Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sokoli konaného
dňa 29.06.2015
Termín konania :

29.06.2015

Miesto konania :

sála kultúrneho domu

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie.
3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
4. Schválenie programu rokovania.
5. Správa starostky obce o svojej činnosti od 30.03.2015, ústna informácia.
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Sokoľ na II. polrok 2015.
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Sokoľ k návrhu záverečného účtu obce Sokoľ za
rok 2014.
8. Správa nezávislého audítora k účtovnej uzávierke za rok 2014.
9. Záverečný účet obce Sokoľ za rok 2014.
10. Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam (p. Vijtová).
11. VZN o výške príspevku na MŠ.
12. Dopyty poslancov.
13. Rôzne.
14. Záver.
K bodu č. 1 a 4
Ing. Martina Dutková, PhD. otvorila zasadnutie, privítala prítomných, ospravedlnila neúčasť
poslancov Ing. O. Brandebura, MUDr. a Michala Hreščáka a oboznámila prítomných
s programom.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 32.
K bodu č. 2
Do mandátovej a návrhovej komisiu boli zvolení:
- Ing. Bartolomej Dorov,
- Martin Vajda.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 33
K bodu č. 3
Za overovateľov zápisnice boli zvolení Ing. Ľuboš Šuca a Martin Vajda.
Za zapisovateľku bola zvolená Ing. Ivana Mlynáriková.
K bodu č. 5
Ing. Martina Dutková, PhD. informovala všetkých prítomných o svojej činnosti od
posledného zasadnutia. Okrem bežných prevádzkových činností sa zúčastnila rokovaní:
2.4.2015 – stretnutie s p. Dudom – Feldom, kde sa dohodli, že reklamácie súvisiace
s výstavbou bytových domov budú riešené, avšak p. Duda do dnešného dňa nedodal žiadne
poklady obsahujúce rozpis vád.

7.4.2015 – kontrola obvodného úradu životného prostredia z dôvodu nahlásenia nakladania
s nebezpečným odpadom – p. Mračná a p. Šteca.
8.4.2015 – kontrola katastra obce s p. Murajdom.
9.4.2015 – zamestnanci obecného úradu sa zúčastnili školenia v oblasti BOZP a PO.
14.4.2015 – sa konalo stretnutie zo záhradkármi, kde sa prejednávala dobrovoľnícka činnosť.
a boli vznesené požiadavky záhradkárov na úpravu poplatkov za daň z nehnuteľnosti.
16.4.2015 – stretnutie so starostami, projekt Šanca pre Slovensko, kde prizvaní starostovia
vyjadrili svoje podnety, aby na Sneme ZMOSu boli prenesené novému predsedovi.
21.4.2015 – stretnutie s p. Rozkošom ohľadom verejného obstarávania na energie pre Obec
Sokoľ. Obec Sokoľ sa predchádzajúceho kola VO nezúčastnila z dôvodu nepredloženia
dokladov do verejnej súťaže (nie sú na obci zmluvy s dodávateľmi energií).
- stretnutie Mikroregión Ružín.
22.4.2015 – pracovné stretnutie s p. Mikulíkovou za účelom pracovnej zdravotnej služby –
spracovanie dokumentácie pre obec.
- stretnutie s p. Paulou Borovskou za účelom transformovania nebytového priestoru
na bytový priestor v polyfunkčnej budove na Kamennej ulici.
23.4.2015 – stretnutie s riaditeľom Mestských lesov za účelom prerokovania mostíka
v Uhrinči a cesty na Hrabinách (prístupová cesta k pozemkov Mestských lesov).
28.4 – 29.4.2015 - absolvovanie školenia ZMOS v Bratislave za účelom voľby predsedu
ZMOS.
30.4.2015 – pracovné stretnutie na obvodnom úrade a Slovenskom pozemkom fonde
ohľadom pozemkov na Slnečnej ulici a ich prechod do správy obce.
8.5.2015 – Májová turistika.
10.5.2015 – Deň matiek.
11.5.2015 – vypočúvanie na OO PZ Kysak z dôvodu oznámenia o znečisťovaní ŽP. Pri
znečisťovaní ŽP boli prichytení návštevníci obce. Tento priestupok bol postúpený na
Spoločnú úradovňu v Beniakovciach, pracovisko v Košiciach.
12.5.2015 - Stretnutie s pánom Hrickom o možnosti čerpania Fondov a terénnej sociálnej
práce,
- úvodné stretnutie Karpatský euroregión – voľba orgánov,
- stretnutie s JUDr. Gabrielou Hertnekiovou za účelom posúdenia zdravotného
stavu p. Vojčíka.
13.5.2015 – Stretnutie s konateľmi SPP za účelom vyžiadania chýbajúcich zmlúv (ich kópií).
- Stretnutie s konateľmi spoločnosti Fúra z dôvodu prejednania vývozu smetia.
Spoločnosť Fúra poskytla obci nálepky na smetné nádoby. Obec Sokoľ v súčasnosti vykonáva
štatistiku, resp. evidenciu platičov/neplatičov za komunálny odpad. Taktiež sa bude regulovať
množstvo smetných nádob v rodinných domoch.
Nálepky sa následne odovzdajú platičom a Fúra vyvezie len tie smetné bedne, ktoré majú túto
nálepku.
14.5.2015 – stretnutie s konateľmi VSE za účelom vyžiadania chýbajúcich zmlúv (ich kópií).
18.5.2015 – zasadala Finančná komisia.
20.5. – 22.5.2015 – školenie starostov, kataster, stavebný zákon. Obec Sokoľ sa zapojila do
projektu Rodina a práca a z tohto dôvodu má obecný úrad novú zamestnankyňu na
ekonomickom úseku, p. Gajdošovú.
25.5.2015 – VvaK – jednania za účelom zlegalizovania vodovodnej prípojky na starom
cintoríne.
26.5.2015 – stretnutie s predstaviteľmi Národnej diaľničnej spoločnosti ohľadom frézovania
sfaltu.
27.5.2015 – stretnutie s advokátom ohľadom vymáhania dlhu p. Volčana.
29.5.2015 - stretnutie s p. Sykorom ohľadom projektu zateplenia objektov v majetku obce.

- VvaK stretnutie ohľadom podpisu zmluvy na odberné miesto na cintoríne.
31.5.2015 – Medzinárodný deň detí.
1.6.2015 – Jednanie s audítorkou p. Jakabovou,
- školenie v súvislosti s novým zákonom o odpadoch,
- zasadnutie obecného zastupiteľstva.
3.6.2015 – Jednanie v súvislosti s terénnou sociálnom prácou,
- jednanie s p. Sykorom ohľadom zateplenia budov, ktoré sú majetkom obce.
5.6.2015 – na obecnom úrade sa konalo správne konanie vo veci p. Špičková a p. Martinásek,
p. Martinásek a p. Kocúrová.
- zasadala Kultúrno – športová komisia v súvislosti s blížiacím sa Dňom obce.
10.6.015 – stretnutie s VvaK ohľadom zmluvy o odberných miestach.
10.6.2015 – konferencia na Spoločnej úradovni Beniakovce.
11.6.2015 – VZ VvaK – stretnutie za účelom účtovnej uzávierky.
16.6.2015 – stretnutie s MAS Čierna Hora ohľadom PHSR.
20.6.2015 – stretnutie v Parchovanoch, prezentácia obce speváckym súborom Sokoli
V sumáre sa Ing. Martina Dutková, PhD. zúčastnila stretnutí na ÚPSVaR ohľadom
aktivačných pracovníkov pracujúcich na §10, 12, 52, 52a, 50j a 54, 11-krát, na Spoločnom
stavebnom úrade Beniakovce 10-krát. So mzdárkou sa stretla celkovo 4-krát, s právnikom
v súvislosti s p. Volčanom 2-krát a v T-Come 2-krát.
Na obecnom úrade bola odinštalovaná siréna a nainštalovaná nová, ktorá je majetkom MV
SR. V tejto súvislosti boli aj zaškolení zamestnanci obecného úradu.
Bol zmonitorovaný nový a starý cintorín za účelom vyberania poplatku za hrobové miesto,
taktiež boli opravené informačné tabule v Uhrinči. Internet z MŠ sa rozšíril do MŠ a ŠJ.
Opravila sa cesta do Uhrinča a na Malinú, taktiež cesta pri p. Martináskovi, ktorá bola
z dôvodu dažďov vymytá, opravilo sa odtokové prasknuté potrubie na Kamennej ulici,
vyčistili sa rigoly, vysadili sa kvety a kríky.
Pán Jaroslav Sepeši pomohol štiepaním konárov, prácami okolo nového cintorína a osadením
elektrickej skrine pri novom cintoríne.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 34/2015.
K bodu č. 6
Hlavná kontrolórka obce, PhDr. Mária Balková predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti na
II. polrok 2015.
Medzi základné úlohy hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2015 patrí:
1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Sokoľ na roky 20162018.
2. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016.
Kontrolná činnosť na II. polrok 2015 zahŕňa:
1. Kontrolu dodržiavania §20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
2. Inventarizáciu pokladničnej hotovosti podľa zákona o účtovníctve.
3. Kontrolu Nájomných zmlúv medzi prenajímateľom Obcou Sokoľ a nájomcami bytov
a Domový poriadok pre bytový dom v správe Obce Sokoľ.
4. Kontrolu vybavovania sťažnosti na základe zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach za
rok 2015.
5. Kontrolu dodržiavania §19 – Overovanie účtovnej závierky audítorom podľa zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
6. Výkon konkrétnej kontroly v prípade, ak o to požiada obecné zastupiteľstvo na
základe podnetov poslancov, občanov a z poznatkov zistených pri výkone kontrolnej
činnosti.

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Sokoľ je v zmysle ustanovenia §12 ods.
2 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a §18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov poverením na vykonávanie následnej finančnej kontroly.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sokoľ na 2. polrok 2015 je
v zmysle §18 f /1/ b zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zverejnený na
úradnej tabuli obce.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 35
K bodu č. 7
PhDr. Mária Balková podala stanovisko k Záverečnému účtu Obce Sokoľ za rok 2014.
Odborné stanovisko PhDr. Mária Balková spracovala na základe predloženého návrhu
záverečného účtu Obce Sokoľ za rok 2014, ktorého obsahom je:
1. Rozpočet obce za rok 2014.
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014.
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014.
4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014.
5. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu.
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014.
7. Výsledok hospodárenia.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2013 uznesením č.
17/2013. V roku 2014 bola vykonaná zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2014,
ktoré bolo prijaté poslancami obecného zastupiteľstva dňa 3.11.2014 uznesením č. 16/2014.
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa §16 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10
ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad
o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch.
Výsledok hospodárenia sa zisťuje prostredníctvom účtu 431 - prevod zúčtovania príjmov
a výdavkov.
Bežný rozpočet predstavoval príjmy v celkovej sume 323 783,34 €, výdavky 263 288,44 €
a výsledok hospodárenia predstavoval sumu +60 494,90 €.
Kapitálový rozpočet mal príjmy v celkovej hodnote 90,00 €, výdavky 8 211,75 € a výsledok
hospodárenia bol -8 121,75 €.
Finančné operácie predstavovali príjmy v sume 499,56 €, výdavky 91 549,77 € a výsledok
hospodárenia bol -31 050,51 €.
Celkový výsledok príjmov predstavoval sumu +324 372,90 €, výdavkov sumu +303 049,96 €
a celkový výsledok hospodárenia predstavuje sumu +21 322,94 €.
Bilanciou bežných príjmov a bežných výdavkov je prebytok, ktorý v priebehu roka pokrýval
schodok kapitálového rozpočtu a finančné operácie.
Bilanciou kapitálových príjmov a výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu, pričom tento
bol vykrytý z prebytku bežného rozpočtu.
Bilanciou finančných operácií je schodok. Výdavkové finančné operácie boli realizované
z prostriedkov bežného rozpočtu.
Prebytok rozpočtu predstavoval sumu 21 322,94 € a celkový výsledok hospodárenia za rok
2014 sumu 21 269,94 €.
Podľa príslušných ustanovení §15 a 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy o použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Obecné
zastupiteľstvo rovnako rozhoduje aj o použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe
vysporiadania schodku pri prerokúvaní záverečného účtu obce.

Prebytok hospodárenia zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnených niektorých
zákonov vo výške 60 494,00 € a zostatok finančných operácií vo výške -30 550,65 € je spolu
+21 322,94 €. Prebytok po odpočítaní účelovej dotácie, t. j. sumu 53,00 navrhujeme použiť
na tvorbu rezervného fondu /21 269,44€/.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 36.
K bodu č. 8
Ing. Martina Dutková, PhD. informovala, že správu nezávislého audítora obrdžali všetci
poslanci obecného zastupiteľstva.
Z hlavnej knihy audítorka zistila, že obec nezaúčtovala odpisy za október 2014. O uvedený
rozdiel mal byť preto hospodársky výsledok za rok 2014 nižší. Z tohto dôvodu, celoročné
hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 37
K bodu č. 9
Ing. Martina Dutková, PhD. na základe správy nezávislého audítora informovala:
a) Celoročné hospodárenie za rok 2014 je s výhradami.
b) Nápravné opatrenia v zmysle §16 zákona č. 583/2004 zákona o rozpočtových
pravidlách – odpisy za mesiac október roka 2014 v celkovej sume 3 851,00 € je
potrebné doúčtovať.
c) Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
21 269,94 €.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 38
K bodu č. 10
30.03.2015 bol na zasadnutí obecného zastupiteľstva schválený zámer kúpy pozemkov od p.
Vijtovej. Z tohto dôvodu je potrebné jeho schválenie za účelom kúpy pozemkov na parcele č.
679/7 vo výmere 45 m2 a p. č. 810/3 o výmere 446 m2 ostatné plochy zapísané v katastrálnom
území Sokoľ za účelom zokruhovania cestnej komunikácie na Slnečnej ulici za stanovenú
sumu 2 455,00 € (t. j. 5,00 €/m2).
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 39.
K bodu č. 11
Riaditeľka materskej školy spracovala návrh na prejednanie poslancami obecného
zastupiteľstva o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole. V zmysle
návrhu je úhrada za mesiac pre zákonného zástupcu a dieťaťa s trvalým pobytom v Obci
Sokoľ 10,00 € a mimo Obce Sokoľ 20,00 €.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 40
K bodu č. 12
Ing. Ľ. Šuca poznamenal, že 30.03.2015 na zasadnutí obecného zastupiteľstva bol schválený
zámer predaja kontajnerov. V tejto súvislosti pani starostka odpovedala, že Obec Sokoľ
dostala ponuky, ale v tejto oblasti sú potrebné ešte ďalšie rokovania.
Ing. Ľ. Šuca sa opýtal hlavnej kontrolórky, či je možné správu o kontrolnej činnosti
predkladať častejšie, na čo mu kontrolórka odpovedala, že zákon jej ukladá povinnosť, raz
ročne predkladať túto správu, ale na ďalšom obecnom zastupiteľstve bude táto správa
predložená.

Ing. Ľ. Šuca sa informoval na členstvo Obce Sokoľ v MAS Čierna Hora. Ing. Martina
Dutková, PhD. informovala, že v súčasnosti prebiehajú stretnutia za účelom vytvorenia
SWOT analýzy z podkladov obce.
K bodu č. 13
Ing. Martina Dutková, PhD. predniesla návrh na úpravu platových pomerov starostu obce
v zmysle §3 ods. 1 zákona č. 235/1994 o právnom postavení a platových pomerov starostov
obcí a primátorov miest, v súvislosti s výškou priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve, vyčíslenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok 2014
- Výška priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 858,00 €.
- Násobok podľa počtu obyvateľov (§4 ods. 1 zákona) 1,98.
- Základný plat starostu pred zvýšením 1 632,00 €.
- Základný plat po zvýšení 1 699,00 €.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostu obce v zmysle §3 ods. 1 zákona č. 235/1994
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov vo výške 1 699,00 € s účinnosťou od 1.1.2015.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 41.
Ing. Martina Dutková, PhD. predniesla návrh na úpravu platu hlavného kontrolóra obce
v zmysle §18c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, v súvislosti s výškou priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve, vyčíslenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok 2014
- Výška priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 858,00 €.
- Násobok podľa §18c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 1,54.
- Výška platu pri pracovnom úväzku 0,1 133,00 €.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat hlavného kontrolóra obce v zmysle §18c ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 133,00 €
s účinnosťou od 1.1.2015.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 42
K bodu č. 14
Ing. Martina Dutková, PhD. predstavila zámer spracovania Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Obce Sokoľ na roky 2015 – 2020 (2025) s názvom: Program rozvoja
Obce Sokoľ na roky 2015 – 2020 (2025). Taktiež poznamenala, že povinnosťou každej obce
je mať spracovaný rozvoj obce na roky 2015 – 2020 (2025). V tomto prípade je potrebné
najprv schváliť zámer.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 43.
Diskusia:
Pani starostka informovala o požiadavke p. Igora Kocúra v súvislosti s opravou mostíka
v Uhrinči. V tomto prípade obec nemôže opravovať majetok, ktorý nie je v jej vlastníctve.
Z tohto dôvodu obec poskytne aktivačných pracovníkov na výpomoc pre p. Kocúra..
Ing. Martina Dutková, PhD. taktiež informovala o žiadosti p. Andy Kačalovej v súvislosti
s odpredajom pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce. Bývalý starosta obce, PhDr. Vladimír
Franka súhlasil s odpredajom pozemkov a cena bola stanovená na 10,00 €/m2. Listom zo dňa
10.06.2015 p. Kačalová žiada obecné zastupiteľstvo o zníženie ceny. V tomto prípade je
potrebná porada.

Ing. Ľuboš Šuca informoval zúčastnených o zasadnutí Finančnej komisie zo dňa 18.05.2015.
V závere pracovnej porady sa komisia uzniesla a odporúča obecnému zastupiteľstvu prijat
tieto opatrenia:
1. Vykonávať priebežnú kontrolu faktúr za odpad.
2. Priebežne kontrolovať počet vyvážaných 1 100 litrových kuka nádob v súvislosti
s platným VZN, vykonať opatrenia na zníženie pohľadávok od občanov (kontrola
počtu vyvážaných 1 100 litrových kuka nádob z jednotlivých domácností, oznámenia
občanom o nevyplatení poplatkov za odpad).
3. V priebehu prijatia nového VZN o poplatkoch za odpady na rok 2016 vykonať
opatrenia na možné zníženie počtu prenájmu a vývozu 1 100 litrových kontajnerov
ako aj 1100 litrových kuka nádob (sledovať oprávnenosť rozmiestnenia 1 100
litrových kontajnerov v jednotlivých lokalitách – efektívnejšie rozmiestnenie,
periodicita odvozu, separácia odpadu a pod.).
4. V súvislosti so záhradkárskymi lokalitami je potrebné v čo najkratšom čase
zmonitorovať jednotlivé záhradkárske lokality z dôvodu presnej evidencie (presný
počet záhrad a chát), ktorá je potrebná rovnako k daňovej povinnosti ako aj stanoveniu
presnejšieho výpočtu poplatkov za komunálny odpad (v súčasnosti táto evidencia
chýba).
5. Pokiaľ by to bolo možné, zorganizovať stretnutie so záhradkármi (chatármi), resp. ich
zástupcami a informovať o situácii v obci, s právami a povinnosťami, ktoré sú spojené
s vlastníctvom záhrad, chát, ako aj o situácii s odvozom komunálneho odpadu a takto
ich postupne zapájať do života obce v súvislosti s ich pobytom v katastri obce.
6. Vykonať iné opatrenia, ktorými by sa znížili náklady na odvoz odpadu a ktoré by
neviedli k vytváraniu čiernych skládok odpadu.
7. Vyhodnotiť prijaté opatrenia pred prijatím VZN o poplatkoch za odpad na rok 2016
a na základe výsledkov stanoviť poplatky, ktoré by pokryli náklady na odvoz odpadu
v našej obci v súlade s novoprijatým zákonom č. 79/2015 Z. z. Nakladanie
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, platným od 1.1.2016.
Komisia finančná, legislatívna a majetková týmto žiada obecné zastupiteľstvo o schválenie
podkladov.
Ing. Ľuboš Šuca podotkol, že na záhradkárov a chatárov dopláca obec.
Ing. Martina Dutková, PhD. poznamenala, že aj záhradkári a chatári sa sťažujú, že obyvatelia
obce vynášajú odpad do kontajnerov umiestnených v záhradkárskych osadách. Z tohto
dôvodu sa spracováva evidencia zberných nádob v rodinných domoch. Spoločnosť Fúra
poskytla nálepky a tí obyvatelia, ktorí nebudú mať nalepenú nálepku na zbernej nádobe, tým
Fúra nevyvezie odpad.
Ing. Ľuboš Šuca informoval o znižovaní počtu kontajnerov z dôvodu sledovania tvorby
odpadu.
Ing. Martina Dutková, PhD. poznamenala, že nedoplatky za odpad sú vo výške 9 000,00 €
a neplatičom už išli výzvy na úhradu nedoplatku.
Ján Lengeň sa opýtal, prečo záhradkárom v Uhrinči sa vyšlo v ústrety v súvislosti s výstavbou
vodovodnej prípojky a obyvateľom Hradnej ulice nie.
Pani starostka ho informovala, že Uhrinč si vodovodnú prípojku platil sám a na
predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve sa záhradkárskej osade schválil zámer.

Ján Lengeň poznamenal, že pre občanov obce sa nerobí nič, len pre záhradkárov. Je potrebné
zvýšiť poplatky za odpad každému občanovi a nie je dobré znižovať počet kontajnerov.
V neposlednom rade je potrebné dotiahnuť vodu aj na Hradnú ulicu.
Ing. Martina Dutková, PhD. poznamenala, že v súvislosti s výstavbou vodovodného potrubia
na Hradnej ulici je potrebné stretnutie s vodárňami. Čo sa týka daňovej povinnosti, daň platia
aj záhradkári. V tomto prípade sa nič neschvaľovalo, boli to len zámery.
Ján Lengeň poznamenal, že na pozemku p. Beluškovej sa nachádza žumpa, ktorú je potrebné
odstrániť, pretože je plná fekálii z bývalého družstva a znečisťuje ŽP.
Pani starostka ho informovala, že obec nemôže riešiť pozemky, ktoré sú v súkromnom
vlastníctve. V tomto prípade je možné osloviť družstvo MKM v Malej Vieske.
Jozef Lengeň navrhol, aby sa záhradkárom zvýšili poplatky, pretože odpad z Košíc nosia na
dedinu.
Ing. Ľuboš Šuca podotkol, že obec nesmie doplácať na neplatičov. Počet kontajnerov sa znížil
preto, aby sa zistilo kde a v akom množstve sa odpad tvorí. Do kontajnerov na komunálny
odpad ľudia hádžu aj stavebný odpad.
Pán Kokoľus sa vyjadril, že aj záhradkári platia za odpad a že aj obyvatelia hádžu odpad do
kontajnerov, ktoré sú určené pre záhradkárov.
Pán Sýkora podotkol, že on sám vidí kto, kedy a v akom množstve vynáša odpad do
kontajnerov. Má aj fotografie a informácie na tomto zastupiteľstve sú sčasti zavádzajúce.
Ing. Ľuboš Šuca poznamenal, že v analýze zo zasadnutia Komisie finančnej, legislatívnej
a majetkovej je aj rezerva. Záhradkárska lokalita Maliná má mať 4 kontajnery a sú 5.
Pán Jozef Jakubík sa opýtal, ako je na tom obec s požiarnou ochranou.
Pani starostka poznamenala, že požiarna ochrana bude prerokovaná na ďalšom zastupiteľstve.
Ing. Martina Dutková, PhD. uzatvorila zasadnutie a všetkým prítomným poďakovala za
účasť.

Overovatelia zápisnie:
Ing. Ľuboš Šuca
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Martin Vajda

..............................................................

Ing. Martina Dutková, PhD.
starostka obce

