledkoch hospodárenia za rok 2018 (údaje sú
prílohou tejto zápisnice). Doplnil, že plnenia rozpočtu obce bude súčasťou záverečného účtu obce,
ktorý bude predložený na rokovanie OcZ do konca júna 2019. OcZ prijalo túto informáciu na
vedomie bez pripomienok.
K bodu 10
a) Starosta informoval o žiadosti o vydanie stavebného povolenia pre GreTa, n.o. Udavské 332.
Hlavný kontrolór doplnil, že sa jedná o správne konanie, ktoré je výlučne v kompetencii štatutára
správneho orgánu, t.j. starostu obce, ktorý vydá súhlasné stanovisko.
b) Starosta obce predložil návrh na vyhlásenie OVS na prenájom nebytových priestorov vo
vlastníctve obce a schválenie podmienok OVS.
OcZ prijalo hlasmi všetkých poslancov
Uznesenie č. 4/3 – 2019
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom v súlade so chváleným zámerom na prenájom majetku obce,
a to nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Obecného úradu Udavské, užívaných
súčasným nájomcom Vladimírom Jarošom do 30.6.2019 schvaľuje
a) vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v budove OcÚ
o výmere 81 m2,
b) podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktoré sú prílohou tejto zápisnice,
c) členov súťažnej komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov:
predseda: Ing. Martina Bešaková
člen: JUDr. Kristína Tomková
člen: Ing. Peter Hudák
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Podpis starostu:

- 3 c) Starosta predložil na rokovanie žiadosť Vojtecha Ducka, Udavské č. 53 o poskytnutie pôžičky
z rozpočtu obce.
Obecné zastupiteľstvo prijalo toto
Uznesenie č. 5/3 – 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie návratnej sociálnej výpomoci vo výške 500,- eur
Vojtechovi Duckovi bytom Udavské č. 53 a poveruje starostu uzavrieť so žiadateľom zmluvu
s týmito podmienkami:
- splatnosť do 2 rokov od poskytnutia
- použitie sociálnej výpomoci prijímateľ preukáže predložením dokladov o účele použitia.
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
Podpis starostu:
Ďalej predložil starosta nasledovné informácie:
d) o projektoch na ktoré podala obec žiadosť o nenávratný finančný príspevok „ďalej len NFP“:
- žiadosť o NFP na odstránenie havarijného stavu strechy telocvične ZŠ s MŠ, 24000 €,
- projekt Domestos, ZŠ s MŠ 3500 €,
- projekt Municipality od nadácie SPP na rekonštrukciu OcK, KM a obradnej miestnosti,
e) o aktivitách obce v oblasti kultúry:
- oslava 95 rokov života Jozefa kardinála Tomka v Udavskom,
- prijatie učiteľov a zamestnancov školy pri príležitosti Dňa učiteľov,
- folklórne slávnosti 2019,
f) o aktivitách v oblasti rekonštrukcie a údržby majetku obce:
- miestna komunikácia k firmám UDAVA a VIARD,
- chodník „Zamajír“,
- oprava kultúrneho domu, domu smútku a žalúzie na OcÚ a do KD,
- stav realizácie projektu „Zvýšenie kapacity materskej školy Udavské“,
- voda a plyn pri zdravotnom stredisku,
- odpredaj kovového šrotu,
g) z oblasti práce na OcÚ:
- elektronizácie schránky obce,
- kvalifikovaná pečať, mandátny certifikát
h) z oblasti životného prostredia a MOS:
- výrub kríkov pri ihrisku (ŽP e a štátna ochrana prírody),
- umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na zber veľkoobjemového odpadu
i) o podnete občanov podanom obci:
- požiadavka na zmenu trasy autobusovej linky Humenné-Vyšné Ladičkovce s odchodom
o 8,35 z hlavnej autobusovej stanice a o požiadavke SAD na spolufinancovanie „zachádzky“
od mlyna k obecnému úradu. OcZ prijalo toto

- 4 Uznesenie č. 6/3 - 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok na verejnú dopravu pre SAD Humenné
do výšky 500 eur na predlženie trasy Humenné-Vyšné Ladičkovce s odchodom 8,35 z hlavnej
autobusovej stanice Humenné.
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
Podpis starostu:
K bodu 11
Uznesenie bolo prijaté ku každému bodu.
K bodu 12
Rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 19.30 hod.

Zapísala: Mária Mastiľáková

Overovatelia:

