Zápisnica č. 2 N /2014
zo zasadnutia novozvoleného Obecného zastupiteľstva obce Malý Šariš,
konaného dňa 15.12.2014
Prítomní : starosta obce, 8 poslancov OcZ, 2 pracovníčky OcZ, 1 občan obce viď.
prezenčná listina.
Poslanec Milan Grega – sa dostavil na zasadnutie OcZ cca 18.10 hod.
Ospravedlnený Ing. Milan Marchevský
Program:
1. Otvorenie a schválenie programu.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malý Šariš.
4. Schválenie predsedu a členov inventarizačnej a vyraďovacej komisie pre vykonanie
inventarizácie majetku obce ku dňu 31.12.2014 z radov poslancov.
5. Schválenie komisie na ochranu verejného záujmu.
6. Určenie platu starostovi obce.
7. Rôzne.
8. Záver.
1. Otvorenie a schválenie programu.
Zasadnutie OcZ zahájil a viedol starosta obce Ing. Miroslav Palenčár. V úvode privítal
prítomných poslancov OcZ a oboznámil ich s programom a úlohami rokovania OcZ. OcZ
jednomyseľne schválilo program rokovania zastupiteľstva č. 2/2014 novozvoleného OcZ
v predloženom znení.
Hlasovanie : ZA všetci prítomní poslanci
Program rokovania č. 2/2014 novozvoleného OcZ bol jednomyseľne schválený.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice bola určená Ľudmila Hirkalová. Za overovateľov zápisnice boli
určení PhDr. Zdenka Hudáková a Ing. Imrich Kropuch.
3. Schválenie VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malý Šariš.
Zmeny oproti pôvodnému VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malý Šariš prečítala prítomným poslancom
OcZ pani Zdenka Grušková.
a) Pani Katarína Kubová navrhuje, aby sa poplatok za psa zvýšil z pôvodných 7 € na
10 € na jedného psa.
Hlasovanie: ZA – 6 poslancov OcZ.
ZDRŽAL SA – PhDr. Zdenka Hudáková, Jozef Hrušovský
b) Pani Katarína Kubová zároveň navrhuje, aby sa prepracovalo VZN o čistote obce
a tým by sa zabezpečilo rozmiestnenie košov a sáčkov na psie exkrementy na území
obce.
Hlasovanie: ZA – všetci prítomní poslanci
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4. Schválenie predsedu a členov inventarizačnej a vyraďovacej komisie pre
vykonanie inventarizácie majetku obce ku dňu 31.12.2014 z radov poslancov.
a) Inventarizačná komisia.
Starosta obce Ing. Miroslav Palenčár prečítal návrh na zloženie inventarizačnej
komisie a to: František Babuščák, Milan Grega a Ing. Imrich Kropuch.
Hlasovanie: ZA – všetci prítomní poslanci
Za predsedu komisie starosta obce navrhuje Františka Babuščáka.
Hlasovanie: ZA – 7 poslancov OcZ
ZDRŽAL SA – František Babuščák
Za predsedu Inventarizačnej komisie bol zvolený František Babuščák. Za členov
komisie boli zvolení Milan Grega a Ing. Imrich Kropuch.
b) Vyraďovacia komisia.
Starosta obce Ing. Miroslav Palenčár prečítal návrh na zloženie vyraďovacej komisie
a to: Katarína Kubová, Ľudmila Hirkalová a Ing. Pavol Kušnír.
Hlasovanie: ZA – všetci prítomní poslanci
Za predsedníčku vyraďovacej komisie starosta obce navrhuje Katarínu Kubovú.
Hlasovanie: ZA – 7 poslancov OcZ
ZDRŽAL SA – Katarína Kubová
Za predsedníčku vyraďovacej komisie bola zvolená Katarína Kubová. Za členov
komisie boli zvolení: Ľudmila Hirkalová a Ing. Pavol Kušnír.
5. Schválenie komisie na ochranu verejného záujmu.
Starosta obce prečítal návrh na zloženie komisie na ochranu verejného záujmu a to:
Ing. Imrich Kropuch, Jozef Hrušovský, Marián Hrušovský, PhDr. Zdenka Hudáková,
Štefan Čirč.
Hlasovanie: ZA- 7 poslancov OcZ
ZDRŽAL SA – PhDr. Zdenka Hudáková
Za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu starosta obce navrhuje Ing. Imrich
Kropucha
Hlasovanie: ZA – 7 poslancov OcZ
ZDRŽAL SA – Ing. Imrich Kropuch
Za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu bol zvolený Ing. Imrich Kropuch.
Za členov komisie boli zvolení: Jozef Hrušovský, Marián Hrušovský, PhDr. Zdenka
Hudáková a Štefan Čirč.
6. Určenie platu starostovi obce.
Určenie platu starostovi obce predložil zástupca starostu obce Ing. Imrich Kropuch.
Prítomných poslancov OcZ oboznámil s výpočtom platu starostu obce. Mesačný plat
starostu obce sa vypočítava násobkom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok, čo predstavuje 824 € a koeficientu
1,98.
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a) Katarína Kubová navrhuje aby sa plat starostu zvýšil o 20 % vzhľadom k tomu, že
starosta nemôže mať okrem platu už žiadne odmeny.
Hlasovanie: ZA – Katarína Kubová, Ing. Imrich Kropuch
PROTI – Ing. Pavol Kušnír, PhDr., Zdenka Hudáková, František
Babuščák, Jozef Hrušovský, Marián Hrušovský, Štefan Čirč.
b) Štefan Čirč navrhuje zvýšenie mesačné platu pre starostu obce vo výške 15 %.
Hlasovanie: ZA – František Babuščák, Jozef Hrušovský, Marián Hrušovský,
Ing. Pavol Kušnír, PhDr. Zdenka Hudáková.
ZDRŽAL SA . Katarína Kubová, Ing. Imrich Kropuch.
Návrh uznesenia o určení platu starostu obce prečítal zástupca starostu obce Ing.
Imrich Kropuch.
Výpočet mesačného platu starostu obce je nasledovný:
824 € x 1,98 = 1 631,52 € + zvýšenie o 15 % čo predstavuje sumu 244,72 €
1631,52 € + 244,72 € = 1876,24 €. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor : 1877 €
Mesačný plat starostu Malý Šariš pre nasledujúce obdobie v rozsahu plného
úväzku mesačne vo výške 1877 € určuje Obecné zastupiteľstvo v súlade so
zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obci a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie: ZA – všetci prítomní poslanci OcZ
7. Rôzne
a) Starosta obce predložil prítomným poslancom OcZ možnosť zrealizovania
denného stacionára v priestoroch vedľa Obecnej knižnice v časti, ktorú má
k dispozícii farský úrad. Žiadosti na realizáciu Denného stacionára sa na VÚC
budú podávať v mesiacoch august – september 2015. Záujem o túto službu sa
môže zisťovať formou ankety.
Poslanci OcZ navrhujú, aby sa zrealizovala návšteva takéhoto zariadenia v obci,
kde takého zariadenie už funguje. Poslanci OcZ resp. navrhujú, aby sa uvažovalo
aj o kúpe staršieho rodinného domu. OcZ navrhuje zabezpečiť realizáciu ankety
napr. v mesiaci január resp. február 2015.
Hlasovanie: ZA – 9 poslancov OcZ
b) František Babuščák navrhuje upraviť výšku poplatkov za prenájom nehnuteľných
vecí – spoločenských miestností (zasadačiek) z dôvodu, že budova OcÚ je už
napojená na verejný vodovod a tým sa zvyšujú náklady pre obec.
Výšku sadzobníka cien služieb obce Malý Šariš navrhuje upraviť nasledovne:
2. Prenájom nehnuteľných vecí
Spoločenské miestnosti
2.1. smútočné hostiny – kar .................. 15 € / deň
2.2. rodinné oslavy ................................ 25 € / deň
2.3. reklamné akcie .............................. 15 € / hod.
Hlasovanie: ZA – 9 poslancov OcZ
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c) Ing. Pavol Kušnír navrhuje, aby sa znížil poplatok za Dom smútku a to
nasledovne:
2. Prenájom nehnuteľných vecí
Dom smútku
2.4. s chladiacim boxom do 3 dní ......................... 15 €
Hlasovanie: ZA – 8 poslancov OcZ
ZDRŽAL SA – Katarína Kubová
d) Starosta obce informoval poslancov OcZ o ústnych sťažnosti pána Vladimíra
Vanča a ďalších občanov na pani Helenu Jackaninovú, ktorá dala osadiť betónové
tvárnice pri hrobe jej nebohého manžela. Podľa sťažovateľa tieto tvárnice ohrozujú
bezpečnosť návštevníkov cintorína.
Komisia pre VP, ŽP, poľnohospodárstvo a soc. vecí bude túto sťažnosť riešiť dňa
19.12.2014 o 9.00 hod.
Poslanci OcZ navrhujú, aby sa na cintoríne osadila tabuľa „Bezpomníková zóna“.
e) Marián Hrušovský upozorňuje, že pán Jozef Kušnír bytom Malý Šariš 287 a
Ing. Štefan Džadžovský nečistia potok, ktorý preteká za rodinným domom pána
Kušníra a za pozemkom pána Džadžovského. Pán Marián Hrušovský zároveň
navrhuje, aby sa z tohto dôvodu upravil článok 6 Zabezpečenie čistoty vodných
tokov vo VZN o čistote obce a verejnom poriadku č. 1/2011.
f) Poslanci OcZ navrhujú, aby sa prepracovala webová oficiálna stránka obce.
Ing. Imrich Kropuch a Marián Hrušovský zistia možnosti prepracovania tejto
stránky.
g) Plán zasadnutí OcZ v roku 2015 prečítal starosta obce. Zasadnutia OcZ sú
plánované nasledovne: 23.02.2015, 13.04.2015, 22.06.2015. 24.08.2015,
26.10.2015 a 14.12.2015.
h) Vzhľadom k tomu, že problém s úhradou poplatkov za stočné v obci Župčany
pretrváva poslanci OcZ navrhujú, aby sa zvážila alternatíva osadenia prietokomeru
na základe ktorého by sa potom obci Župčany vystavovala faktúra za stočné.
Poslanci OcZ poverujú starostu obce, aby v priebehu mesiaca január zistil ceny
prietokomerov a možnosti osadenia.
i) Starosta obce oznámil prítomným poslancov, že v zmysle zákona môže mať
Obecná rada len 3 členov. Vzhľadom k tomu, že na ustanovujúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva boli Obecným zastupiteľstvom schválení 4 členovia je
potrebné, aby sa tento počet upravil na počet 3 členov. Starosta navrhuje, aby sa
členmi OR stali predsedovia komisií a to: Ing. Imrich Kropuch, Katarína Kubová
a František Babuščák.
Hlasovanie: ZA – Štefan Čirč, Katarína Kubová, Imrich Kropuch,
Marián Hrušovský, Milan Grega
PROTI – PhDr. Zdenka Hudáková, Ing. Pavol Kušnír
ZDRŽAL SA – František Babuščák, Jozef Hrušovský
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8. Záver
Rokovanie novozvoleného OcZ č. 2/2014 ukončil starosta obce a zároveň všetkým
prítomným poprial do roku 2015 veľa zdravia, šťastia a pracovných úspechov.

Zapisovateľka : Ľudmila Hirkalová
Overovatelia zápisnice

PhDr. Zdenka Hudáková

Ing. Imrich Kropuch

Ing. Miroslav Palenčár
starosta obce

