Zápisnica
zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Suché,
konaného dňa 17. 3. 2016.
___________________________________________.________________________________
Prítomní:
Jarmila Lopatová, starostka obce
Poslanci : Danka Bruňová, Ján Kovalík, Marika Papinčáková, Regina Štefanová,
Alena Vasiľová
Neprítomní:
Ďalší prítomní: .................................................,
Verejnosť:
PROGRAM :
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Informácia o plnení uznesení
4. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly
5. Schválenie dotácie na záujmovú činnosť mládeže na rok 2016
6. Žiadosti na rok 2016 z PRV
7. Majetkovoprávne záležitosti
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Jarmila Lopatová, starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: 0
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovateľ zápisnice: Danka Bruňová
Návrhová komisia:
Ján Kovalík, Regina Štefanová, Alena Vasiľová
Zapisovateľka:
Marika Papinčáková
Hlasovanie: za: 5

Danka Bruňová, Ján Kovalík, Marika Papinčáková, Regina
Štefanová, Alena Vasiľová

proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:

0
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Obecné zastupiteľstvo Obce Suché
schvaľuje
program rokovania.
Hlasovanie: za: 5 Danka Bruňová, Ján Kovalík, Marika Papinčáková, Regina Štefanová,
Alena Vasiľová
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Informácia o plnení uznesení
4. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly
5. Schválenie dotácie na záujmovú činnosť mládeže na rok 2016
6. Žiadosti na rok 2016 z PRV
7. Majetkovoprávne záležitosti
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z VI. zasadnutia OZ
Predložila starostka obce.
Uznesenie č. 44/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Suché
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z VI. zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za: 5 Danka Bruňová, Ján Kovalík, Marika Papinčáková, Regina Štefanová,
Alena Vasiľová
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:
0
K bodu 4. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice.
Predkladala starostka obce.
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Vo svojej správe hlavný kontrolór uvádza, že kontroly boli vykonávané v súlade s Planom
kontrol na rok 2015, boli zamerané na kontrolu hospodárenia obce. Vedenie pokladne aj
hospodárenie obce bolo v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami.
Uznesenie č. 45/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Suché
v súlade s § 18f odst. 1 písm. d), s §11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
a) b e r i e n a v e d o m i e
Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly za rok 2015
Hlasovanie: za: 5 Danka Bruňová, Ján Kovalík, Marika Papinčáková, Regina Štefanová,
Alena Vasiľová
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:
0
K bodu 5 Schválenie dotácie na záujmovú činnosť mládeže
Predkladala starostka obce
Naši žiaci navštevujú ZŠ v Michalovciach, najviac I.ZŠ, kde máme zriadený aj školský
obvod. Podľa platného školského zákona, na záujmovú činnosť mládeže majú prispievať
obce. Mesto Michalovce na rok 2016 schválilo dotáciu vo výške 62 € na jedného žiaka.
Preto dávam návrh na túto výšku, v opačnom prípade budú doplácať rodičia.
Uznesenie č. 46/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Suché
v súlade so zákonom č. 596/1990 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v z.
n. p.
schvaľuje
dotáciu na záujmovú činnosť mládeže na rok 2016 vo výške 62,- € na jedného žiaka.
Hlasovanie: za: 5 Danka Bruňová, Ján Kovalík, Marika Papinčáková, Regina Štefanová,
Alena Vasiľová
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:

0

K bodu 6. Žiadosti z PRV na rok 2016
Predkladala starostka obce.
.
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Z Programu rozvoja vidieka sú vypísané výzvy. Jeden projekt na Rekonštrukciu kultúrneho
domu sme už podali, pretože termín bol do 22.2.2016. Verejné obstarávanie sme robili cez
elektronické trhovisko. Celková cena je cez 226 tisíc Eur. Druhú žiadosť podávame na
Úpravy domu smútku a okolia, konečnú cenu ešte nemáme, pretože uzávierka súťaže je
18.3.2016.
Diskusia: nikto sa neprihlásil
Uznesenie č. 47 /2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Suché
v súlade s § 4 odst.2 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) s c h v a ľ u j e
1) Projektovú dokumentáciu na „Rekonštrukciu kultúrneho domu pre spolkovú a komunitnú
činnosť“
2) Projektovú dokumentáciu na „Úpravy domu smútku a okolia“
3) Žiadosť na čerpanie finančných prostriedkov z PRV na „Rekonštrukciu kultúrneho domu
pre spolkovú a komunitnú činnosť“
4) Žiadosť na čerpanie finančných prostriedkov z PRV na „Úpravu domu smútku a okolia“
Hlasovanie: za: 5 Danka Bruňová, Ján Kovalík, Regina Štefanová, Alena Vasiľová
Marika Papinčáková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 7 Majetkovoprávne veci
Starostka obce prítomných oboznámila so žiadosťou o prenájom kultúrneho domu neziskovou
organizáciou Merci n.o. Trebišov na účelom prevádzkovania denného stacionára pre
dôchodcov.
Diskusia:
Regina Štefanová – majú to už aj v Lesnom, súhlasím s tým aby sme im to prenajali.
Alena Vasiľová – súhlasím s tým, ale pod podmienkou, že aj naši občania budú môcť
využívať toto zariadenie na organizovanie akcií.
Uznesenie č. 48 /2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Suché
v súlade s § 9a odst. 8 zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a) s c h v a ľ u j e
prenájom kultúrneho domu súp. č. 24, parc. č. 100/2 za 1€ ročne, pre neziskovú organizáciu
Merci, Komenského 12 Trebišov, pre zriadenie denného stacionára pre dôchodcov ako prípad
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osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia sociálnej služby pre sociálne odkázaných občanov
obce.
Hlasovanie: za: 5 Danka Bruňová, Ján Kovalík, Regina Štefanová, Alena Vasiľová,
Marika Papinčáková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 8 R ô z n e
1)Starostka obce predložila žiadosť stavebníkov Martina Košča a Zuzany Koščovej na
výstavbu rodinného domu v extraviláne obce. Upozornila na to, že výstavba by sa mala
realizovať v tej časti obce, kde nie sú pozemky určené v UPD obce na výstavbu. Z tohto
dôvodu som dala zamietavé stanovisko. Žiadatelia aj napriek tomu žiadajú rozšíriť intravilán
obce týmto smerom.
Diskusia:
Alena Vasiľová – ak nemáme túto lokalitu zahrnutú v ÚP na výstavbu, potom nemôžme s tým
súhlasiť.
Starostka obce – ÚP obce je záväzný pre nás. Ak budeme s výstavbou súhlasiť, potom
musíme rozšíriť intravilán obce a to nie je lacná záležitosť a následne musíme urobiť aj
zmeny v ÚP. Cesta, ktorá vedie k bývalému Benzinolu nie je obecná a preto nemôže obec dať
súhlas na pripojenie na komunikáciu.
Danka Bruňová – je to ďaleko od obce. Prečo chcú stavať tak ďaleko? Veď sú pozemky aj
bližšie k obci.
Uznesenie č. 49 /2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Suché
v súlade s § 11 odst. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) n e s ú h l a s í
s rozšírením intravilánu obce a výstavbou rodinného domu v extraviláne obce, podľa
zakreslenej situácie v PD
b) o d p o r u č a
starostke obce konzultovať možnosti výstavby rodinného domu s odborníkmi
Hlasovanie: za: 5 Danka Bruňová, Ján Kovalík, Regina Štefanová, Alena Vasiľová,
Marika Papinčáková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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2) Starostka obce pripomenula termín obecných slávnosti 28.8.2016. Ak chceme tieto
slávnosti organizovať, je potrebné zostaviť kultúrny program a zabezpečiť propagačné
materiály.
Uznesenie č. 50 /2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Suché
v súlade s § 11 odst. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) s c h v a ľ u j e
nákup propagačných materiálov na obecné slávnosti
b) u k l a d á
zástupkyni starostky obce Alene Vasiľovej spracovať osnovu kultúrneho programu
Termín: 1.5.2016
Zodpov. v texte
Hlasovanie: za: 5 Danka Bruňová, Ján Kovalík, Regina Štefanová, Alena Vasiľová,
Marika Papinčáková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 9 Diskusia
Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil, starostka obce ukončila tento bod rokovania.
K bodu 10 Záver
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

....................................
starostka obce
Overovateľ
Danka Bruňová

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