Obec 082 05 Šarišské Bohdanovce
Zápisnica
z XXX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Bohdanovciach, ktoré sa konalo
dňa 14.12.2013.
Prítomní : Bc. Klaudia Peková, Ondrej Čontofalský, Peter Čontofalský, Vladimír Halčišák,
Daniel Merkovský, Vladimír Sabol, Marián Zgola
Hostia: Marta Mylanová, Mgr. Július Benko
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Riešenie aktuálneho stavu ŠJ
Schválenie rozpočtu na rok 2014
Rôzne
Diskusia
Záver

Priebeh rokovania :
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Bc. Klaudia Peková. Po privítaní poslancov a hostí
prečítala program zasadnutia, ku ktorému nemal nikto z prítomných poslancov žiadne
námietky ani nepredložil žiadne návrhy. Starostka konštatovala, že vzhľadom na účasť
šiestich zo siedmich poslancov je zasadnutie uznášania schopné. Po tejto oficiálnej časti bola
poslancami navrhnutá za zapisovateľku Klaudia Peková a za overovateľov zápisnice páni
Peter Čontofalský a Ondrej Čontofalský.
Starostka obce odovzdala slovo riaditeľovi školy, Mgr. Benkovi, ktorý poinformoval OZ
o aktuálnej situácii vo financovaní školstva. V súvislosti s EDU zberom sa stane to, že
zvýšený počet žiakov sa odrazí na vyššej dávke podielových daní. Preto opatrenie na prijatie
sily do ŠJ na ½ úväzok je potrebné promtne vyriešiť. OZ sa zhodlo na tom, že požiadavka
riaditeľa školy je oprávnená a preto schválili prijatie sily na ½ úväzok do ŠJ na dobu určitú
a to do 31.12.2014. Ďalej riaditeľ predniesol problém s miestami v MŠ. Vzhľadom k tomu,
že na nové IBV v obci sa prisťahovali prevažne mladé rodiny, bude v budúcnosti potrebné
rozšíriť kapacitu miest v MŠ. Momentálne stav v januári bude stav detí 28, čo už dve učiteľky
nemôžu zvládnuť. OZ vzalo uvedený stav na vedomie a k danej problematike sa vráti po
zápise detí do MŠ na šk. rok 2014/2015. OZ s riaditeľ školy ešte rozoberalo otázku likvidácie
biologického odpadu zo ŠJ, kde navrhol urobiť prieskum likvidátora bio odpadu, pretože
nákup drvičky je nereálny vzhľadom k tomu, že v obci nie je kanalizácia.
Starostka ďalej informovala OZ, že k návrhu rozpočtu na rok 2014, ktorý bol v zákonnej
lehote zverejnený na webovom sídle obce aj na mieste v obci obyklom neboli vznesené
žiadne iné návrhy a pripomienky. OZ schválilo rozpočet tak, ako bol navrhnutý. Stanovisko
hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2014-2016 a návrh rozpočtu na
roky 2015 a 2016 vzalo OZ na vedomie.
Ďalej OZ schválilo neuplatňovanie programov v rozpočte obce Šarišské Bohdanovce v súlade
s § 4, ods. 5 zákona 583/2004 Z.z.

V bode rôzne :
-

Starostka
obce
oboznámila
poslancov
so
žiadosťou
manželov
M
o vysporiadanie prístupovej cesty k rodinnému domu č. , ktorého vlastníkom je
rodina M
. OZ vzalo túto žiadosť na vedomie. Vzhľadom k tomu, že žiaden
z poslancov nie je odborne spôsobilý v odbore stavebníctvo, OZ poverilo starostku
obce v predmetnej veci požiadať o odborné poradenstvo Mesto Prešov, odbor
stavebného poriadku.

-

Starostka obce oboznámila poslancov OZ s výsledkami verejného obstarávania na
dodávku a montáž plastových okien a dverí v budove KD a obecnej budove č.d. 100.
OZ vzalo toto oznámenie na vedomie.

-

Starostka obce informovala poslancov OZ o aktuálnom stave riešenia umiestnenia
občana obce p. F
v domove sociálnych služieb.

-

Poslanec Zgola navrhol poslancom OZ, aby bol základný mesačný plat starostky za
mesiac december 2013 zvýšený o 100%. Poslanci jeho návrh prerokovali a schválili.

Rokovanie OZ pokračovalo diskusiou, po ktorej starostka obce poďakovala prítomným
za účasť a zasadnutie ukončila.

ZÁVERY
z XXX. rokovania OZ konaného dňa 14.12.2013
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Bohdanovciach na svojom XXX. zasadnutí dňa 14.12.2013 sa
uznieslo a prijalo závery takto:

A. Berie na vedomie:
o vysporiadanie prístupovej cesty k rodinnému domu č.
2.) výsledky verejného obstarávania na dodávku a montáž plastových okien a dverí v budove
KD a obecnej budove č.d. 100
3.) informáciu o situácii na umiestnenie detí do MŠ
1.) žiadosť manželov M

B. Schvaľuje:
1.) prijatie pomocnej sily na ½ úväzok do ŠJ na dobu určitú do 31.12.2014 Uznesenie :
30/2013/B1
Priebeh hlasovania: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0

2.) rozpočet obce na rok 2014

Uznesenie : 30/2013/B2

Priebeh hlasovania: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0

3.) v súlade s § 4, ods. 5 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z.n.p. neuplatňovanie programov v rozpočte obce Šarišské Bohdanovce od roku
2014
Uznesenie: 30/2013/B3
Priebeh hlasovania: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
4.) Starostke obce na mesiac december 2013 zvýšenie základného mesačného platu o 100 %
Uznesenie: 30/2013/B4
Priebeh hlasovania: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0

Zapísala: Bc. Klaudia Peková

Overovatelia: Peter Čontofalský
Ondrej Čontofalský

