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

Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Udavské, konaného
dňa 27 06. 2019 na Obecnom úrade v Udavskom
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia: podľa návrhu uvedeného v pozvánke na zasadnutie, s doplnením bodu
14. Rôzne: l) Správa z auditu účtovnej závierky
m) Žiadosť o prenájom kuchyne KD – Žigo
n) Návrh na zmenu vývozcu tko, - firma KOSIT
o) Sťažnosť Radoslava Kozlíka, Udavské 12
p) Čerpanie náhrady za výrub stromov a krovín v súvislosti s realizáciou líniovej
stavby „Prepojovací VTL plynovod Poľsko-Slovensko“.
K bodu 1
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Peter Hudák starosta obce.
Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní šiesti zvolení poslanci z deviatich zvolených a OcZ je
spôsobilé rokovať a uznášať sa na uzneseniach.
Návrh programu uvedený v pozvánke s doplnením bodu 14. Rôzne o písmená l) – p) bol
schválený hlasmi všetkých prítomných poslancov.
K bodu 2
Za zapisovateľku bola určená Mária Mastiľáková, za overovateľov zápisnice JUDr.Kristína
Tomková a Ing.Mgr.Darina Šteňková.
K bodu 3
Hlasmi všetkých prítomných poslancov bola zvolená návrhová komisia v zložení:
Ing. Martina Bešaková - predseda
Bc.Antónia Kičová - členka
Mgr.Ján Greško - člen
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 Záverečného účtu obce Udavské za rok 2018 predložil Ing. Peter Hudák, starosta
obce, Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Udavské za rok 2018 podal hlavný
kontrolór Ing. Jozef Amrich. Odporučil schváliť celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad
nakoľko Záverečný účet obce spĺňa legislatívne podmienky a jeho obsahová náplň je
vyčerpávajúca.

- 2 Uznesenie č. 1/6 – 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad,
b) použitie prebytku rozpočtu vo výške 76149,12 eur na tvorbu rezervného fondu.
Uznesenie bolo prijaté hlasmi všetkých prítomných poslancov.
Podpis starostu:
K bodu 7
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. závod Humenné, na základe rozhodnutia
vedenia spoločnosti pristúpi k vypracovaniu plánu obnovy na prevádzkovaný verejný vodovod
a verejnú kanalizáciu, ktorej vlastníkom je obec, čím preberie povinnosť vlastníka vypracovať
„Plán obnovy“. Z uvedeného dôvodu je potrebné schváliť Dodatok č. 4 k zmluve o výkone správy
majetku obce č.836/43/2004/OZ HN.
Uznesenie č. 2/6 – 2019
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh dodatku k zmluve o výkone správy majetku obce
s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.:
a) prerokovalo bez pripomienok,
b) schvaľuje predmetný návrh dodatku spracovaný z dôvodu potreby vypracovania Plánu
obnovy pre prevádzkovaný infraštrukturálny majetok vlastníka .
Z celkového počtu 9 poslancov sa hlasovania zúčastnili 6 poslanci, za schválenie návrhu zmluvy
hlasovali 6 poslanci.
Podpis starostu:
K bodu 8
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. závod Humenné predložila návrh Plánu obnovy
na verejnú kanalizáciu na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2024.
Uznesenie č. 3/6 – 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán obnovy verejnej kanalizácie v Udavskom na roky 2020
– 2024, vypracovaný a predložený VVS a.s. OZ Humenné.
Uznesenie bolo prijaté hlasmi všetkých prítomných poslancov.
Podpis starostu:
K bodu 9
S účinnosťou od 1.9.2019 boli Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zmenené
finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
v zariadeniach školského stravovania. Z uvedeného dôvodu bol vypracovaný návrh nového VZN
č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Udavské.
Uznesenie č. 4/6 – 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Udavské, ktoré je prílohou tejto zápisnice.
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
Podpis starostu:
K bodu 10
Starosta obce predložil návrh investičného zámeru na výstavbu nájomných bytov na pozemku
vo vlastníctve obce. Na tento účel poskytuje štát nenávratný finančný príspevok z Fondu rozvoja
bývania o ktorý obec požiada.

- 3 Uznesenie č. 5/6 – 2019
Obecné zastupiteľstvo investičný zámer na výstavbu nájomných bytov schvaľuje a poveruje
starostu obce začatím vybavovania papierových podkladov.
Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa : 1
Podpis starostu:
K bodu 11
Starosta obce informoval o zavedení klimatizácie v priestoroch obecného úradu, zasadačky
a obradnej miestnosti. Pred začatím prác prebehlo výberové konanie, úspešný uchádzač firma
Mazox s.r.o. Bardejov v týchto dňoch ukončila práce, na ktoré poskytuje záruku 5 rokov.
Obecné zastupiteľstvo berie informáciu na vedomie, výdavky vo výške 7321,00 eur sú zahrnuté
v návrhu Rozpočtového opatrenia č.2/2019 o ktorom sa bude rokovať v bode 15.
K bodu 12
Starosta obce predniesol návrh na kúpu pozemkov za účelom vybudovania novej miestnej
komunikácie, ktorá by umožnila prístup k stavebným pozemkom „Vančakove lúky“ s ktorými sa
počíta aj v územnom pláne obce. Vlastníci pozemkov vedených na LV č.1903 sú fyzické osoby.
Uznesenie č.6/6 – 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup pozemkov, parciel č. 512/1, 512/2, 513/3, 513/1,
513/2 a 514 vedených na LV č. 1903 k.ú. Udavské, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb, za
účelom otvorenia prístupu k stavebným pozemkom „Vančakove lúky“. Cena za 1 m2: 8 eur.
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
Podpis starostu:
K bodu 13
Starosta obce oboznámil poslancov s realizáciou opravy miestneho rozhlasu v celej obci a jeho
rozšírenia na ulicu k RD č. 444, 452, 467 a k stavebným pozemkom, ktoré sa tam nachádzajú.
Výdavky na uvedené práce predstavujú sumu 3150,00 eur.
K bodu 14
a) V budove ZŠ s MŠ Udavské sa nachádza 3-izbový byt, ktorý je v súčasnej dobe nevyužitý.
Starosta obce konštatoval, že je nutné opraviť ho aby mohol slúžiť svojmu účelu. Obecné
zastupiteľstvo poveruje starostu zistiť predpokladané náklady na opravu.
b) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Smernicu o protispoločenskej činnosti, ktorá bola
zverejnená na úradnej tabuli webovej stránky obce Udavské.
c) Chodník popri štátnej cesta v lokalite „Zamajír“ je vo veľmi zlom stave, občania sa dožadujú
rekonštrukcie. K tomu aby sa mohol realizovať projekt rekonštrukcie chodníka bolo nutné urobiť
monitoring a čistenie dažďovej kanalizácie, ktoré po výberovom konaní zabezpečila firma MK
Kanal service s.r.o. Prešov, za 4100,00 eur. Rozpočet na vypracovanie projektu rekonštrukcie
chodníka „Zamajír je cca 2700,00 eur, rozpočet na rekonštrukčné práce chodníka v dĺžke 760 m,
od sv. Jána po koniec dediny smerom na V.Hrušov, je 126.410,00 eur.
Uznesenie č. 7/6 – 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu chodníka v lokalite „Zamajír „ v Udavskom
ešte v tomto roku z vlastných prostriedkov obce.
Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa : 1
Podpis starostu:

- 4d) Obec vyhlásila verejno-obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov, v termíne sa
neprihlásil žiadny uchádzač. Dňa 21.6.2019 požiadal o prenájom nebytových priestorov Richard
Kammer bytom Udavské č. 287, na účely prevádzkovania bufetu na dobu 1 rok.
Uznesenie č. 8/6 – 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer priameho prenájmu vopred určenému záujemcovi, na
nebytové priestory nachádzajúce sa v budove Obecného úradu, ktoré do 30.6.2019 užíva
Vladimír Jaroš. Vopred určený nájomca je Richard Kammer, cena nájomného je 1,50
eur/m2/mesiac, služby podľa podmienok aké mal doterajší nájomca.
Uznesenie bolo prijaté hlasmi všetkých prítomných poslancov.
Podpis starostu:
Ďalej predložil starosta nasledovné informácie:
e) o úspešnom projekte „ Rekonštrukcia priestorov obecného kultúrneho strediska, obradnej
miestnosti a vybavenie obecnej knižnice“, ktorým obec získala od Nadácie SPP 5000,00 eur.
f) o úspešnom projekte „XI. Folklórne slávnosti Pod Veščansku huru“, Prešovský samosprávny
kraj poskytne obci 800,00 eur na tradičné kultúrne podujatie, ktoré sa bude konať 21.7.2019.
g) o úspešnom projekte „Výstavba multifunkčného ihriska“, ktorým sa obec uchádzala o dotáciu
z úradu vlády na výstavbu multifunkčného ihriska v areáli ZŠ s M, po podpise zmluvy získame
na tento účel 37000,00 eur.
h) o obstaraní novej bubnovej kosačky, ktorú využívame na kosenie rovných plôch verejných
priestranstiev.
i) o nákladoch na vývoz objemového odpadu z veľkokapacitných kontajnerov v jarných
mesiacoch v sume cca 2400,- eur.
j) o udelení ocenenia „Pečať Rozvoja obcí a miest“. Za rok 2018 bola Obec Udavské vyhodnotená
ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja s ratingovým hodnotením Bb na ratingovom rozsahu
hodnôt A až G.
k) Štátna školská inšpekcia vykonala v ZŠ s MŠ Udavské kontrolu stavu a úrovne pedagogického
riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v materskej škole. V správe upozornila
na nedostatky, ktoré je nutné odstrániť do 15.1.2020. V projekte „Rozšírenie kapacity materskej
školy Udavské musí byť vykonané nové verejné obstarávanie preto sa situácia v tomto roku bude
riešiť dočasným uvoľnením 2 tried pre potreby materskej školy.
l) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z auditu účtovnej závierky obce Udavské
k 31.12.2018. Podľa názoru audítora účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie obce k 31.12.2018 a výsledku hospodárenia za rok 2018.
m) Dušan Žigo požiadal o prenájom kuchyne kultúrneho domu
nesúhlasili. Uznesenie k tomuto bodu nebolo prijaté.

Udavské,

s čím poslanci

n) Starosta obce oboznámil poslancov s ponukou firmy Kosit, ktorá sa zaoberá vývozom
komunálneho odpadu a triedeného odpadu. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce preveriť
podmienky vývozu aj u iných vývozcov, poslanci tiež zistia aký názor na ponuku firmy Kosit majú
občania.

- 5 o) Sťažnosť Radoslava Kozlíka, bytom Udavské č. 12 na suseda Andreja Šalatu č. 11 ohľadom
obťažovania susedov neznesiteľným zápachom a ohrozovania rodiny stromom, ktorý sa nachádza
tesne pri hranici pozemkov, je napílený a môže spadnúť. Obecné zastupiteľstvo odstupuje riešenie
sťažnosti Komisii pre výstavbu a územný plán, ochranu verejného poriadku a riešenie sťažností.
p) V roku 2018 obec prijala náhradu za výrub stromov a krovín v sume 18500,00 eur, finančné
prostriedky sa majú, podľa zákona 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o ŽP, vyčerpať na
revitalizáciu životného prostredia. Poslanci do najbližšieho zasadnutia predložia svoje návrhy
a návrhy občanov na možnosti využitia týchto prostriedkov.
r) Starosta a poslanci OcZ navrhli poskytnúť v deň konania XI. Folklórnych slávností pre
každého občana obce Udavské guľáš zdarma.
Uznesenie č. 9/6 – 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie 1 porcie guľášu zdarma pre každého občana obce
Udavské na XI. Folklórnych slávnostiach dňa 21.7.2019.
Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa : 0
Podpis starostu:
s) V uplynulom roku poslanci schválili vyhotovenie projektu na realizáciu vodovodnej a plynovej
siete na ulici od parkovej po zdravotné stredisko, kde sú postavené nové rodinné domy.
Uznesenie č. 10/6 – 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje realizáciu vodovodnej a plynovej siete na ulici od parkovej
k zdravotnému stredisku, financovanie z rezervného fondu.
Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa : 0
Podpis starostu:
K bodu 15
Mária Mastiľáková, účtovníčka obce predložila návrh Rozpočtového opatrenia č. 2/2019.
Uznesenie č. 11/6 – 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu Rozpočtu obce na rok 2019 Rozpočtovým opatrením č.
2/2019, ktoré je prílohou zápisnice
Uznesenie bolo prijaté hlasmi všetkých prítomných poslancov.
Podpis starostu:
K bodu 16
Uznesenie bolo prijaté ku každému bodu.
K bodu 17
Rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 20.10 hod.

Zapísala: Mária Mastiľáková
Overovatelia:

