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

Zápisnica
zo 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Udavskom, konaného
dňa 07.06.2021 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. Od rokovania k bodu 14. bola prítomná aj Mgr.
Lucia Mitrová, nezúčastnila sa Bc. Antónia Kičová.
Program zasadnutia navrhnutý v pozvánke, bol jednomyseľne schválený.
K bodu 2
Za zapisovateľku bola určená Mária Mastiľáková, za overovateľov zápisnice Mgr. Ján Greško
a Ing. Kristián Marcinov.
K bodu 3
Na návrh starostu boli hlasmi všetkých prítomných poslancov za členov návrhovej komisie
zvolení : Ing. Martina Bešaková, JUDr. Kristína Tomková a Beáta Meričková
K bodu 4
Plnenie uznesení vyhodnotil starosta obce nasledovne:
- uznesenia č. 1/3 – 2021, č. 2/3 – 2021, č. 4/3 – 2021 a č. 7/3 – 2021 sú splnené,
- uznesenia č. 3/3 – 2021, č. 5/3 – 2021, a č. 6/3 – 2021 sa priebežne plnia.
K hodnoteniu plnenia neboli vznesené žiadne pripomienky.
K bodu 5
Návrh záverečného účtu obce Udavské za rok 2020 bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej
stránke obce, poslancom bol zaslaný týždeň pred rokovaním. Poslanci nemali k návrhu
pripomienky a prerokovanie záverečného účtu bolo uzavreté výrokom:
Uznesenie č. 1/6 – 2021
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom uzatvára prerokovanie záverečného účtu obce výrokom:
a) celoročné hospodárenie za rok 2020 schvaľuje bez výhrad,
b) potvrdzuje financovanie schodku kapitálového rozpočtu z rezervného fondu.
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, Proti: 0

Zdržal sa: 0
podpis starostu

K bodu 6
Poslanci sa oboznámili so správou nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej
závierky k 31.12.2020 vopred, správa neobsahuje žiadne výhrady k vedeniu účtovníctva,
konštatuje sa v nej súlad so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Uznesenie č. 2/6 - 2021
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky obce Udavské 2020, podľa
ktorej účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Udavské
k 31.12.2020 a výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve.
K bodu 7
Starosta obce charakterizoval dôvody na úpravu rozpočtu obce na rok 2021, rozpočtovým
opatrením č. 3/2021. Pripomienky neboli vznesené a poslanci prijali toto
Uznesenie č. 3/6 – 2021
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 3/2021, ktoré je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, Proti: 0

Zdržal sa: 0

podpis starostu
K bodu 8
Predmetom Zmluvy o dielo medzi obcou Udavské a Stanislavom Schlimbachom sú práce
spojené s výkopom a zásypom hrobov na cintoríne v Udavskom, čas plnenia : doba neurčitá, cena
za plnenie : 160,00 eur za jeden hrob.
Uznesenie č.4/6 – 2021
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
schvaľuje
uzavretie Zmluvy o dielo s firmou Stanislav Schlimbach na výkop a zásyp hrobu na obecnom
cintoríne v Udavskom v cene 160,00 eur za jeden hrob. Návrh zmluvy je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, Proti: 0

Zdržal sa: 0
podpis starostu

K bodu 9
Starosta predložil návrh dodatku zmluvy vypracovaný Východoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou a. s. a zdôvodnil potrebu jeho prijatia z dôvodu rozšírenia kanalizačnej siete.
Obecné zastupiteľstvo bez ďalšej rozpravy prijalo toto
Uznesenie č.5/6 – 2021
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
a) prerokovalo návrh zmluvy o výkone správy majetku obce s Východoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou, a. s. bez pripomienok a

b) schvaľuje
1. zverenie majetku obce „ Prípojka kanalizácie Udavské“ do správy pre VVS, a. s.
s obstarávacou cenou 38 785,00 eur.
2. podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a. s. : Hlasovanie: Za: 7 poslancov, Proti: 0

Zdržal sa: 0

podpis starostu
K bodu 10
Hlavný kontrolór predložil Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020, ktorá bola daná k dispozícii
aj verejne prístupná. K správe neboli žiadne pripomienky a Obecné zastupiteľstvo prijalo toto
Uznesenie č. 6/6 – 2021
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020, predloženú hlavným kontrolórom obce Udavské bez
pripomienok. Správa je súčasťou tejto zápisnice.
K bodu 11
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom berie na vedomie informáciu starostu obce o predložení
projektu Nadácii SPP „Odvodňovacie a vodozadržné protipovodňové opatrenia v zastavanom
území obce Udavské“ vo výške 6000 eur. Celkové náklady na projekt by mali byť vo výške
10000 €, vlastné alebo iné zdroje obce predstavujú sumu 4000 eur.
K bodu 12
Potrebu prijatia tohto VZN zdôvodnil starosta tým, že po novelizácii zákona o vodách je obec
povinná upraviť vo svojom nariadení podrobnosti postupu pri zneškodňovaní odpadových vôd na
svojom území. Hlavný kontrolór konštatoval, že k návrhu zverejnenému na pripomienkovanie
neboli vznesené žiadne a obecné zastupiteľstvo prijalo toto
Uznesenie č. 7/6 - 2021
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
schvaľuje
VZN č. 1 /2021 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Udavské, návrh ktorého je
súčasťou zápisnice.
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, Proti: 0

Zdržal sa: 0
podpis starostu

K bodu 13
Obecné zastupiteľstvo na 14. zasadnutí odporučilo starostovi rokovať so žiadateľkou
o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce v tom zmysle, že na vlastné náklady dá vyhotoviť
geometrický plán, ktorým vznikne nový pozemok o rozlohe, ktorú žiadateľka chce odkúpiť a na
ďalšom zasadnutí OcZ schváli zámer predaja vopred určenému záujemcovi Zuzane Hribovej
bytom Udavské 334. Žiadateľka tento postup akceptovala a starosta predložil geometrický plán na
odčlenenie pozemku parc.č. 361/3. Následne obecné zastupiteľstvo prijalo toto
Uznesenie č. 8/6 – 2021
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce
a to s novovzniknutým pozemkom parc. č. 361/3, zast.pl. o výmere 21 m2 , ktorý vznikol
rozdelením parc. č. 361/1 o výmere 428 m2 , na základe geometrického plánu č. 3481066828/2020 na 2 parcely: č. 361/1 o výmere 407 m2 a č. 361/3 o výmere 21 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:
Zuzane Hribovej bytom Udavské 334 za kúpnu cenu vo výške 10 eur/m2 ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o malú výmeru pozemku, ktorá susedí s pozemkom
budúcej nadobúdateľky, na ktorom je postavená garáž vo vlastníctve nadobúdateľky. Parcela 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.
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, Proti: 0

Zdržal sa: 0
podpis starostu

K bodu 14
Starosta ozrejmil poslancom dôvody a účel Zmien a doplnkov č. 2 k Územnému plánu obce
Udavské (dokument je prílohou tejto zápisnice), ku ktorým neboli pripomienky a OcZ prijalo
toto
Uznesenie č. 9/6 – 2021
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom
schvaľuje
zadávací dokument „ Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Udavské „ vrátane
grafickej prílohy.
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, Proti: 0

Zdržal sa: 0
podpis starostu

K bodu 15
a) Lesy SR reagovali na výzvu obce na riešenie nevyhovujúceho stavu pozemkov v parku
Udavské. K uvedenej výzve žiadajú doložiť projekt/územno-plánovaciu informáciu o tom aký je
plán zo strany obce danú lokalitu využívať.
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce vyzvať obyvateľov aby navrhli možnosti využitia
parku.
b) Starosta predložil návrh na rekonštrukciu miestnej komunikácie od hlavnej cesty po vstup do
priemyselného areálu. Celková rekonštruovaná plocha je cca 2100 m2, odhadovaný rozpočtový
náklad cca 36000,00 eur. Po všeobecnej zhode bolo prijaté toto
Uznesenie č.10/6 - 2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu miestnej komunikácie smerom k priemyselnej
zóne s plochou cca 2100 m2, s rozpočtovým nákladom cca 36000,00 eur.
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, Proti: 0

Zdržal sa: 0
podpis starostu

c) Starosta obce informoval poslancov o udelení pokuty za porušenie VZN obce o chove a držaní
psov a o odvolaní držiteľa psa proti udeleniu pokuty. Žiadne uznesenie k tomuto bodu nebolo
prijaté.

d) Informácia o príjmoch a výdavkoch na testovanie Covid – 19.
Celkové výdavky na testovanie boli 14945,00 eur, čo je oproti dotácii ( 5,- eur/osoba) nižšie
o 10105,00 eur. Uznesenie k tomuto bodu nebolo prijaté.
e) Obec má k dispozícii 18500,00 eur ako náhradu za výrub drevín pri stavbe plynovodu, ktoré
je možné využiť na revitalizáciu zelene. Starosta začal s prieskumom trhu na obstaranie
dodávky prác na túto akciu.
f) Starosta oboznámil poslancov so sťažnosťou Ing. Kamila Sokyru, ktorou sa domáha zásahu
obce do nevyhovujúceho stavu ( riziko havárie áut s následkom poškodenia plynového
zariadenia). Po krátkej rozprave došlo k všeobecnej zhode, aby starosta postúpil sťažnosť
vlastníkovi ohrozeného zariadenia – SPP, a. s.
K bodu 16
Interpelácie neboli žiadne, poslanci sa vyjadrovali k jednotlivým bodom.
K bodu 17
Starosta ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva o 19.10 hod.
Zapísala: Mária Mastiľáková

Overovatelia:

