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Zápisnica  
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Suché,  

konaného dňa 25. 2. 2015.    
___________________________________________.________________________________ 

 

Prítomní:          Jarmila Lopatová, starostka obce 

                           Poslanci : Danka Bruňová, Ján Kovalík, Marika Papinčaková, Regina             

                                            Štefanová, Alena Vasiľová             

Neprítomní:      .....................................................................................................                            

Ďalší prítomní:    .................................................,  

 

Verejnosť:          Miloš Petranič, Štefan Machač 

                            

PROGRAM  : 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o plnení uznesení  

4. Správa o vykonaných kontrolách za rok 2014 

5. Správa o hospodárení za rok 2014  

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2015 

7. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013   

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:   Ján Kovalík 

Návrhová komisia:       Regína Štefanová, Alena Vasiľová, Danka Bruňová. 

Zapisovateľka:              Marika Papinčaková 

 

Hlasovanie:    za:    5      Danka Bruňová, Ján Kovalík, Marika Papinčaková,    Regina    

                                         Regina Štefanová, Alena Vasiľová    

                        proti :   0                     

                        zdržal sa:  0        

                       neprítomní pri hlasovaní:     0         

Návrh starostky obce: 

 - doplniť bod č.8 
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Návrh na výšku príspevku na záujmovú činnosť mládeže  

ostatné body prečíslovať 

Obecné zastupiteľstvo Obce Suché   

 

schvaľuje  
 

program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.  

 

Hlasovanie:  za:  5   Danka Bruňová, Ján Kovalík, Marika Papinčaková, 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 o vykonaných kontrolách za rok 2014 

5. Správa o hospodárení za rok 2014  

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2015 

7. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013   

8. Návrh na výšku príspevku na záujmovu činnosť mládeže 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ 

Predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 6/2015 :   

 

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 ustanovujúceho zasadnutia OZ. 

 

Hlasovanie:   za:  5   Danka Bruňová, Ján Kovalík, Marika Papinčaková, Regina             

                                            Štefanová, Alena Vasiľová                             

                      proti :         0                                  

                      zdržal sa:     0                                 

                      neprítomní pri hlasovaní:      0        

 

 

K bodu  4. Správa o vykonaných kontrolách za rok 2014 
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V neprítomnosti hlavného kontrolóra obce predkladala starostka obce. 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

 

Kontrolu vykonal Ing. Eduard Ambro, hlavný kontrolór obce v súlade s plánom kontrol na 

rok 2014. Bolo vykonaných 6 kontrol a jedna mimoriadna. Boli zamerané na účelovosť 

a hospodárnosť vynakladaných finančných prostriedkov. 

 

 Uznesenie č. 7/2015 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Suché 

v súlade § 18 f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

a) berie na vedomie 

     

  správu o vykonaných kontrolách za rok 2014  

 

Hlasovanie:   za:  5   Danka Bruňová, Ján Kovalík, Marika Papinčaková, Regina             

                                            Štefanová, Alena Vasiľová                             

                      proti :         0                                  

                      zdržal sa:     0                                 

                      neprítomní pri hlasovaní:      0        

 

K bodu 5 Správa o hospodárení za rok 2014  

 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2014 predložila starostka obce, ktorá 

konštatovala. 

Celkové príjmy za rok 2014 boli vo výške 107 457 €. Je to vrátane kapitálových príjmov 

a finančných operácií. Zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté dotácie na rekonštrukciu KD vo 

výške 13 800 € a výstavbu športového ihriska vo výške 9 000 €. Bežné príjmy boli vo výške 

76 168 €. 

Celkové výdavky boli vo výške 86 752 €, z toho kapitálové výdavky 32 954 € a finančné 

operácie vo výške 1032 €. Bežné výdavky vo výške 52 765 €.  

 

Uznesenie č. 8 /2015 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Suché 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

a) berie na vedomie 

     

   správu o hospodárení za rok 2014.     

 

Hlasovanie:  za:   5   Danka Bruňová, Ján Kovalík, Marika Papinčaková, Regina             

                                            Štefanová, Alena Vasiľová                                                                           

                     proti :     0        

                     zdržal sa:   0        

                    neprítomní pri hlasovaní:    0         
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K bodu  6. Návrh plánu kontrolnej činnosti 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice.  

Návrh plánu predkladala starostka obce. 

 

Uznesenie č. 9/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Suché 

v súlade s § 18 f odst. 1 písm. b zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

 

s c h v a ľ u j e 

 

plán kontrolnej činnosti na I. polrok  2015 

  

Hlasovanie:  za:   5   Danka Bruňová, Ján Kovalík, Marika Papinčaková, Regina             

                                            Štefanová, Alena Vasiľová                                                                           

                     proti :     0        

                     zdržal sa:   0        

                    neprítomní pri hlasovaní:    0         

 

 

K bodu 7 Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013   
 

Správu predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 10/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Suché 

v súlade s § 9 odst. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

berie na vedomie  

 

správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013. 

 

Hlasovanie:  za:   5   Danka Bruňová, Ján Kovalík, Marika Papinčaková, Regina             

                                            Štefanová, Alena Vasiľová                                                                           

                     proti :     0        

                     zdržal sa:   0        

                    neprítomní pri hlasovaní:    0         

 

K bodu 8 Návrh na výšku príspevku na záujmovu činnosť mládeže 

 

Návrh predkladala starostka obce, ktorá konštatovala: 

V podielových daniach obec dostáva aj finančné prostriedky na podporu záujmovej činnosti 

mládeže, preto by sme mali prispieť na ich činnosť. Naše deti navštevujú CVČ 

v Michalovciach. Spolu je ich 5. Mesto schválilo 55,20 € na jedného žiaka a rok. Preto 

navrhujem takú istú výšku. 

 

 Uznesenie č. 11/2015 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Suché 

v súlade s § 6 odst.  12 písm. d zákona č. 596/2003 Z.Z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

a) s c h v a ľ u j e 

 

 finančné prostriedky na podporu záujmového vzdelávania mládeže vo výške 55,20 € na rok 

2015 na jedno dieťa. 

b) o d p o r u č a 

 

starostke obce 

 

finančné prostriedky poukázať na účet Mesta Michalovce 

 

        T: najneskôr do 30.4.2015 

        Z: v texte 

Hlasovanie:  za:   5   Danka Bruňová, Ján Kovalík, Marika Papinčaková, Regina             

                                            Štefanová, Alena Vasiľová                                                                           

                     proti :     0        

                     zdržal sa:   0        

                    neprítomní pri hlasovaní:    0         

 

 

K bodu 9 Rôzne 

 

1/ Starostka obce poučila poslancov v zmysle § 21 odst. 2 a 3 zákona č. 122/2013 Z.z. 

o ochrane osobných údajov. Následne poslanci OZ podpísali poučenie oprávnenej osoby. 

 

2/ Marika Papinčáková  podala návrh na úpravu autobusovej zastávky. V prípade 

nepriaznivého počasia do prístrešku prší cez veľké okna.  

 

Uznesenie č. 12/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Suché 

 

o d p o r u č a 

 

starostke obce 

 

úpravu autobusového prístrešku prerokovať s dodávateľom firmou Tesárstvo Juraj Janič. 

 

Hlasovanie:  za:   5   Danka Bruňová, Ján Kovalík, Marika Papinčaková, Regina             

                                            Štefanová, Alena Vasiľová                                                                           

                     proti :     0        

                     zdržal sa:   0        

                    neprítomní pri hlasovaní:    0         
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3/ Starostka obce prítomných poslancov informovala o postupe prác na rekonštrukcii 

kultúrneho domu a plánovanou výstavbou multifunkčného ihriska a problémov súvisiacich 

s výstavbou. 

  

K bodu 10 Diskusia 

 

Danka Bruňová – pani Koscelanská sa sťažovala na rastúce lipy pri jej náhrobnom pomníku. 

Lipy svojimi koreňmi pomník nakláňajú. Žiada o ich výrub. 

 

Starostka obce – pani Koscelanská výrub žiadala aj minulého roku. K výrubu potrebujem 

rozhodnutie s Okresného úradu v Michalovciach, odboru starostlivosti o ŽP. Minulý rok 

s tým nesúhlasili. Stanovisko z ochrany prírody som zaslala aj pani Koscelanskej. Znovu 

musím požiadať o súhlas Okresný úrad. 

 

Uznesenie č. 13/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Suché 

 

o d p o r u č a 

 

starostke obce 

požiadať o súhlas na výrub 2 ks líp Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o ŽP. 

 

Hlasovanie:  za:   5   Danka Bruňová, Ján Kovalík, Marika Papinčaková, Regina             

                                            Štefanová, Alena Vasiľová                                                                           

                     proti :     0        

                     zdržal sa:   0        

                    neprítomní pri hlasovaní:    0         

 

   Po predchádzajúcom  súhlase nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, starostka obce 

udelila slovo obyvateľovi obce Štefanovi Machačovi. 

   

Štefan Machač –  mám problém s prístupom k môjmu rodinnému domu. Cesta je 

v súkromnom vlastníctve p. Kaučaka. S osobným autom sa ešte ako tak do dvora dostanem, 

ale ak potrebujem väčšie auto, tak ma nechce pustiť. Na ceste zaparkujú autá a ja mám 

problém sa dostať domov. Preto žiadam, aby cestu odkúpila obec. Tento problém pretrváva už 

niekoľko rokov. 

 

Starostka obce -  viem o tomto probléme. S vlastníkom pozemku som rokovala, ale 

bezvýsledne, pretože sme sa nedohodli na cene. Obec predáva aj kupuje nehnuteľností na 

základe znaleckého posudku. Podľa môjho názoru jeho predstavy o hodnote pozemku sú 

ďaleko vyššie. Po poslednom rokovaní s vlastníkom pozemku som vám odporučila obrátiť sa 

na súd o zriadenie vecného bremena vo váš prospech. Obec v danej lokalite nemá žiadny 

verejný záujem. 

 

Uznesenie č. 14/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Suché 

 

o d p o r u č a 
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starostke obce 

na najbližšie zasadanie obecného zastupiteľstva prizvať vlastníka pozemku. 

 

Hlasovanie:  za:   5   Danka Bruňová, Ján Kovalík, Marika Papinčaková, Regina             

                                            Štefanová, Alena Vasiľová                                                                           

                     proti :     0        

                     zdržal sa:   0        

                    neprítomní pri hlasovaní:    0         

 

 

K bodu 11. Záver 

 

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

 

 

Zapísala: Marika Papinčáková 

                          

 

                                                                                           

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

                                                                                                         starostka obce 

 

 

Overovateľ 

 

      Ján Kovalík                                                                   ........................................ 


