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Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.09.2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, začiatok zasadnutia o 18.00 hod.

Prítomní: 7: PaedDr. Pavlovová Eva, .Ing. Daňková Tatiana, Zausin Jozef. ,

Ing. Bc. Čintalová Viera, PaedDr. Sabolová Otília, Štefan Šutaj, Mgr. L. Ložanský

Ospravedlnení: Bubenko Ján, Ing. Polačko

Ďalší prítomní: kontrolórka obce: Mgr. Patová Jana, riaditeľka ZŠJúlie Bilčíkovej:

PaedDr. Viera Vajsová

Program zasadnutia.

1. Otvorenie.

2.Návrh a schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky.

3. Návrh a schválenie programu zasadnutia.

4. Kontrola uznesení.

5. Audit účtovnej závierky za rok 2016.

Správa nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky za rok 2016.

6. Konsolidovaná výročná správa účtovnej závierky obce Budkovce za rok 2016.

Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016.

Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za

rok 2016.

7. Správa kontrolórky obce.

8. Zmeny v rozpočte obce.

9. Správa o činnosti MŠ.

10. Správa o činnosti ZŠ.

11. Povodňový plán záchranných prác Obce Budkovce.

12. Žiadosť o odpredaj pozemku - GVP spol. s.r.o.

13. Žiadosť o poskytnutie dotácie - Obecný športový klub Budkovce.
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14. Žiadosť starostu obce Budkovce o riešenie havarijného stavu strechy budovy obecného úradu

a kultúrneho domu.

15. Rôzne a diskusia.

16..Záver

K bodu 1/

Otvorenie

Starosta obce J. Lärinc privítal prítomných a otvoril zasadnutie o 18,00 hod.

K bodu 2/

Návrh a schválenie návrhovej komisie, overovatel'ov zápisnice a určenie zapisovatel'ky

-návrh na Návrhovú komisiu: o. Sabolová, V. Čintalová, T. Daňková

Hlasovanie:

Za predložený návrh:

Za: 7/ E. Pavlovová, o. Sabolová, T. Daňková, V. Čintalová, J. Zausin. Š. Šutaj, L. Ložanský

Zdržal sa: /0, proti/O

Návrh na overovateľov zápisnice: E.Pavlovová , L. Ložanský

Hlasovanie:

Za predložený návrh:

Za: 71 O.Sabolová, V. Čintalová, T.Daňková, J. Zausin, L. Ložanský, Š. Šutaj 1

Zdržal sa: Ol, proti.u/

Starosta určil za zapisovateľku : Ing. Chvostaľovú

K bodu 3/

Návrh na schválenie programu zasadnutia

Starosta obce: v bode 6. Programu zasadnutia navrhuje vypustiť, Dodatok správy audítora o overení

súladu výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2016, nakoľko tento dodatok je

podľa zákona zahrnutý v konsolidovanej účtovnej závierke.

Hlasovanie:

Za predložený návrh:
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Za: 7/ O. Sabolová, V. Čintalová, T. Daňková, J. Zausin, L. Ložanský, Š. Šutaj, E. Pavlovová/

Zdržal sa:/O, proti:/O

Program zasadnutia OZ:

1. Otvorenie.

2. Návrh a schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky.

3. Návrh a schválenie programu zasadnutia.

4.Kontrola uznesení.

5. Audit účtovnej závierky za rok 2016.

Správa nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky za rok 2016.

6. Konsolidovaná výročná správa účtovnej závierky obce Budkovce za rok 2016.

Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016.

7.Správa kontrolórky obce.

8.Zmeny v rozpočte obce.

9.Správa o činnosti MŠ.

10.Správa o činnosti ZŠ:

l1.Povodňový plán záchranných prác Obce Budkovce.

12.Žiadosť o odpredaj pozemku - GVP spol. s.r.o.

13.Žiadosť o poskytnutie dotácie - Obecný športový klub Budkovce.

14.Žiadosť starostu obce Budkovce o riešenie havarijného stavu strechy budovy obecného úradu

a kultúrneho domu.

15.Rôzne a diskusia.

16. Záver.

Uznesenie:

OZ Budkovce schval'uje program zasadnutia

Hlasovanie:
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Za predložený návrh:

Za: 7 / E.Pavlovová,O.Sabolová, T.Daňková, V. Čintalová, J.Zausin, Š. Šutaj, L. Ložanský/.

Zdržal sa:/O, proti:/ O

K bodu 4/

Kontrola uznesení:

Kontrolórka obce ,p. Paľová: " Bolo by potrebné upraviť požiadavky ohľadne financovania napríklad

futbalu: rozčleniť jednotlivé žiadosti a špecifikovať na čo budú použité jednotlivé finančné čiastky

dotácií, alebo zmeniť VZN , ak ide o zvyšovanie dotácií a vyriešiť to Dodatkom k príslušnému VZN."

starosta:" Nechcem nič extrémne navyšovať, iba ak by to bolo nevyhnutné, ale taká situácia

teraz nenastala."

p.Paľová: "Tak je potrebné jednotlivé žiadosti správne formulovať, je dôležité si uvedomiť, / cituje

zákon č.583 §7 odstA/: komu sú dotácie obce určené."

OZ berie na vedomie kontrolu uznesení - správu hlavného kontrolóra obce Budkovce o plnení

uznesení

Hlasovanie:

Za: 7 / E.pavlovová, Š.Šutaj, T. Daňková, V. Čintalová, J.Zausin,O.Sabolová, L. Ložanský//

Zdržal sa:/O, proti:/O

K bodu 5/

Audit účtovnej závierky za rok 2016.

Správa nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky za rok 2016.

p. Pavlovová: "Je to list adresovaný vedeniu obce. Vedenie obce ste Vy pán starosta ale aj

OZ, preto si myslím, že nám mal byť zaslaný."

starosta:" p. Miľovčik- audítor obce sa vyjadril, že tento list nie je nutné podľa zákona predkladať OZ

a nakoľko tam teraz boli veľmi nepatrné chyby tak sa ani nikde nezverejňoval."

p.Pavlovová: " Ale ja by som chcela tento list vidieť a preto by som ho požiadala aj zverejniť na

stránku obce," pokračuje, "je to predsa ako náplň práce a ja neviem či je to všetko v poriadku alebo
. l"nie.

starosta:" List od audítora zverejníme na stránke obce."
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OZ berie na vedomie audit účtovnej závierky za rok 2016 a správu nezávislého audítora z overenia

riadnej účtovnej závierky za rok 2016.

Hlasovanie:

Za: 6/ J. Zausin., V. Čintalová, T. Daňková, , Š. Šutaj, O. Sabolová, L. Ložanský/.

Zdržal sa: 1/ E.Pavlovová , proti: /0

K bodu 6/

Konsolidovaná výročná správa účtovnej závierky obce Budkovce za rok 2016.

Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016.

OZ berie na vedomie konsolidovanú výročnú správu účtovnej závierky obce Budkovce za rok 2016

a správu nezávislého audítora z overovania konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016

Hlasovanie:

Za:6/ O. Sabolová, V. Čintalová, T. Daňková, Š. Šutaj, L. Ložanský, J. Zausin/ .

Zdržal sa: 1/ E. Pavlovová r proti: 0/

K bodu 7/

Správa kontrolórky obce.

starosta: "Každý z poslancov mal k nahliadnutiu správu kontrolórky obce a preto, kto chce

z poslancov ,nech sa pýta čo mu bolo nejasné."

p. Paľová: "Chcela by som podotknúť, že v správe uvádzam aj to, že by bolo dobré rozdeľovať
presne podľa jednotlivých spotrebiteľov spotrebovanú elektrickú energiu, plyn a vodu, aby

bolo jasné koľko ktorý užívatel' spotreboval, či sa neprekročila spotreba elektrickej energie:

napríklad pre verejné osvetlenie, keďže sú pod touto položkou zahrnutí všetci spotrebitelia

elektrickej energie."

p. Zausin: ,,čo to znamená položka "staroba" ,čo mám pod tým rozumieť?"

p. Paľová: "To je na stravovanie starých občanov obce Budkovce."

OZ berie na vedomie správu kontrolórky obce.

Hlasovanie:

Za: 7/ O. Sabolová, J. Zausin, V. Čintalová, T. Daňková, E.Pavlovová, L. Ložanský, Š.Šutaj/

Zdržal sa: 0/, proti: 0/
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K bodu 8/

Zmeny v rozpočte obce.

Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 zo dňa 22.9.2017 na schválenie a rozpočtové opatrenie5/2017 zo

dňa 22.9.2017 na vedomie OZ.

p. Daňková: " Čo sú to za opatrenia v bode 87"

starosta: "Je to vybavenie kuchyne na obecnom úrade, pece v rámci stavby, ktorá sa práve teraz

realizuje."

p. Sabolová:" Čo sú to za špeciálne služby v bode č.ll 7"

starosta: "Je to spolufinancovanie pre Laboreckú Nivu v súlade zmluvy."

OZ schval'uje rozpočtové opatrenie č.4/2017 zo dňa: 22. 09. 2017.

Hlasovanie:

Za: 7/0.Sabolová, V. Čintalová, Š. Šutaj, L. Ložanský, V. Pavlovová, T. Daňková, J. Zausin/

Zdržal sa : 0/, proti: 0/

OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.5/2017 zo dňa 22.09.2017

Za:7/ O.Sabolová, V. Čintalová, T. Daňková, E. Pavlovová, Š. Šutaj, J: Zausin, L. Ložanský/

Zdržal sa : 0/, proti: 0/

Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre ZŠJúlie Bilčíkovej o 695,26.-€

OZ schvaľuje žiadosť ZŠ navýšenie rozpočtu obce o 695,26.- € z dôvodu zvýšenia tarifných

platov pedagogických a nepedagogických pracovníkov ZŠ od 01.09.2017 - do 31.12.2017.

Hlasovanie:

Za: 7/ o. Sabolová, Š. Šutaj, V. Čintalová, E. Pavlovová, L. Ložanský, J. Zausin, T. Daňková/

Zdržal sa: 0/, proti: 0/

K bodu 9/

Správa o činnosti MŠ.

starosta: "Chce sa niekto k správe o činnosti MŠ niečo spýtať, nakoľko p. Adamová sa ospravedlnila,

že sa nemôže zúčastniť OZ?"
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p.Paľová: "Bola som na školení a tam som sa dozvedela, že aj MŠ by mala robiť rozpočet ako ZŠ, čiže

tak ako predkladá ZŠ predbežný rozpočet na nasledujúci rok, tak isto by ho mala predložiť aj MŠ

tzn. - do stlpcov , po položkách, čo požaduje a čo plánuje!"

OZ berie na vedomie správu o činnosti MŠ.

Hlasovanie:

Za: 7/ O. Sabolová, J. Zausin, T. Daňková, Š. Šutaj, L. Ložanský, E. Pavlovová, V. Čintalová

Zdržal sa: 0/, proti: 0/

K bodu 10/

Správa o činnosti ZŠ.

p.Vajsová: "Správa o činnosti ZŠ je aj na stránke Základnej školy J. Bilčíkovej, ak sa chce niekto

z prítomných niečo opýtať, rada zodpoviem otázky."

p. Zausin: " Chcel by som sa opýtať ako funguje na škole" Bezpečnostné oko?"

p. Vajsová: "Pracujú v ňom dvaja chlapi, ktorí dozerajú na neprispôsobivých žiakov školy ,

vykonávajú dozor na chodbách a školskom dvore a tým pomáhajú hlavne učiteľom, ktorým sa

potom ľahšie vyučuje. Môžu sa k tomu vyjadriť aj prítomné poslankyne OZ, ktoré sú učiteľkami v ZŠ,

či im to pomáha a zlepšuje prácu s deťmi. "

Poslankyne to potvrdili.

p. Čintalová: " Sú veľmi slabé výsledky v testovaní žiakov 5. a 9. ročníkov."

p.Vajsovár , Áno, sú slabé výsledky a je to hlavne kvôli tomu, že žiaci sú testovaní po letných

prázdninách v novembri, a to keď sa zásadne po 4 rokoch mení systém vyučovania, majú ich naraz

noví učitelia a žiaci sa nevedia ihneď prispôsobiť k veľkým zmenám, preto tie výsledky!" pokračuje

v správe, "pri testovaní by bolo potrebné zohľadniť zloženie školy - etnika."

Riaditeľka ZŠ ďalej poukázala na priestorové problémy v škole a upozornila na pripravovanú akciu

z príležitosti nedožitých 90 rokov Júlie Bilčíkovej.

OZ berie na vedomie správu o činnosti ZŠ.

Hlasovanie:

Za:7/ O. Sabolová, V. Čintalová, E. Pavlovová, J. Zausin, Š. Šutaj, L. Ložanský, T.Daňková.

Zdržal sa: 0/ , proti: 0/

K bodu 11/

Povodňový plán záchranných prác Obce Budkovce
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starosta:" Na základe oznámenia Okresného úradu sa menili len mená na jednotlivých pozíciách,

žiadne iné zmeny v povodňovom pláne záchranných prác neboli."

OZ schval'uje povodňový plán záchranných prác Obce Budkovce

Hlasovanie:

Za:7/ O. Sabolová, V. Čintalová, T.Daňková, J. Zausin, Š. Šutaj, L. Ložanský, E. Pavlovová/

Zdržal sa: 0/, proti: 0/

K bodu 12/

Žiadosť o odpredaj pozemku - GVP spol. s.r.o.

Starosta: "Žiadosť predložil p. Gerboc, konateľ GVP, spol. s.r.o., nakoľko vraj nemajú

dostatok parkovacích miest," pokračuje, "chceli by rozšíriť pozemok a to smerom k ceste, čo by

im prinieslo o 3-4parkovacie miesta viac, podľa môjho názoru si tým vera nepomôžu, ale požiadam

vás aby ste sa k tomu vyjadrili."

p. Daňková : .Ja si tiež myslím, že to nič nerieši, ešte je tam aj stlp, myslím na ktorom je aj

osvetlenie 7"

starosta: " Ten by sa preložil, ale zostal by tam, tiež som mu hovoril, že výhodnejší a hlavne väčší je

ten pozemok oproti cez ceste."

p. Šutaj.; Ale potom by nastal problém - ak by boli vlastníkmi pozemku už oni ,napríklad - ak by

bolo nutné od kanalizovať pozemok a zároveň podobné problémy riešiť, nakoľko obec by už

vlastníkom nebola!"

OZ berie na vedomie žiadosť o odpredaj pozemku - GVP, spol. s.r.o.

Hlasovanie:

Za: 7/ O. Sabolová, V. Čintalová, E. Pavlovová, Š. Šutaj, J. Zausin, L. Ložanský, T. Daňková/

Zdržal sa : 0/ , proti: 0/

OZ neschval'uje odpredaj obecného pozemku GVP spol. s.r.o.

Hlasovanie:

Za: 7/ O.Sabolová, T. Daňková, V. Čintalová, E. Pavlovová, J. Zausin, Š. Šutaj, L. Ložanský/

Zdržal sa: O, proti: 0/

K bodu 13/

Žiadosť o poskytnutie dotácie - Obecný športový klub Budkovce.
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starosta: " Myslím, že každému je jasné, že je to zvyšok schválenej dotácie rozdelenej na viac častí

na tento rok. Nemôžeme dúfať, že bude 6 ligu niekto sponzorovať, skôr by to bolo možné, ak sme

boli v 5. lige, čo je snaha vedenia ako aj hráčov," pokračuje, " ale ak nechcete aby bol v obci
futbal, ktorý je zároveň aj reprezentáciou obce, je to na vás poslancoch, financie na to sú, teraz je

stav vo futbale oveľa lepší ako keď som tu prišiel l"

p. Ložanský: "Budeme sa snažiť aj vstupovať do projektov na dotácie športových aktivít."

p.Pavlovovár., Lukáš by mal pri žiadosti o dotáciu uvádzať aj iné zdroje financií, ktoré dostali od SZF."

p.Zausin: "Cestovné- čo presne pod to patrí?"

p. Ložanský. "Cestovné hráčov, ktorí prichádzajú trénovať ako aj na jednotlivé futbalové stretnutia."

OZ schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie - Obecnému športovému klubu Budkovce vo výške

4 SOO,OO.-€ .

Hlasovanie:

Za: 6/ O. Sabolová, V. Čintalová, Š. Šutaj, L. Ložanský, 1. Zausin/.

Zdržal sa: 2/ E. Pavlovová, T. Daňková /, proti: 0/

K bodu 14 /

Žiadosť starostu obce Budkovce o riešenie havarijného stavu strechy budovy obecného úradu

a kultúrneho domu.

Starosta: "Chcel by som dať do pozornosti, že nechcem aby sa strecha len opravovala, ale aby sa to

urobilo poriadne, riadna rekonštrukcia strechy, ale je nutné nakoľko som to už spomínal aj

v minulých rokoch, aby ste sa k tomu vyjadrili či áno, alebo nie."

p. Daňková: " Chcem dať kontakt na pána, ktorý opravoval strechu vo firme - záruka 20 rokov, nová

technológia, ktorá sa používa aj v Amerike ," pokračuje, "u nás vo firme strecha zatekala, dali

prvý náter, prišli prívalové dažde a nepreteká nikde, po druhom nátere sme zatial' nezistili žiadne

nedostatky a strecha je stará, z obdobia 70 - tych rokov."

p. Sabolová:" Už je vybraný projektant?"

p.Čintalová: " Budú zadávacie podmienky."

Starosta:" Všetko sa bude robiť podľa zákona tak ako to má byť, postupne, ale nechcem, aby sa

zaplatilo za projekt a nakoniec to neschválite ," pokračuje, "potrebujem, aby to bolo isté, že

s tým súhlasíte, a začneme postupne, bol by som rád ak niekto vie o nejakom projektantovi, aby

ma informoval, peniaze na rekonštrukciu strechy máme."

p.Pavlovová: "A architekt ?"
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starosta: "Všetko bude prebiehať verejným obstarávaním, je nutné to riešiť čo najskôr, nakolko pri

daždi, preteká všetko až na l.podlažie, môžete sa o tom hneď presvedčiť - vo vedľajšej miestnosti

následkom premokania padá strop, nechcem strechu len plátať, ale ju zrekonštruovať na dlhé
obdobie."

p. Šutaj: " Oprava strechy sa robila aj v roku 2010!"

starosta: "No a je to nanič, zas všetko preteká!, celková rekonštrukcia podľa informácii z viacerých

zdrojov/ firiem, ktoré robia rekonštrukcie striech/, by stála približne 120000,00.-(."

p. Daňková: " Myslím, že to bude drahšie."

p. Šutaj:" Ale treba to riešiť, aby to vydržalo dlho, veď sa to stále zhoršuje!"

p.Pavlovová: "Nechápem, prečo, keď je havarijný stav strechy, prečo sme to neriešili skôr,

napríklad cez leto," ďalej pokračuje,,, použili sme peniaze na rekonštrukciu sály a strecha je v takom

stave ?"

OZ berie na vedomie správu starostu obce Budkovce o havarijnom stave strechy na obecnom úrade
a kultúrnom dome.

Hlasovanie:

Za: 7/ O. Sabolová, T. Daňková, E. Pavlovová, Š. Šutaj, J. Zausin, L. Ložanský, V. Čintalová/

Zdržal sa: 0/ , proti: 0/

OZ poveruje starostu obce Budkovce so začatím prípravných prác pri riešení havarijného stavu
strechy obecného úradu a kultúrneho domu.

Hlasovanie:

Za: 7/ O. Sabolová, V. Čintalová, E. Pavlovová, J. Zausin, Š. Šutaj, L. Ložanský, T. Daňková/

Zdržal sa: 0/, proti: 0/

K bodu 15/

Rôzne a diskusia.

p. Daňková: " Chcela by som sa spýtať, ako to pokračuje so zavedením optického kábla v obci?"

starosta:" Vyzeralo to nádejne, hlavne keď do toho vstúpil "TELEKOM", ale všetko sa zastavilo a nič

sa nedeje, bolo prezentované, že to bude ukončené do mája 2017, ale nestalo sa tak, možno to

bude mať určitú postupnosť"

p. Sabolová:" Chcela by som oznámiť, že v rámci kultúrnej komisie chceme pozvať na vianočný

koncert začiatkom januára 2018 detský zbor" MAGNÓLlA" - cena bude 500,00.-(."
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starosta: "Veďv rozpočte sú dotácie pre kultúrnu komisiu, čiže sa to môže konať v rámci rozpočtu

pre kultúrnu komisiu na rok 2018."

p.Pavlovová :" Chcela by som požiadať, či by sa nemohlo oproti KEBABU riešiť zrkadlo pri mojom

dome, lebo nemôžem bezpečne vychádzať z domu autom na cestu, nakoľko je to slabo viditeľné,

kvôli reklame, ktorá bráni vo výhľade, v lete tam boli 3 dopravné nehody."

p.Zausin: " Treba odstrániť tú reklamu."

p.Šutaj, Vyriešiť aj dopravné značky smerom do Dúbravky pri cintoríne, prekrývajú sa- železničné

priecestie a Budkovce."

Starosta: "Pozriem sa na to."

p.Zausin: " Ako sme vyriešili spoluprácu s Laszky?"

p.Pavlovovár , Netreba zmluvu rušiť, nakoľko táto spolupráca funguje aj na ZŠ a myslím, že pri

rôznych projektoch by ešte mohla byť užitočná."

p.Šutaj: "Netreba so zmluvou nič riešiť, pokiaľ to nerobí žiadne problémy."

K bodu 16/

Záver.

Starosta ukončil schôdzu OZ Budkovce o 20.05 hod. a poďakoval sa poslancom za účasť.

Zapisova la: Ing. Chvosta ľová

-:

Overovatelia zápisnice: PaedDr. Pavlovová Eva..~.l~ .
Mgr. Ložanský Lukáš .........•.......... , , .

Ján Lärinc - starosta obcce


