Obec 082 05 Šarišské Bohdanovce
Zápisnica
z XXV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Bohdanovciach, ktoré sa konalo
dňa 17.05.2013.
Prítomní : Bc. Klaudia Peková, Ondrej Čontofalský, Vladimír Halčišák, Daniel Merkovský,
Vladimír Sabol, , Marián Zgola, Peter Čontofalský
Ospravedlnení: Marek Martoňák, Ing. Libuša Sabolová
Hosť: Mgr. Július Benko
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola plnenia úloh
Schválenie inventarizácie za rok 2012
Schválenie záverečného účtu za rok 2012
Informácia o stave projektu NN siete IBV Kerta
Rôzne
Diskusia
Záver

Priebeh rokovania :
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Bc. Klaudia Peková. Po privítaní poslancov
a riaditeľa ZŠ s MŠ prečítala program zasadnutia, ku ktorému nemal nikto z prítomných
poslancov žiadne námietky ani nepredložil žiadne návrhy. Návrh
podľa poverenia
z posledného zasadnutia OZ predložil riaditeľ školy Mgr. Július Benko. Tento návrh poslanci
prijali na prerokovanie. Starostka konštatovala, že vzhľadom na účasť šiestich zo siedmich
poslancov je zasadnutie uznášania schopné. Po tejto oficiálnej časti bola poslancami
navrhnutá za zapisovateľku schválená p. Klaudia Peková a za overovateľov zápisnice
navrhnutí a schválení páni Vladimír Sabol a Daniel Merkovský. Starostka potom v krátkosti
zhodnotila obdobie a plnenie úloh od posledného zasadnutia OZ.
Ako prvý sa na zasadaní prejednával bod č. 3 programu – Schválenie inventarizácie obce
za rok 2012.
Starostka obce prečítala Inventarizačný zápis z prevedenej inventarizácie majetku
k 31.12.2012 vedeného v správe obecného úradu. Vzhľadom na skutočnosť, že pri
inventarizácii neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely a účtovný stav majetku súhlasí so
skutočnosťou bola Inventarizácia za rok 2012 OZ schválená.
Rokovanie OZ pokračovalo bodom č. 4 programu a to schválením Záverečného účtu
obce za rok 2012. Starostka obce predložila poslancom OZ Výročnú správu a zároveň
predniesla stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ing. Libuše Sabolovej k záverečnému účtu
Obce Šarišské Bohdanovce za rok 2012.
Na základe rešpektovania skutočností uvedených v stanovisku hlavnej kontrolórky
odporučila obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie predloženého návrhu
záverečného účtu Obce Šarišské Bohdanovce za rok 2012 výrokom „celoročné hospodárenie
sa schvaľuje bez výhrad.“ Poslanci OZ stanovisko hlavnej kontrolórky obce zobrali na
vedomie a následne Záverečný účet obce za rok 2012 schválili bez výhrad .

V bode 5 starostka obce oboznámila OZ so stavom projektu, ktorý rieši rozšírenie VN, NN
a TS k miestnej časti „Budovateľská“ – IBV Kerta.
Rokovanie OZ pokračovalao bodom č. 6 – Rôzne.
V tomto bode poslanci prerokovali:
a) OZ prejednalo návrh riaditeľa školy Mgr. Benka na úpravu pracovného času
pedagogických pracovníkov MŠ a následne určilo pracovnú dobu konkrétne špecifikovanú
v záveroch z rokovania OZ.
b) plat starostky a schválili ho v nezmenenej výške oproti roku 2012, t.j. 1460 €
mesačne.
c) ďalej starostka obce predniesla poslancom „Správu nezávislého audítora“, ktorý v obci
uskutočnil audit k 31.12.2012. OZ po vypočutí zobralo správu na vedomie.
Ďalej:
d) starostka obce oboznámila poslancov so žiadosťou p. P
o poskytnutie finančnej
pomoci vo výške 642,17 € na úhradu voči spoločnosti Spravbytkomfort Prešov. Po
prerokovaní tejto žiadosti sa OZ uznieslo na tom, že túto žiadosť žiadateľke neschvaľuje
z dôvodu dlhodobo opakujúceho sa neplnenia si povinností voči spoločnosti
Spravbyt.Komfort.
OZ poveruje starostku obce ponúknuť p. M.P. úkolovú prácu v obci za podmienky, že
odmenu za túto prácu bude Ocú následne posielať priamo SpravbytKomfortu na
vyrovnanie dlhu žiadateľky. Zároveň žiadateľke navrhujú
požiadať spoločnosť
SpravbytKomfort o splátkový kalendár.
e) starostka obce oboznámila poslancov so žiadosťou Mgr. Beáty Korečkovej, r. Zgolovej
o znovuodkúpenie pozemku parc. KN-C č. 3027 orná pôda o výmere 864 m2 z týchto
dôvodov:
1.) nemožnosť výstavby rodinného domu z dôvodu ochranného pásma cintorína
2.) súdny spor o vlastníctvo pozemku (nejednoznačnosť vlastníka pozemku).
Zároveň požiadala o prejednanie aspoň čiastočnej úhrady nákladov spojených
s úhradou poplatkov právneho zástupcu, trov konania a náklady spojené s vyčistením
pozemku.
OZ sa zaoberalo žiadosťou a poverilo starostku obce vyžiadať od žiadateľky doklad
o právoplatnosti rozhodnutia súdu. K predmetnej žiadosti OZ zaujme svoje stanovisko až
po predložení dokladu na svojom ďalšom zasadnutí.
f) starostka obce oboznámila OZ so žiadosťou a priloženou dokumentáciou
Dopravoprojektu Bratislava o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa,
ktoré musia byť odstránené z dôvodu výstavby objektov stavby „Diaľničný privádzač
Nová Polhora.“ OZ predmetnú žiadosť prerokovalo a schválilo v zmysle §82 ods. 12
zák. NR SR č. 543/2002. Za vyrúbané stromy v zmysle § 48 ods. 1 a § 95 zák. NR SR
č. 543/2002 Z.z. ukladá žiadateľovi finančnú náhradu spoločenskej hodnoty drevín,
ktoré by boli stavbou dotknuté vo výške 5.029, 40 € po nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia, najneskôr do termínu začatia realizácie výrubu.

7 bod. Diskusia
.V diskusii poslanci predniesli svoje postrehy z bežného života v obci. Prediskutovali
akútnu potrebu údržby miestnych komunikácií hlavne v časti obce v smere ku futbalovému

ihrisku, v miestnej časti Háj i v okolí bytoviek. Následne poverili starostku obce prezistiť
koľko by údržba stála a zaobstarať cenovú ponuku k prípadnej realizácii.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a týmto zasadnutie OZ
ukončila

ZÁVERY
zo XXV. rokovania OZ konaného dňa 17.05.2013
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Bohdanovciach na svojom XXV. zasadnutí dňa 17.05.2013 sa
uznieslo a prijalo závery takto:

A. Berie na vedomie:
1.) správu nezávislého audítora
2.) stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2012

B. Schvaľuje:
1.) inventarizáciu majetku obce a ZŠ s MŠ za rok 2012 Uznesenie : 25/2013/B1
Priebeh hlasovania: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 1
2.) záverečný účet obce za rok 2012 bez výhrad Uznesenie: 25/2013/B2
Priebeh hlasovania: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 1
3.) schvaľuje plat starostky obce na úrovni roku 2012, t.j. 1460 € brutto/ mesiac
Uznesenie: 25/2013/B3.
Priebeh hlasovania: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
4.) schvaľuje a udeľuje súhlas na výrub stromov a drevín v trase diaľničného privádzača Nová
Polhora v k.ú. Šarišské Bohdanovce v zmysle § 82 ods. 12 zák. NR SR č. 543/2002 a ukladá
žiadateľovi finančnú náhradu spoločenskej hodnoty drevín, ktoré by boli stavbou dotknuté vo
výške 5.029, 40 € po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, najneskôr do termínu začatia
realizácie výrubu
Priebeh hlasovania: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0

C. Neschvaľuje:
1.) finančnú výpomoc pre p. M

P

Uznesenie: 25/2013/C1

D. Určuje:
1.) pracovný čas pedagogických pracovníkov MŠ takto: Uznesenie 25/2013/D1

Nepárny týždeň
nástup
priama činnosť
Zást. riaditeľa. 07.00
07.00 -11.40
Učiteľka
11.00
11.00 - 17.00

odchod
14.00
17.00

nástup
11.00
07.00

Párny týždeň
priama činnosť
11.00-16.40
07.00-12.40

odchod
17.00
14.00

Základná pracovná doba pedagogických zamestnancov školy – učiteľky MŠ:
1.zmena
základný pracovný čas : pondelok – piatok
voliteľný pracovný čas: pondelok – piatok
2.zmena
základný pracovný čas : pondelok – piatok
voliteľný pracovný čas: pondelok – piatok

od 07.00 do 14.00 hod.
od 14.00 do 18.00 hod., t.j. ½ h. denne
od 11.00 do 17.00 hod.
od 07..00 do 11.00 hod., t.j. 1 a ½ h. denne

Prestávka na odpočinok a jedenie je určená v čase od 11.00 do 14.00 hod. v trvaní 30 minút.
Zástupkyňa riaditeľa školy
Učiteľka MŠ

23 hod. úväzok – povinná činnosť s deťmi
28 hod. úväzok – povinná činnosť s deťmi

E: Poveruje starostku obce:
a) oboznámiť p. M
P
s možnosťou krátkodobého zamestnania v obci vo forme
úkolovej práce – maľovanie plota (dohoda o vykonaní práce), ktorá môže zlepšiť jej
nepriaznivú finančnú situáciu
b) vyžiadať od žiadateľky Mgr. Beáty Korečkovej, r. Zgolovej doklad o právoplatnosti
rozhodnutia súdu
c) prezistiť koľko by stála údržba miestych komunikácii a zaobstarať cenovú ponuku
k prípadnej realizácii.

Zapísala: Bc. Klaudia Peková

Overovatelia:

Vladimír Sabol
Daniel Merkovský

