Zápisnica č. 3/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malý Šariš,
konaného dňa 20.04.2015
Prítomní : 8 poslancov OcZ, 2 pracovníčky OcÚ, Ing. Milan Marchevský a 5 občanov.
Ospravedlnený : Milan Grega
Program :
1. Otvorenie a schválenie programu.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Dopravný podnik mesta Prešov.
5. Denný stacionár.
6. MAS SKALA.
7. Materská škola Malý Šariš.
8. Návrh na investičnú výstavbu pre rok 2015.
9. Rôzne.
10. Záver.
1. Otvorenie a schválenie programu.
Zasadnutie OcZ zahájil a viedol starosta obce Ing. Miroslav Palenčár. V úvode privítal
poslancov OcZ, všetkých prítomných a predniesol príhovor, ktorý je prílohou
zápisnice.
Reakcie poslancov na príhovor starostu obce:
a) Poslanec Štefan Čirč – argumentuje, že pokiaľ sa on pamätá tak v minulosti na
zasadnutie Komisie pre výstavbu, ÚP a financie chodili všetci poslanci OcZ, ktorí
mali záujem o účasť na tomto stretnutí.
b) Poslanec Ing. Imrich Kropuch oboznámil nespokojných poslancov OcZ, ktorí sa
nezúčastnili na stretnutí Komisie pre výstavbu, ÚP a financie dňa 28.02.2015, že
na tomto stretnutí sa mohli zúčastniť všetci poslanci OcZ vzhľadom k tomu, že
termín stretnutia členov komisie bol dohodnutý na zasadnutí OcZ č. 1/2015 s tým,
že presný čas stretnutia komisie sa dohodne dodatočne telefonicky.
c) Ing. Pavol Kušnír – žiada vysvetlenie prečo nie je v programe zasadnutia zahrnutý
aj bod: Internetová stránka obce a prečo sa v tejto veci nekoná. Starosta obce
informoval Ing. Kušníra, že s predchádzajúcou firmou máme platnú zmluvu a na
výber novej firmy sú potrebné 3 cenové ponuky. Nie je dostačujúca len tá cenová
ponuka, ktorá bola zaslaná Ing. Pavla Kušníra na 1200 € s DPH. (viď. príloha
zápisnice).
d) Poslanec František Babuščák opätovne pripomína, že cesta Obytný súbor bývalého
hospodárske dvory Malý Šariš – verejnoprospešná stavba (Hodossyho dvor) za
ktorú bojoval v minulom volebnom období a na ktorú boli v minulom volebnom
období schválené prostriedky z rezervného fondu vo výške 40 tisíc Eur sa mala
zakomponovať do rozpočtu na rok 2015. Argumentuje tým, že nie sú stanovené
časové harmonogramy a z tohto dôvodu nie sú niektoré stavby dotiahnuté do
konca.
e) Poslanec Štefan Čirč žiada stanoviť priority. Zároveň žiada vysvetlenie, prečo nie
sú v programe investičné akcie a prečo niektoré uznesenia z roku 2013 a 2014
neboli realizované.
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f) Poslankyňa Katarína Kubová prosí o priebežné podávanie informácií, prečo sa
niektoré akcie neurobili.
g) Poslanec Jozef Hrušovský konštatuje, že predchádzajúci poslanci OcZ majú
zásluhy a urobili kus roboty, ale je potrebné aby všetci navzájom spolupracovali.
h) Poslankyňa PhDr. Zdenka Hudáková – konštatuje, že sú straty na informačnom
toku a je potrebné to napraviť. Mrzí ju, že poslanci OcZ nie sú informovaní
o celom dianí v obci. Navrhuje, aby boli ako jedna „partia“ ktorej pôjde
o spoločnú vec.
i) Poslanec Marián Hrušovský – súhlasí s tým, aby dostávali viac informácií.
j) Poslanec Štefan Čirč žiada informáciu, prečo nebol urobený prepich na ktorý bolo
v minulom volebnom období schválených 21 tisíc EUR.
k) Poslanec František Babuščák žiada informáciu, čo bude s akciami, na ktoré boli
schválené finančné prostriedky v minulom volebnom období a ktoré neboli
realizované.
l) Poslanec Marián Hrušovský konštatuje, že ak by nebol dal návrh na poslednom
zasadnutí OcZ na schválenie finančných prostriedkov vo výške 45 tisíc Eur, zase
by sa nikam nepohli. Celá situácia s nedorozumením vznikla preto, že noví
poslanci OcZ nemali informácie zo zastupiteľstiev v minulom volebnom období.
m) Poslanec Ing. Imrich Kropuch navrhuje, aby sa stanovili reálne priority, ktoré je
možné zrealizovať vzhľadom k tomu, že do nových volieb zostávajú ešte 3 roky.
n) Poslankyňa PhDr. Zdenka Hudáková požaduje vysvetlenie, prečo na akcie, ktoré
boli schválené v minulom volebnom období nebolo zabezpečené finančné krytie.
o) Hlavný kontrolór obce Ing. Milan Marchevský vysvetli situáciu a oboznámil
nových poslancov OcZ, že obec má dostatočné finančné krytie na realizáciu
investičných akcií. Ak mali noví poslanci OcZ iné informácie ide každopádne
o dezinformácie.
Hlasovanie: Schválenie programu rokovania OcZ č. 3/2015:
ZA – 8 poslancov, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0
Program rokovania OcZ č. 3/2015 bol jednomyseľne schválený.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľku zápisnice bola určená Zdenka Grušková. Za overovateľov zápisnice
boli určení Marián Hrušovský a František Babuščák.
3. Kontrola plnenia uznesení.
a) Stretnutie so zástupcami organizácie Viktória ohľadom zriadenie denného
stacionára v obci – viď. bod rokovania č. 5
b) Nové rozpočtové opatrenie s navrhovanými investičnými akciami do 13.04.2015 –
Súpis investičných akcií bol pripravený na rokovanie OcZ dňa 13.04.2015 avšak
z dôvodu vystupňovaných emócií medzi poslancami sa tento bod neprerokoval.

-

3 -

4. Dopravný podnik mesta Prešov.
Informáciu o zvýšenej strate na MHD vo výške 58.620 € a z toho vyplývajúceho
podpisu Dodatku č. 5 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní
pravidelnej mestskej autobusovej dopravy predniesol starosta obce.
a) Poslanec Marián Hrušovský navrhuje, aby obec riešila dopravu cez SAD, kde by
nedoplácala žiadne straty a znížila by tým spoje MHD.
b) Poslanec Štefan Čirč argumentuje tým, že takého riešenie by nebol výhodné pre
občanov vzhľadom k tomu, že občania by si museli zabezpečiť 2 druhy lístkov.
c) Poslankyňa Katarína Kubová taktiež argumentuje tým, že cestovné lístky na
autobusy SAD sú oveľa drahšie ako lístky na MHD.
Hlasovanie o podpísaní dodatku č. 5 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri
prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy predniesol starosta obce.
ZA – 8, PROTI – 0, ZDRŽAL SA - 0
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
5. Denný stacionár.
a) Starosta obce informoval prítomných, že dňa 16.04.2015 vykonali niektorí
poslanci prehliadku denného stacionára v Meste Prešov – Nižná Šebastová.
Starosta obce podal ostatným poslancom OcZ, ktorí sa nemohli zúčastniť
informáciu, že naša obec spĺňa podmienky na zriadenie takéhoto zariadenie. Je
však potrebné zriadiť sprchy, ekonomat a šatne v predsienke. Zamestnanec
organizácie Viktória informoval, že na jedného klienta je stanovená dotácia 184 €.
Z tejto sumy je potrebné vykryť stravu, pobyt, ošetrovanie, sociálnu pracovníčku,
opatrovateľku, energie a upratovačku. Organizácia by samozrejme uprednostnila
zamestnávanie ľudí z obce.
b) Poslankyňa PhDr. Zdenka Hudáková konštatuje, že jej subjektívny názor je ten, že
táto organizácia má skúsenosť s vedením takéhoto zariadenia, majú potrebné
kontakty aby sa dostali aj k ďalším finančným prostriedkom a preto navrhuje, aby
obec uzatvorila zmluvu s touto organizáciou. Zároveň požaduje informáciu, prečo
nedostala anketový lístok.
c) Starosta obce podal vysvetlenie PhDr. Hudákovej, že anketové lístky boli zaslané
vytipovaným občanom obce, ktorí by spĺňali podmienky pre využívanie tohto
zariadenia. Anketové lístky boli zaslané 50 vytipovaným občanom obce nakoľko
sme skonštatovali, že mladé rodiny alebo rodiny, ktoré nemajú v domácnosti
seniorov, ktorí by spĺňali podmienky pre návštevu DS, by na túto anketu aj tak
nereagovali.
d) Poslanec Ing. Imrich Kropuch konštatuje, že rozposlanie anketových lístkov
vytipovaným občanom splnilo svoj účel a nie je potrebné ďalšie doposielanie
anketových lístkov. Zároveň konštatuje, že OcZ rozhodlo o realizácii DS
Uznesením č. 4/1/2015 zo dňa 23.02.2015 a úlohou poslancov OcZ je v tomto čase
rozhodnúť akou formou sa prevádzka DS bude v obci realizovať.
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e) Starosta obce informoval poslancov OcZ, že je potrebné sa zaregistrovať do
augusta 2015, doriešiť zmluvu s Biskupským úradom a je potrebné urobiť lekárske
posudky občanom, ktorí budú umiestnení v tomto zariadení. Tieto náklady hradí
obec.
f) Poslanec Štefan Čirč však konštatuje, že neziskovej organizácii nie je možné
vypovedať zmluvu a nie je možné odvolať šéfa neziskovej organizácie.
g) Poslanec Ing. Imrich Kropuch na túto skutočnosť reagoval argumentom, že každú
zmluvu je možné vypovedať.
h) Poslankyňa PhDr. Zdenka Hudáková žiada zaslanie Anketového lístku vzhľadom
k tomu, že sa jej to bezprostredne týka.
Hlasovanie: Zriadenie Denného stacionára cez organizáciu Viktória
ZA- 8 , PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0
OcZ jednomyseľne schvaľuje zriadenie Denného stacionára cez organizáciu Viktória.

6. MAS SKALA.
a) Starosta obce informoval poslancov o Valnom zhromaždení MAS SKALA, ktoré
sa konalo dňa 17.04.2015. Ako ďalší podnikateľský subjekt bola prijatá firma
BELHOLZ s.r.o. zo strany podnikateľov však nie je záujem. Starosta vysvetlil
spôsob a možnosti čerpania finančných prostriedkov a to 61 % čerpá súkromný
sektor a 31 % verejný sektor. Navyšuje sa počet bodov pri žiadostiach, čím viac
má súkromný sektor tým je väčšia šanca čerpania finančných prostriedkov.
b) Poslanec Ing. Pavol Kušnír konštatuje, že ak nie sú predpoklady na čerpanie
finančných prostriedkov navrhuje, aby obec vystúpila z tohto združenia.
c) Poslanec Ing. Imrich Kropuch navrhuje preštudovať zmluvné podmienky s týmto
združením.
7. Materská škola Malý Šariš.
Informáciu o akciách, ktoré je potrebné urobiť v zariadení Materskej školy informoval
poslancov OcZ starosta obce. Ide o nasledovné akcie:
a) Realizácia parkovacích miest v počte 10 miest. Pričom tieto parkovacie miesta sa
vybudujú ako spevnená plocha pre VŠS Malý Šariš.
b) Vyhotovenie ďalšej medziúrovňovej spálne.
c) Zriadenie ekonomatu.
Poslanci OcZ berú informáciu starostu obce na vedomie.
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8. Návrh na investičnú výstavbu pre rok 2015.
Starosta obce prečítal prítomným návrh na investičnú výstavbu v obci pre rok 2015.

-

-

Ide o nasledovné investičné akcie:
Chodník od kostola po cestu I. triedy vrátane MHD zastávok.
Výstavba komunikácie na Hodossyho dvore
Výstavba komunikácie od rod. domu p. Patlevičovej po rodinný dom p. Jacka
Výstavba komunikácie od rodinného domu Františka Dufalu po rodinný dom pána
Ing. Petra Kohúta.
Výstavba komunikácie od rodinného domu pána Kimáka po rodinný dom pána Ing.
Pavlička.
Výstavba komunikácie od rodinného domu pána Františka Dufalu po rodinný dom
pána Katriňáka.
Výstavba komunikácie od starého ihriska k rodinnému domu pána Prextu.
Výstavba komunikácie od rodinného domu Jozefa Machalu po rodinný dom Radovana
Novotného.
Od Horného hospodárskeho dvora po rodinný dom pani Krištofovej.
Mostík cez Malošarišský potok (Džadžovský).
Návrhy poslancov
Oprava šachty pred Cyrilom Kočišom.
Oplotenie okolo miestnej komunikácie pri rodinnom dome okolo rodinného domu
pána Hurného.

Stavebné objekty
- Prístavba k Materskej škole
- Kultúrny dom ( prístavba k starej sýpke alebo kúpa bývalého agitačného strediska).
- Oplotenie cintorína, ČOV
Ďalšie akcie
- Zmena ÚP obce
- Zakúpenie štiepkovača a drvičky
- Dopravné značenie v obci
Poslanec Ing. Imrich Kropuch podal nasledovný návrh:
a) Starosta obce zašle e-mailom všetkým poslancom OcZ zoznam investičných akcií,
ktorý odprezentoval na dnešnom zasadnutí OcZ.
b) K týmto investičným akciám žiadam doplniť už schválené akcie z roku 20132014, ktoré doposiaľ neboli zrealizované, zároveň navrhujem poslancom doplniť
zoznam o svoje návrhy.
c) Jednotliví poslanci usporiadajú „akcie“ podľa svojich priorít (očíslovaním od 1 až
....) a zašlú späť starostovi a v kópii aj Komisii pre výstavbu, ÚP a financovanie.
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d) Komisia na svojom zasadnutí zoradí investičné akcie podľa priorít poslancov
a pripraví informatívne finančné zabezpečenie týchto akcií.
e) Takto pripravený zoznam predloží Komisia pre výstavbu, ÚP a financie na
najbližšie zasadnutie OcZ, aby OcZ mohlo odsúhlasiť realizáciu akcií v tomto
volebnom období.
f) Zároveň žiadam starostu obce o pripravenie rozpočtového opatrenia, kde bude
vyčíslená výška finančných prostriedkov, ktoré sa môžu použiť na realizáciu
investičných akcií v roku 2015.
g) Termín stretnutia Komisie pre výstavbu, ÚP a financovanie bude oznámený
poslancom OcZ e-mailom aby sa v prípade záujmu mohli zasadania zúčastniť.
9. Rôzne.
a) Poslanec Štefan Čirč – prečítal uznesenia z predchádzajúcich rokov, ktoré z jeho
hľadiska neboli splnené a to:
- Cesta Obytný súbor bývalého hospodárske dvory Malý Šariš – verejnoprospešná
stavba (Hodossyho dvor). Starosta vysvetlil situáciu nasledovne: stavbu pozastavil
KDI Prešov z dôvodu, že predmetná stavba nespĺňala bezpečnostné prvky a bolo
potrebné projekt na túto stavbu prepracovať podľa požiadaviek KDI.

-

Prepich pod štátnou cestou a kanalizačné vetva. Starosta informoval, že tento
prepich mohla realizovať len firma EKOPRIM s.r.o., ktorá vyhrala verejné
obstarávania na výstavbu kanalizácie v obci. Táto firma zaslala cenovú ponuku na
realizáciu tejto stavby vo výške 76 830,55 EUR s DPH. Starosta obce hľadal
firmu, ktorá by zrealizovala predmetnú stavbu za menšie náklady. Firma, ktorá by
zrealizovala stavbu približne cca za 18 000 € sa musela dohodnúť na realizácii
stavby cez firmu EKOPRIM, čo tiež trvalo nejaký čas. Realizácia prepichu novou
metódou – pretláčaním sa však už potom nedala realizovať nakoľko nastali
nevhodné poveternostné podmienky a vonkajšia teplota klesla pod odporúčanú
pracovnú teplotu.

-

Dopravné značenie pri Materskej škôlke – Žiadosť o zníženie rýchlosti pri
Materskej škole nebola schválená KDI o čom starosta informoval aj poslancov na
zasadnutí OcZ v predchádzajúcom volebnom období.

-

Vyhradenie priestoru pre zberný dvor oplotením pri ČOV – uznesenie trvá.
Starosta obce informoval, že tento zberný dvor funguje a občania tam majú
možnosť vyvážať trávu a konáre na vlastné náklady po usmernení pracovníka
OcÚ. Obec zabezpečí oplotenie pozemku a verejne oznámi deň a čas, kedy tam
bude prítomný pracovník, ktorý bude preberať tento odpad.

-

Reklamovanie vysprávok ciest – starosta obce informoval, že vysprávky ciest boli
zrealizované a vysprávky boli vykonané.
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Reklamovanie prístavby Materskej školy – prístavba Materskej škôlky bola
uplatnená u realizátora stavby firmy UNISTAV. Firma UNISTAV vykoná opravu
na prístavbe Materskej škôlky v tomto roku, nakoľko minulý rok sa tieto práce
nedali realizovať v zimných mesiacoch.

10. Záver
Zasadnutie OcZ ukončil starosta obce Ing. Miroslav Palenčár.

Zapisovateľka : Zdenka Grušková
Overovatelia zápisnice
Marián Hrušovský

František Babuščák

Ing. Miroslav Palenčár
starosta obce

