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

Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Udavské, konaného
dňa 27.02. 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 uvedený v pozvánke bol jednomyseľne schválený hlasmi všetkých
prítomných poslancov.
K bodu 2
Za zapisovateľku bola určená Mária Mastiľáková, za overovateľov zápisnice Mgr. Ján Greško
a Mgr. Lucia Mitrová.
K bodu 3
Hlasmi všetkých prítomných poslancov boli za členov návrhovej komisie schválení:
MUDr. Ingrid Terkošová - predseda
JUDr. Kristína Tomková - členka
Beáta Meričková - člen
K bodu 4
O plnení uznesení informoval starosta obce a uviedol nasledovné:
Uznesenia č. 1/11-2019 až 4/11-2019 a uznesenia č. 6/11-2019 až 12/11-2019 sú splnené,
uznesenie č. 5/11-2019 je potrebné doplniť.
Obecné zastupiteľstvo zobralo hodnotenie plnenia uznesení na vedomie. Uznesením č. 5/112019, ktorým OcZ schválilo spôsob financovania kopania hrobov v obci Udavské, sa budú
poslanci zaoberať na dnešnom zasadnutí v bode 11, Rôzne.
K bodu 5
Starostu neinterpeloval žiadny poslanec.
K bodu 6
Návrh doplnku č.10 k VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy pre
materskú školu a školské zariadenia, ktoré sú súčasťou ZŠ s MŠ Udavské predložil starosta obce.
Doplnok bol vypracovaný na základe zvýšeného jednotkového koeficientu (95,28) pre rok 2020,
počet detí a koeficient na výpočet podielových daní sa oproti stavu k 15.9.2019 nemenil. Návrh
bol zverejnený 15 dní pred rokovaním na webovej stránke obce k pripomienkovaniu, zo strany
poslancov neboli k návrhu, ktorý je priložený k tejto zápisnici, žiadne pripomienky a obecné
zastupiteľstvo prijalo toto

- 2 Uznesenie č. 1/2-2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Doplnok č. 10 k VZN č. 2/2015, o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy pre materskú školu a školské zariadenia, ktoré sú súčasťou ZŠ s MŠ Udavské
pre rok 2020.
Hlasovanie: Za: 6 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa: 0
podpis starostu
K bodu 7
Slovenský pozemkový fond ako správca poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve štátu vyzýva
obec na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v intraviláne obce Udavské, ktoré sa nachádzajú
pod stavbami vo vlastníctve obce, pod miestnymi komunikáciami, chodníkmi, a verejnou zeleňou.
Starosta obce informoval poslancov, že možnosť odovzdania pozemkov pod stavbami z majetku
SR do vlastníctva obce podľa ustanovení § 2d ods. 1, 2 a § 14 d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa týka parciel v k. ú Udavské č. KNE 1156/2
o výmere 53 m2, KNE 1152/11 o výmere 1158 m2 a časti parcely č. KNE 840/1 o celkovej
výmere 1286 m2, zapísaných na LV č. 1196, pod miestnymi komunikáciami. Po krátkej rozprave
poslanci súhlasili s podaním žiadosti a prijali
Uznesenie č. 2/2-2020
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
a) potvrdzuje, že na pozemkoch v správe Slovenského pozemkového fondu, parc. č. KNE 1156/2,
KNE 1152/11 a KNE 840/1-časť parcely, KNE 3031/2 1.vrstva (parcela druhá vrstva C-LPIS
898/4) zapísaných na LV č. 1196 sú postavené stavby (miestne komunikácie) dané do užívania
pred rokom 1991, a
b) schvaľuje podanie žiadosti o odovzdanie pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva
obce Udavské podľa § 2d ods. 1,2 a § 14d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Hlasovanie: Za: 6 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa: 0
podpis starostu
K bodu 8
Písomná informácia o plnení rozpočtu obce Udavské za rok 2019 bola poslancom doručená
elektronicky spolu s pozvánkou. Starosta sa k plneniu príjmov a výdavkov podrobnejšie vyjadril
a odpovedal na otázky. Informáciu o plnení rozpočtu za rok 2019 zobrali poslanci OcZ na
vedomie.
K bodu 9
GreTa n. o. Udavské 332, požiadala o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN č.
1/2015 na podporu všeobecne prospešných služieb, sociálnych služieb pre obyvateľov obce. Po
všeobecnej rozprave a rôznych návrhoch výšky dotácie poslanci prijali toto
Uznesenie č. 3/2-2020
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce v zmysle čl. 4 ods. 2
VZN č. 1/2015 pre žiadateľa GreTa n. o. Udavské 332 vo výške 900 eur na podporu všeobecne
prospešných služieb, sociálnych služieb pre obyvateľov obce.
Hlasovanie: Za: 5 poslancov, Proti: 0 , Zdržal sa: 1
podpis starostu

- 3 K bodu 10
Starosta obce oboznámil poslancov so situáciou okolo údržby techniky verejnej zelene.
Traktorová kosačka ktorú obec používa na kosenie verejných priestranstiev slúži už viac ako 12
rokov. Oprava, po konzultácii s odborným technikom ktorý doteraz zabezpečoval servis, by bola
nerentabilná, je nutné kúpiť jednu novú, výkonnejšiu. Obecné zastupiteľstvo po všeobecnej
rozprave prijalo
Uznesenie č. 4/2-2020
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
schvaľuje
obstaranie novej, výkonnejšej traktorovej kosačky na údržbu verejnej zelene v obci.
Hlasovanie: Za: 6 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa: 0

podpis starostu
R ô zne
K bodu 11 a
1. Starosta obce informoval poslancov o vykonaných úpravách v budove ZŠ s MŠ Udavské
(výmena svetiel v telocvični, podlahy v náhradných priestoroch MŠ, oprava sociálnych zariadení
z projektu Domestos a spolufinancovania obce) a o plánovanej rekonštrukcii bytu v budove školy.
Zatiaľ má obec k dispozícii jednu cenovú ponuku na kúrenárske práce vrátane rozvodov plynu (je
potrebné odpojiť kúrenie od školy) v sume 6700 eur, v budúcnosti plánuje byt prenajímať
miestnym občanom.
Uznesenie č. 5/2/2020
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
schvaľuje
rekonštrukciu ústredného kúrenia a rozvodu plynu v byte, ktorý sa nachádza v budove ZŠ s MŠ
Udavské.
Hlasovanie: Za: 6 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa: 0
podpis starostu
2. Obec Udavské na základe uznesenia č. 5/9-2019 podala žiadosť o dotáciu na výstavbu
nabíjacej stanice pre elektromobily a na základe uznesenia č. 6/9-2019 žiadosť o NFP v rámci
projektu Wifi pre Teba. Obidva projekty boli úspešné, navyše dodávateľ ponúkol možnosť
dobudovať kamerový systém k wifi. Financovanie systému zabezpečí obec z vlastných
prostriedkov. Obecné zastupiteľstvo prijalo toto
Uznesenie č. 6/2-2020
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom schvaľuje
kamerového systému k wifi.
Hlasovanie: Za: 6 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa: 0

rokovanie s dodávateľom o pridružení

podpis starostu
3. Už tradične organizuje obec Udavské v letných mesiacoch folklórne slávnosti. V roku 2020
sa uskutočnia 9. augusta, v popoludňajšom kultúrnom programe vystúpia Kollárovci, FS Dubina,

- 4 FS Žipovčan, Ander z Košic... , večer bude ľudová veselica. V súvislosti s kultúrnymi aktivitami
navrhli poslankyne aj „majáles“ na námestí, komisia pre kultúru vypracuje program.
4. Starosta obce zoznámil prítomných s projektom na Rekonštrukciu cesty k zdravotnému
stredisku, šírka cesty 3,5 m, náklady na realizáciu podľa projektovej dokumentácie predstavujú
sumu 51 977,14 eur. Rozvod plynu a vodovod je v tejto lokalite už dokončený. Po vyjadrení
súhlasných stanovísk bolo prijaté
Uznesenie č. 7/2-2020
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
schvaľuje
rekonštrukciu cesty ( od rod. domu č.65 smerom k zdravotnému stredisku) podľa projektovej
dokumentácie v celkovej sume 51 977,14 eur.
Hlasovanie: Za: 6 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa: 0
podpis starostu
5. Starosta obce predstavil Projekt rozšírenia kanalizácie po ľavej strane cesty k Veľopoliu.
Podľa vyjadrenia projektanta je to lepšia možnosť pre napojenie rodinných domov v tejto lokalite,
pretože nebude problém s prechodom po pozemkoch v osobnom vlastníctve ak by sa zvolila iná
trasa. Predbežné náklady sa pohybujú nad 15 000 eur. Poslanci po krátkej rozprave prijali toto
Uznesenie č. 8/2-2020
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom poveruje starostu obce pokračovať v aktivitách ohľadom
kanalizácie od mlyna smerom na Veľopolie.
Hlasovanie: Za: 6 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa: 0
podpis starostu
6. Finančné prostriedky pre obec je možné získať z rôznych zdrojov. Starosta podal
poslancom informáciu o žiadostiach, ktoré sme predložili:
- MF SR, o dotáciu na individuálne potreby (chodník),
- cez MAS pod Vihorlatom (rekonštrukcia DS).
Do 31.3.2020 podá obec žiadosť o dotáciu z rozpočtu VÚC na folklórne slávnosti a žiadosť
o dotáciu z Nadácie SPP.
K bodu 11 b
Mária Mastiľáková charakterizovala dôvody na úpravu rozpočtu obce na rok 2020,
pripomienky neboli vznesené a poslanci prijali toto
Uznesenie č. 9/2-2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2020 rozpočtovým opatrením č.
1/2020, ktoré je prílohou tejto zápisnice.
Hlasovanie: Za: 6 poslancov, Proti: 0 Zdržal sa: 0

podpis starostu

- 5 K bodu 11 c
Uznesením č. 5/11-2019 Obecné zastupiteľstvo v Udavskom schválilo spôsob financovania
kopania hrobov na miestnom cintoríne tak, že každému vlastníkovi rodinného domu s trvalým
pobytom v obci bude vyrubený poplatok za kopanie hrobu vo výške 10,00 eur splatný spolu
s miestnymi daňami a poplatkom za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
K uzneseniu je potrebné schváliť dodatok v znení:
Uznesenie č. 7/02-2020
Vlastník rodinného domu, s ktorým žijú v RD osoby s trvalým pobytom v obci Udavské, a ak
aspoň jeden z členov domácnosti nemá hrobku, platí poplatok. Ak všetci majú hrobku má
poplatok odpustený. Vlastník RD musí predložiť na obecný úrad vyhlásenie, že všetci členovia
domácnosti majú hrobku, inak bude poplatok spätne vyrubený a vymáhaný.
Hlasovanie: Za: 6 poslancov, Proti : 0 Zdržal sa: 0

podpis starostu
K bodu 12
Rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil starosta o 19.55 hod.

Udavské 27.02.2020
Zapísala: Mária Mastiľáková

Overovatelia:

