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

Zápisnica
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Udavské, konaného
dňa 28.11. 2019 na Obecnom úrade v Udavskom
Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( v prílohe)
Program zasadnutia: program uvedený v pozvánke (v prílohe), upravený v bode Rôzne
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.
Pôvodný program uvedený v pozvánke nebol schválený, poslanci navrhli úpravu v bode
Rôzne takto:
a) Cintorínsky poplatok za pochovanie občana s trvalým pobytom mimo obce Udavské
b) Návrh Zásad odmeňovania poslancov OcZ
c) Prerokovanie návrhu ročných odmien za rok 2019
d) Prerokovanie zmeny platu starostu obce
Upravený program zasadnutia bol schválený hlasmi všetkých prítomných poslancov.
K bodu 2
Za zapisovateľku bola určená Mária Mastiľáková, za overovateľov zápisnice Bc. Antónia
Kičová a JUDr. Kristína Tomková.
K bodu 3
Hlasmi všetkých prítomných poslancov boli za členov návrhovej komisie schválení:
Ing. Martina Bešaková - predseda
Mgr. Lucia Mitrová - členka
Mgr. Ján Greško - člen
K bodu 4
O plnení uznesení informoval starosta obce a uviedol nasledovné:
a) zachovanie historickej brány do parku – po jednaniach so zainteresovanými inštitúciami sa
renovuje murivo tak, aby sa zachoval historický ráz pamiatky za akú sa brána považuje,
b) ihličnany pri bytovke, zabraňujúce vo výhľade pri výjazde na hlavnú cestu, boli presadené na
iné miesto,
c) nájomná zmluva s nájomcom KOVPO nadobudla právnu účinnosť a nájomca robí vnútorné
úpravy, aby mohol prevádzku otvoriť 3.2.2020.
Obecné zastupiteľstvo zobralo hodnotenie plnenia uznesení na vedomie bez pripomienok.
K bodu 5
Na návrh MUDr. Terkošovej bol stanovený termín zájazdu na predvianočné nákupy do Krosna
(Poľsko) na 14.12.2019, občanom obce sa v miestnom rozhlase oznámi možnosť prihlásiť sa.
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Od tohto bodu prítomný aj Ing. Kristián Marcinov. Starosta obce skonštatoval, že návrh VZN
č.3/2019 bol zverejnený na pripomienkovanie 15 dní pred jeho schválením, neboli vznesené žiadne
námietky a predkladá ho na schválenie. Bolo prijaté toto
Uznesenie č. 1/11-2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Udavské.
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, Proti, Zdržal sa: 0
podpis starostu
Úplné znenie nariadenia je prílohou tejto zápisnice.
K bodu 7
Návrh doplnku č. 9 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, predložila na výzvu starostu
Mária Mastiľáková. K návrhu, priloženému k tejto zápisnici neboli žiadne pripomienky a obecné
zastupiteľstvo prijalo toto
Uznesenie č. 2/11-2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Doplnok č. 9 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: 8 poslancov, Proti, Zdržal sa: 0
podpis starostu
K bodu 8
Návrh zmluvy, zaslaný druhou zmluvnou stranou (VVS, a.s. Košice) predložil starosta obce
a zdôvodnil nevyhnutnosť uzavretia tejto zmluvy pre zabezpečenie odbornej starostlivosti pri
prevádzke kanalizácie v obci Udavské.
Bez rozpravy prijalo OcZ toto
Uznesenie č. 3/11-2019
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh zmluvy o výkone správy majetku obce
s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. :
a) prerokovalo bez pripomienok
b) schvaľuje:
1. zverenie majetku obce /presná definícia/ do správy pre VVS, a.s. s obstarávacou cenou
729706,05 eur
2. podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a.s.
/definovať zverený majetok, platobné podmienky, účel majetku, čas výkonu správy,
najdôležitejšie práva a povinnosti zmluvných strán/
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, Proti, Zdržal sa: 0
podpis starostu
K bodu 9
K tomuto bodu starosta uviedol:
Žiadateľ Marek Rohún dal na vlastné náklady vypracovať geometrický plán, ktorým sa
z parcely KN-C č. 11, k.ú. Udavské, zapísanej na LV č. 894 vo vlastníctve obce Udavské, vyčlení

- 3 pozemok – parcela č. 11/2 o výmere 52 m2. Zostávajúcej časti parcely, ktorá má výmeru 1274 m2,
druh pozemku záhrada, sa priradí parc. č. 11/1.
Nakoľko žiadateľovi by mal byť predaný pozemok malej výmery a odstráni sa tým zasahovanie
obecného pozemku do pozemku budúceho nadobúdateľa, navrhuje starosta považovať tieto
skutočnosti za dôvody hodné osobitného zreteľa a prijať zámer previesť vlastníctvo obce
k predmetnému pozemku týmto spôsobom.
Po všeobecnej zhode s návrhom starostu bolo prijaté toto
Uznesenie č. 4/11-2019
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce
a to s novovzniknutým pozemkom parc. č. 11/2, záhrada o výmere 52 m2 , ktorý vznikne
rozdelením parc. č.11 vo výmere 1326 m2 , na základe geometrického plánu č. 14294711-21/19
na 2 parcely: č. 11/1 o výmere 1274 m2 a č. 11/2 o výmere 52 m2, a
schvaľuje
a) podľa § 9a, ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer predaja tejto nehnuteľnosti do výlučného vlastníctva:
Marekovi Rohúnovi bytom Udavské 204 za kúpnu cenu vo výške 2,00 eur/m2 ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o malú výmeru pozemku, ktorá susedí s pozemkom
budúceho nadobúdateľa a je pre potreby plnenia samosprávnych funkcií obce nevyužiteľná,
b) poveruje starostu obce uzavretím kúpnej zmluvy s budúcim nadobúdateľom, ak v zákonnej
lehote zverejnenia zámeru nebudú vznesené pripomienky.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je malá výmera pozemku a skutočnosť, že budúci
nadobúdateľ sa oňho staral a udržiaval ho.
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, Proti, Zdržal sa: 0
podpis starostu
Uznesenie bolo schválené viac ako trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
K bodu 10
Poslancom bola poskytnutá žiadosť JUDr. Bernarda Medára, ku ktorej bolo vo všeobecnej
rozprave zaujaté odmietavé stanovisko najmä z dôvodu, že obec plánuje v budúcnosti tento
pozemok využiť pre vlastné potreby.
Uznesenie o zámere previesť vlastníctvo majetku obce žiadateľovi JUDr. Bernardovi
Medárovi nebolo prijaté.
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo všetkých osem prítomných poslancov.
K bodu 11
Pri predkladaní návrhu starosta uviedol, že sa nejedná o výkon samosprávnej funkcie podľa §
4, ods. 3, písm. f, Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (výstavba, údržba a správa
obecného cintorína), ktorá je financovaná z podielu na daniach v správe štátu.
Kopanie hrobov sa nedá zabezpečiť doteraz praktizovanými spôsobmi, preto je nutné uzavrieť
na výkon tejto činnosti osobitnú zmluvu. Finančná náročnosť tejto činnosti je značná ( vyše 3000
eur ročne) a narušila by rozpočet obce jednostranne, navrhuje sa príspevok, bol rozvrhnutý na cca
300 domácností vo výške 10,00 eur.
Po vyjadrení súhlasných stanovísk poslancov bolo prijaté
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Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
schvaľuje 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.
Na kopanie hrobov bude uzavretá zmluva s dodávateľom a suma poplatkov bude použitá na
úhradu faktúr za vykonané služby.
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, Proti, Zdržal sa: 0
podpis starostu
K bodu 12
Dôvody na úpravu rozpočtu charakterizovala Mária Mastiľáková. Pripomienky vznesené neboli
a bolo prijaté toto
Uznesenie č. 6/11-2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2019 rozpočtovým opatrením
č. 4/2019, ktoré je prílohou tejto zápisnice.
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, Proti, Zdržal sa: 0
podpis starostu
K bodu 13
Pred schvaľovaním rozpočtu predložil hlavný kontrolór odborné stanovisko k návrhu, v ktorom
konštatoval splnenie všetkých zákonných náležitostí – zverejnenie návrhu na 15 dní, vnútorné
členenie, zásada minimálne vyrovnanosti príjmov a výdavkov (rozpočet je prebytkový) a reálnosť
jednotlivých položiek. Odporučil rozpočet schváliť bez úprav. Obecné zastupiteľstvo sa stotožnilo
so stanoviskom hlavného kontrolóra a prijalo toto
Uznesenie č. 7/11-2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet obce Udavské na rok 2020, ktorý je prílohou
zápisnice.
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, Proti, Zdržal sa : 0
podpis starostu
K bodu 14
a) Starosta navrhol stanoviť jednorazový poplatok na pochovanie občanov, ktorí mali trvalý
pobyt mimo obce, avšak rodiskom ich alebo ich predkov je obec Udavské.
Poukázal na riešenie takýchto žiadosti v iných samosprávach a navrhol výšku poplatku
100,00 eur. Iný návrh nebol podaný a OcZ schválilo toto
Uznesenie č. 8/11-2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poplatok pri pochovaní nebohých, ktorých rodiskom je obec
Udavské vo výške 100,00 eur, ktorý je splatný pri podaní žiadosti o pochovanie na miestnom
cintoríne v Udavskom.
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, Proti, Zdržal sa: 0
podpis starostu
b) K návrhu na Zásady odmeňovania poslancov predloženého starostom obce neboli vznesené
žiadne pripomienky a OcZ prijalo toto
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov, ktoré sú prílohou tejto
zápisnice.
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, Proti, Zdržal sa: 0
podpis starostu
c) I. V súlade s prijatými Zásadami odmeňovania poslancov navrhol starosta po vyhodnotení
plnenia kritérií vyplatiť odmeny poslancov vo výplate za mesiac november 2019. Obecné
zastupiteľstvo prijalo toto
Uznesenie č. 10/11-2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie odmien za rok 2019 pre poslancov OcZ
a zapisovateľku podľa Zásad odmeňovania poslancov OcZ v Udavskom schválených uznesením
č. 9/11-2019 zo dňa 28.11.2019.
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, Proti, Zdržal sa: 0
podpis starostu
II. Na návrh starostu obce prijalo Obecné zastupiteľstvo toto
Uznesenie č. 11/11-2019
V súlade s ustanovením § 18c, ods.5 Zákona SNR č. 361/1990 Zb. o obecnom zriadení,
schvaľuje obecné zastupiteľstvo odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške 30 % ročného
platu za rok 2019. Odmena bude zúčtovaná vo výplate za mesiac november 2019.
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, Proti, Zdržal sa: 0
podpis starostu
d) Poslankyňa MUDr. Ingrid Terkošová navrhla zvýšenie platu starostu o 20 %, čo starosta
odmietol a navrhovateľka požiadala starostu aby dal hlasovať o návrhu na zvýšenie o 10 %
Obecné zastupiteľstvo prijalo toto
Uznesenie č. 12/11/2019
V zmysle § 4, ods. 2 Zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest, schvaľuje obecné zastupiteľstvo zvýšenie platu starostovi
obce určeného ustanovením § 3, ods. 1 tohto zákona o 50 % s účinnosťou od 1.12.2019.
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, Proti, Zdržal sa: 0
podpis starostu
K bodu 15
Rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil starosta o 19.00 hod.
Udavské 28.11.2019
Zapísala: Mária Mastiľáková
Overovatelia:

