Zápisnica č. 7/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malý Šariš,
konaného dňa 14.12.2020

Prítomní : 9 poslancov OcZ, Mgr. Stanislav Mathia – starosta obce, Ing. Slavomír Očipa
- hlavný kontrolór obce, 2 pracovníčky OcÚ, Ing. arch. V. Debnár - (viď. prezenčná
listina)
Poslanec Jozef Hrušovský sa dostavil na zasadnutie OcZ o 16:40 hod.
Program :
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
za školský rok 2019/2020
4. Návrh VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Malý Šariš
5. Návrh VZN č. 3/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území
obce Malý Šariš
6. Návrh VZN č. 4/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby
7. Návrh VZN č. 5/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie
originálnych kompetencií obce Malý Šariš na úseku školstva
8. Návrh VZN č. 7/2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Malý Šariš
č. 2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malý Šariš
9. Návrh VZN č. 6/2020 o miestnom poplatku za rozvoj
10. Návrh – Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Malý Šariš
11. Schválenie výšky dotácii a príspevkov z rozpočtu obce na rok 2021
12. Schválenie financovania projektu výstavby novej materskej školy a informácia
o výsledkoch verejného obstarávania na prípravu PD a projektanta
13. Úprava rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením
14. Návrh Zmien a doplnkov ÚPN obce súvisiacich s výstavbou novej materskej školy
a vypracovanie ÚP zóny pre lokalitu „Nad špitaľom“
15. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Malý Šariš na rok 2021
a k viacročnému rozpočtu
16. Schvaľovanie rozpočtu obce Malý Šariš na rok 2021 a viacročného rozpočtu
17. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Šariš na I. polrok 2021
18. Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi
19. Ceny obce
20. Rôzne
21. Záver
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1. Otvorenie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Zasadnutie OcZ zahájil a viedol starosta obce Mgr. Stanislav Mathia. V úvode privítal
poslancov OcZ a ostatných prítomných.
Za zapisovateľku zápisnice bola určená Mgr. Ľudmila Hirkalová. Za overovateľov
zápisnice boli navrhnutí Ing. Imrich Kropuch a Gabriel Kuba.
Návrh na uznesenie: Schválenie zapisovateľky Mgr. Ľudmila Hirkalová a overovateľov
zápisnice Ing. Imrich Kropuch a Gabriel Kuba.
Hlasovanie za uznesenie:
PRÍTOMNÍ – 8 poslancov
ZA – 8 poslancov,
PROTI – 0,
ZDRŽAL SA – 0
Uznesenie 1/7/2020 bolo schválené jednomyseľne.

2. Schválenie programu.
Návrh na uznesenie: Schválenie programu rokovania OcZ č. 7/2020 v predloženom znení.
Hlasovanie za uznesenie:
PRÍTOMNÍ – 9 poslancov
ZA – 9 poslancov,
PROTI – 0,
ZDRŽAL SA – 0.
Uznesenie 2/7/2020 bolo schválené jednomyseľne.
Starosta obce sa opýtal prítomných, či má niekto návrh na zmenu resp. doplnenie programu
rokovania.
a) Ing. Pavol Kušnír navrhuje doplniť bod č. 3 o bod 3.1. Úprava platu starostu obce.
Návrh na uznesenie: Schválenie doplnenia bodu č. 3 programu rokovania OcZ
č. 7/2020 o bod 3.1. Úprava platu starostu obce .
Hlasovanie za uznesenie:
PRÍTOMNÍ – 9 poslancov
ZA – 9 poslancov,
PROTI – 0,
ZDRŽAL SA – 0.
Uznesenie 3/7/2020 bolo schválené jednomyseľne.
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b) Ing. Radovan Seman navrhuje, aby sa bod rokovania č. 14 rozdelil na dva samostatné
body nasledovne:
Bod 14. Návrh zmien a doplnkov ÚPN obce súvisiacich s výstavbou novej materskej
školy
Bod 14.1. Vypracovanie ÚP zóny pre lokalitu „Nad špitaľom“.
Návrh na uznesenie: Schválenie rozdelenia bodu rokovania č. 14 na dva samostatné
body nasledovne:
Bod 14. Návrh zmien a doplnkov ÚPN obce súvisiacich s výstavbou novej materskej
školy
Bod 14.1. Vypracovanie ÚP zóny pre lokalitu „Nad špitaľom“.
Hlasovanie za uznesenie:
PRÍTOMNÍ – 9 poslancov
ZA – 6 poslancov,
PROTI – 0,
ZDRŽAL SA – Gabriel Kuba, Ing. Eva Harsághy a PhDr. Zdenka Hudáková.
Uznesenie 4/7/2020 bolo schválené.

c) Hlavný kontrolór obce Ing. Slavomír Očipa navrhuje, aby sa bod rokovania č. 17 doplnil
o bod 17.1. Správa o výsledku kontroly.
Návrh na uznesenie: Schválenie doplnenia bodu č. 17 o bod 17.1. Správa o výsledku
kontroly.
Hlasovanie za uznesenie:
PRÍTOMNÍ – 9 poslancov
ZA – 9 poslancov,
PROTI – 0,
ZDRŽAL SA – 0.
Uznesenie 5/7/2020 bolo schválené jednomyseľne.

d) Hlavný kontrolór obce Ing. Slavomír Očipa ďalej navrhuje, aby sa bod rokovania č. 18
doplnil o bod 18.1. Odmeňovanie poslancov
Návrh na uznesenie: Schválenie doplnenia bodu č. 18 o bod 18.1. Odmeňovanie
poslancov.
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Hlasovanie za uznesenie:
PRÍTOMNÍ – 9 poslancov
ZA – 9 poslancov,
PROTI – 0,
ZDRŽAL SA – 0.
Uznesenie 6/7/2020 bolo schválené jednomyseľne.

3. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej
školy za školský rok 2019/2020
Vzhľadom k tomu, že riaditeľka materskej školy Mgr. Mariana Karabinošová je od
11.12.2020 na pandemickej PN z dôvodu ochorenia COVID-19 Správa o výsledkoch
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020 bola poslancom OcZ
zaslaná elektronicky.

Starosta obce následne otvoril rozpravu k tomuto bodu. K správe neboli vznesené žiadne
pripomienky a námietky.

Návrh na uznesenie: OcZ berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020.

Hlasovanie za uznesenie:
PRÍTOMNÍ – 9 poslancov
ZA – 9 poslancov,
PROTI – 0,
ZDRŽAL SA – 0.
Uznesenie 7/7/2020 bolo schválené jednomyseľne.
Pred rokovaním o bode č. 3.1. starosta obce opustil rokovaciu miestnosť a odovzdal slovo
Ing. Pavlovi Kušnírovi.
3.1. Úprava platu starostu obce.
Zástupca starostu Ing. Pavol Kušnír prečítal znenie zákona:
Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest patrí starostovi obce plat, ktorý je súčinom priemernej
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mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a zákonom určeného násobku podľa
počtu obyvateľov. OcZ môže v zmysle § 4 ods. 2 vyššie uvedeného zákona tento plat
rozhodnutím zvýšiť až o 60 %.
V súčasnosti starosta obce poberá od 01.01.2020 základný plat navýšený o 5 %.
Ing. Pavol Kušnír navrhuje, aby sa starostovi obce od 01.01.2021 navýšil základný plat
o ďalších 5 %, čo by predstavovalo navýšenie základného platu podľa § 4 ods. 2 o 10 %.
Zástupca starostu obce následne otvoril rozpravu k tomuto bodu. Neboli však vznesené žiadne
pripomienky a námietky.
Návrh na uznesenie: OcZ v Malom Šariši schvaľuje navýšenie základného platu
starostovi obce Malý Šariš o 10 % s účinnosťou od 01.01.2021.

Hlasovanie za uznesenie:
PRÍTOMNÍ – 9 poslancov
ZA – 7 poslancov,
PROTI – 0,
ZDRŽAL SA – Ing. Radovan Seman a Mgr. Peter Humeňanský.
Uznesenie 8/7/2020 bolo schválené.

4. Návrh VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malý Šariš.
S Návrhom VZN č. 2/2020 boli poslanci OcZ oboznámení, návrh VZN im bol zaslaný pred
rokovaním OcZ. Návrh VZN bol v zákonom predpísanej dobe zverejnený aj na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce. K návrhu VZN č. 2/2020 neboli k 07.12.2020 doručené žiadne
pripomienky.
Starosta obce následne otvoril rozpravu k tomuto bodu. Zo strany poslancov OcZ však
neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky.
Hlasovanie o VZN: Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši schvaľuje VZN č. 2/2020
o miestnych daniach a miestnych poplatkoch na území obce Malý Šariš.
Výsledky hlasovania:
PRÍTOMNÍ – 9 poslancov
ZA – 9 poslancov,
PROTI – 0,
ZDRŽAL SA – 0.
VZN č. 2/2020 bolo schválené jednomyseľne.
5

5. Návrh VZN č. 3/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na
území obce Malý Šariš.
S Návrhom VZN č. 3/2020 boli poslanci OcZ oboznámení, návrh VZN im bol zaslaný pred
rokovaním OcZ. Návrh VZN bol v zákonom predpísanej dobe zverejnený aj na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce. K návrhu VZN č. 3/2020 neboli k 07.12.2020 doručené žiadne
pripomienky.
Starosta obce následne otvoril rozpravu k tomuto bodu. Zo strany poslancov OcZ však
neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky.
Hlasovanie o VZN: Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši schvaľuje VZN č. 3/2020,
ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Malý Šariš.
Výsledky hlasovania:
PRÍTOMNÍ – 9 poslancov
ZA – 9 poslancov,
PROTI – 0,
ZDRŽAL SA – 0.
VZN č. 3/2020 bolo schválené jednomyseľne.

6. Návrh VZN č. 4/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby.
S Návrhom VZN č. 4/2020 boli poslanci OcZ oboznámení, návrh VZN im bol zaslaný pred
rokovaním OcZ. Návrh VZN bol v zákonom predpísanej dobe zverejnený aj na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce. K návrhu VZN č. 4/2020 neboli k 07.12.2020 doručené žiadne
pripomienky.
Starosta obce následne otvoril rozpravu k tomuto bodu. Zo strany poslancov OcZ však
neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky.
Hlasovanie o VZN: Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši schvaľuje VZN č. 4/2020
o poskytovaní opatrovateľskej služby.
Výsledky hlasovania:
PRÍTOMNÍ – 9 poslancov
ZA – 9 poslancov,
PROTI – 0,
ZDRŽAL SA – 0.
VZN č. 4/2020 bolo schválené jednomyseľne.
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7. Návrh VZN č. 5/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie
originálnych kompetencií obce Malý Šariš na úseku školstva.
S Návrhom VZN č. 5/2020 boli poslanci OcZ oboznámení, návrh VZN im bol zaslaný pred
rokovaním OcZ. Návrh VZN bol v zákonom predpísanej dobe zverejnený aj na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce. K návrhu VZN č. 5/2020 neboli k 07.12.2020 doručené žiadne
pripomienky.
Starosta obce následne otvoril rozpravu k tomuto bodu.
a) Poslanec Ing. Radovan Seman navrhuje, aby sa príspevok na žiaka, ktorý navštevuje
CVČ znížil na 40 € / žiak. Svoj návrh odôvodňuje tým, že služby, ktoré poskytuje CVČ
jednotlivým žiakom sú rovnaké pre všetkých žiakov a nerobia sa rozdiely medzi žiakmi
z obcí, ktoré prispievajú oveľa menej resp. ktoré neprispievajú vôbec. Zároveň
podotkol, že výška príspevku jednotlivých obcí nie je odzrkadlená pri doplatku rodičov
a všetci rodičia platia rovnaký poplatok. V závere doplnil, že takto ušetrené peniaze by
obec mohla radšej investovať do detí v obci.
b) Poslankyňa Ing. Eva Harsághy oponuje, že navrhovaná výška poplatku 50 € / žiak sa
jej zdá primeraná.
Pozmeňujúci návrh: Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši schvaľuje výšku poplatku
pre CVČ 40 € / žiak.
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu:
PRÍTOMNÍ – 9 poslancov
ZA – 7 poslancov,
PROTI – 0,
ZDRŽAL SA – PhDr. Zdenka Hudáková a Mgr. Vladimír Vančo.

c) Hlavný kontrolór obce Ing. Slavomír Očipa navrhuje úpravu názvu prílohy č. 1
nasledovne: Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na
dieťa CVČ.
Pozmeňujúci návrh: Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši schvaľuje zmenu názvu
prílohy č. 1 nasledovne: Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy a na dieťa CVČ.
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu:
PRÍTOMNÍ – 9 poslancov
ZA – 9 poslancov,
PROTI – 0,
ZDRŽAL SA – 0.
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Hlasovanie o VZN: Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši schvaľuje VZN č. 5/2020
o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií obce
Malý Šariš na úseku školstva v upravenom znení.

Výsledky hlasovania:
PRÍTOMNÍ – 9 poslancov
ZA – 8 poslancov,
PROTI – 0,
ZDRŽAL SA – PhDr. Zdenka Hudáková.

VZN č. 5/2020 bolo schválené so zapracovanými zmenami.

8. Návrh VZN č. 7/2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Malý
Šariš č. 2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malý Šariš.
S Návrhom VZN č. 7/2020 boli poslanci OcZ oboznámení, návrh VZN im bol zaslaný pred
rokovaním OcZ. Návrh VZN bol v zákonom predpísanej dobe zverejnený aj na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce. K návrhu VZN č. 7/2020 neboli k 07.12.2020 doručené žiadne
pripomienky.
Starosta obce následne otvoril rozpravu k tomuto bodu. Zo strany poslancov OcZ však
neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky.

Hlasovanie o VZN: Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši schvaľuje VZN č. 7/2020,
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Malý Šariš č. 2/2019 o výške
príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malý Šariš.
Výsledky hlasovania:
PRÍTOMNÍ – 9 poslancov
ZA – 9 poslancov,
PROTI – 0,
ZDRŽAL SA – 0.
VZN č. 7/2020 bolo schválené jednomyseľne.
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9. Návrh VZN č. 6/2020 o miestnom poplatku za rozvoj.
S Návrhom VZN č. 6/2020 boli poslanci OcZ oboznámení, návrh VZN im bol zaslaný pred
rokovaním OcZ. Návrh VZN bol v zákonom predpísanej dobe zverejnený aj na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce. K návrhu VZN č. 6/2020 neboli k 07.12.2020 doručené žiadne
pripomienky.
Starosta obce následne otvoril rozpravu k tomuto bodu.
a) Poslankyňa Ing. Eva Harsághy navrhuje, aby sa článok 2 bod 2 upravil nasledovne:
Obec určuje sadzbu poplatku za rozvoj pri stavbách určených na bývanie vo výške 3 €
za m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby v zmysle odseku 1 v článku 2. Pri
stavbách určených na podnikateľské účely obec určuje sadzbu za rozvoj vo výške 10 €
za m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.
Pozmeňujúci návrh: Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši schvaľuje úpravu článku
2 bod 2 nasledovne: Obec určuje sadzbu poplatku za rozvoj pri stavbách určených na
bývanie vo výške 3 € za m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby v zmysle odseku
1 v článku 2. Pri stavbách určených na podnikateľské účely obec určuje sadzbu za
rozvoj vo výške 10 € za m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu:
PRÍTOMNÍ – 9 poslancov
ZA – 9 poslancov,
PROTI – 0,
ZDRŽAL SA – 0.
Hlasovanie o VZN: Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši schvaľuje VZN č. 6/2020
o miestnom poplatku za rozvoj v upravenom znení.

Výsledky hlasovania:
PRÍTOMNÍ – 9 poslancov
ZA – 9 poslancov,
PROTI – 0,
ZDRŽAL SA – 0.

VZN č. 6/2020 bolo schválené so zapracovanými zmenami jednomyseľne.
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10. Návrh – Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Malý Šariš
Návrh sadzobníka úhrad za služby poskytované obcou Malý Šariš (viď. príloha) prečítal
starosta obce. Obecná rada na svojom zasadnutí navrhla zmeny v sadzobníku, ktoré boli
zapracované do materiálu, ktorý bol poslancom vopred zaslaný na oboznámenie a
pripomienkovanie. Návrh – Sadzobníka bol taktiež vyvesený na úradnej tabuli a internetovej
stránke obce dňa 27.11.2020. K návrhu sadzobníka neboli k 07.12.2020 doručené žiadne
pripomienky.
Starosta obce následne otvoril rozpravu k tomuto bodu. Zo strany poslancov OcZ však
neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky.

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši schvaľuje Sadzobník
úhrad za služby poskytované obcou Malý Šariš.
Hlasovanie za uznesenie:
PRÍTOMNÍ – 9 poslancov
ZA – 9 poslancov,
PROTI – 0,
ZDRŽAL SA – 0.

Uznesenie 9/7/2020 bolo schválené jednomyseľne.

11. Schválenie výšky dotácii a príspevkov z rozpočtu obce na rok 2021.
Žiadosti o poskytnutie dotácii a príspevkov na činnosť jednotlivých organizácii
a spolkov pôsobiacich v obci Malý Šariš na rok 2021 boli prerokované na zasadnutí
obecnej rady. Obecná rada navrhla schváliť tieto sumy dotácii a príspevkov na rok 2021
pre jednotlivé organizácie a spolky pôsobiace v obci Malý Šariš: (viď. príloha).
Poslanci OcZ podmieňujú poskytnutie dotácie pre TJ Šľachtiteľ Malý Šariš zahájením
futbalových súťaži a taktiež kvartálnym vyúčtovaním poskytnutej dotácie.
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Návrh na uznesenie : Schválenie dotácii a príspevkov na rok 2021

Názov organizácie
ZO SZZP Malý Šariš
ŽSS Malošarišanka
Rímskokatolícka farnosť Župčany, filiálka Malý Šariš- dotácia na
letný tábor a prácu s mládežou
Rímskokatolícka farnosť Župčany, filiálka Malý Šariš- dotácia na
obnovu národnej kultúrnej pamiatky kostol Krista Kráľa
ZO ÚŽS, MS SČK, MO MS a FSS Javorina
Slovenský zväz chovateľov holubov Malý Šariš
TJ Šľachtiteľ Malý Šariš
Šarišské šintire – detská ľudová skupina

Schválená suma
dotácie (príspevku)
na rok 2021
400 €
500 €
3500 €
5 000 €
850 €
600 €
11 500 €
2 000 €

Hlasovanie za uznesenie:
PRÍTOMNÍ – 9 poslancov
ZA – 9 poslancov,
PROTI – 0,
ZDRŽAL SA – 0.
Uznesenie 10/7/2020 bolo schválené jednomyseľne.

12. Schválenie financovania projektu výstavby novej materskej školy a informácia
o výsledkoch verejného obstarávania na prípravu PD a projektanta.
V súlade s uznesením č. 11/6/2020 bola urobená výzva na predloženie ponuky na
predmet zákazky: „Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Materskej školy
v Malom Šariši pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie“ (viď. príloha). Starosta
obce informoval prítomných poslancov o priebehu a podrobnostiach zrealizovaného
verejného obstarávania. Víťazným uchádzačom sa stal A.P.H. ateliér, s.r.o., Kutuzova
13, 080 05 Prešov s výškou cenovej ponuky 29 760 € s DPH. Víťaz bol oboznámený.
Vzhľadom k tomu, že sa blíži koniec roka a všetky dokumenty by sa nestihli spracovať
navrhujeme rozdeliť platbu nasledovne: v roku 2020 by sa preplatilo 45 % za
spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a následne v roku 2021
by sa preplatila suma 55 % za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie.

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši schvaľuje financovanie
vypracovania projektovej dokumentácie stavby: Materskej školy v Malom Šariši pre
územné rozhodnutie a stavebné povolenie.
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Hlasovanie za uznesenie:
PRÍTOMNÍ – 9 poslancov
ZA – 9 poslancov,
PROTI – 0,
ZDRŽAL SA – 0.
Uznesenie 11/7/2020 bolo schválené jednomyseľne.

13. Úprava rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením
Návrh č.7 na zmenu rozpočtu obce na rok 2020 prečítala prítomným poslancom OcZ Mgr.
Zdenka Grušková
Starosta obce následne otvoril rozpravu k tomuto bodu. Zo strany poslancov OcZ však
neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky.
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši schvaľuje Návrh č. 7 na
zmenu rozpočtu obce na rok 2020
Hlasovanie za uznesenie:
PRÍTOMNÍ – 9 poslancov
ZA – 9 poslancov,
PROTI – 0,
ZDRŽAL SA – 0.
Uznesenie 12/7/2020 bolo schválené jednomyseľne.

14.1 Návrh Zmien a doplnkov ÚP obce súvisiacich s výstavbou novej materskej školy
Starosta obce udelil slovo Ing. arch. Vladimírovi Debnárovi, aby ozrejmi situáciu potreby
zrealizovania zmien a doplnkov ÚP obce z dôvodu plánovanej výstavby novej materskej
školy.
Ing,. arch. Debnár vysvetli poslancom OcZ, že obec je vlastníkom pozemku KN-C 155 k.ú.
Malý Šariš o výmere 3431 m2, ktorý je podľa platného ÚP obce Malý Šariš v znení
neskorších zmien a doplnkov súčasťou funkčnej plochy rodinných domov. Na predmetnom
pozemku však obec plánuje postaviť novú materskú školu vrátane príslušného dopravného
a technického vybavenia. Materská škola je zariadením občianskeho vybavenia, ktoré
môže byť umiestnené iba na ploche občianskeho vybavenia. Súčasťou zmeny funkčnej
plochy rodinných domov na funkčnú plochu občianskeho vybavenia bude aj návrh
úrovňovej priesečnej križovatky na ceste III/3430.
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Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši schvaľuje začatie
obstarávania zmien a doplnkov ÚP obce v rozsahu s výstavbou novej materskej školy.

Hlasovanie za uznesenie:
PRÍTOMNÍ – 9 poslancov
ZA – 9 poslancov,
PROTI – 0,
ZDRŽAL SA – 0.
Uznesenie 13/7/2020 bolo schválené jednomyseľne.

14.2 Vypracovanie ÚP zóny pre lokalitu „Nad špitaľom“
Starosta obce udelil slovo Ing. arch. Vladimírovi Debnárovi, aby ozrejmi situáciu potreby
vypracovania ÚP zóny pre lokalitu „Nad špitaľom“.
Ing. arch. Vladimír Debnár vysvetlil, že podľa kapitoly 11 Záväznej časti Územného plánu
obce Malý Šariš, vyhlásenej VZN obce Malý Šariš č. 2/2003, v znení neskorších Zmien
a doplnkov vyhlásených VZN č. 1/2010, VZN č. 2/2017 a VZN č. 1/2020, pre časť obce
„Nad špitaľom“ je potrebné obstarať územný plán zóny. Predmetom návrhu Územného
plánu zóny „Obytný súbor RD Nad Špitaľom“ bude v zmysle § 12 stavebného zákona
návrh funkčného využitia pozemkov a umiestnenia stavieb RD na jednotlivých
pozemkoch, vrátane návrhu zastavovacích podmienok jednotlivých pozemkov a návrhu
pozemkov pre umiestnenie dopravného a technického vybavenia. Na obstaraní návrhu ÚP
tejto zóny majú záujem fyzické aj právnické osoby, ktoré sú vlastníkmi pozemkov
v predmetnej lokalite.
- Ing. Radovan Seman žiada, aby v zápisnici bolo uvedené jeho nasledovné stanovisko:
K návrhu na lokalitu „Nad špitaľom“ v súčasnej dobe nezahlasujem z nasledovných
dôvodov:
a) s návrhom o zámere vypracovania ÚP zóny by mali byť najprv oboznámení občania
obce, ktorých sa to týka,
b) doporučujem stretnutie majiteľov pozemkov a uvedený zámer o vypracovaní ÚP zóny
s nimi prejednať,
c) v prípade ich kladného vyjadrenia si musíme vyjasniť:
- darovanie resp. odkúpenie pozemkov na miestnu komunikáciu a chodníky
- financovanie inžinierských sieti – voda, plyn, elektrika, internet, kapacita ČOV a pod.
Po ich kladnom vyjadrení za túto zmenu budem hlasovať
Poznamenávam, že do vlastníckych pomerov občanov bez prejednania s nimi by sme
nemali zasahovať. Máme slúžiť občanom podľa ich požiadaviek nie rozhodovať „ o nás
bez nás“.
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Ing. arch. Debnár konštatoval, že pri schvaľovaní ÚP zmeny doplnky č. 3 boli všetky zmeny
s občanmi prerokovávane a nikto k tomu nemal pripomienky a námietky.
-

-

Poslanec Ing. Imrich Kropuch dodal, že on patril medzi poslancov OcZ, ktorí
schvaľovali ÚP zmeny a doplnky č. 3. Zároveň dodal, že uvedená lokalita je
jednoznačne najvýhodnejšou lokalitou na výstavbu v obci. V závere doplnil, že určite
to nie je záležitosť jedného mesiaca, ale kým sa tam začne stavať môže to trvať aj rok
alebo dva roky. Jednoznačne však doporučuje, začať verejné obstarávanie územného
plánu zóny, ak má obec záujem riešiť novú výstavbu v obci.
Poslanec Ing. Pavol Kušnír navrhuje, aby sa na nákladoch vypracovania územného
plánu tejto zóny podieľali aj budúci investori.

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši:
1. schvaľuje začatie obstarávania Územného plánu zóny „Obytný súbor RD Nad
Špitaľom“
2. žiada zabezpečiť obstarania Územného plánu zóny „Obytný súbor RD Nad
Špitaľom“ v zmysle príslušných právnych predpisov.

Hlasovanie za uznesenie:
PRÍTOMNÍ – 9 poslancov
ZA – 6 poslancov,
PROTI – 0,
ZDRŽAL SA – Ing. Imrich Kropuch, Mgr. Peter Humeňanský a Ing. Radovan Seman.
Uznesenie 14/7/2020 bolo schválené.

15. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Malý Šariš na rok
2021 a k viacročnému rozpočtu
Starosta obce udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce Ing. Slavomírovi Očipovi.
Hlavný kontrolór obce uviedol, že v zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov – hlavný kontrolór
vypracúva odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce pred jeho schválením v obecnom
zastupiteľstve. Vo svojom odbornom stanovisku zhodnotil, že Návrh rozpočtu obce na
rok 2021 a viacročného rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenia zákona
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 564/2004 Z.z.
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o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Hlavný kontrolór odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu
na rok 2021 chváliť a následne zobrať na vedomie aj návrh rozpočtu obce na roky 2021
– 2023.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2023.
Hlasovanie za uznesenie:
PRÍTOMNÍ – 9 poslancov
ZA – 9 poslancov,
PROTI – 0,
ZDRŽAL SA – 0.
Uznesenie 15/7/2020 bolo schválené jednomyseľne.

16. Schvaľovanie rozpočtu obce Malý Šariš na rok 2021 a viacročného rozpočtu
Návrh rozpočtu obce bol zverejnený v zákonom predpísanej lehote na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce, taktiež bol zaslaný poslancom OcZ pred zasadnutím OcZ.
Starosta obce udelil slovo Mgr. Zdenke Gruškovej.
Mgr. Zdenka Grušková informovala poslancov OcZ o návrhu rozpočtu obce Malý Šariš
na rok 2021 a viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 (viď. príloha).
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariš:
a) schvaľuje rozpočet obce Malý Šariš na rok 2021,
b) berie na vedomie viacročný rozpočet obce na roky 2021 – 2023
Hlasovanie za uznesenie:
PRÍTOMNÍ – 9 poslancov
ZA – 9 poslancov,
PROTI – 0,
ZDRŽAL SA – 0.

Uznesenie 16/7/2020 bolo schválené jednomyseľne.
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17. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Šariš na 1. polrok
2021
Starosta obce udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce Ing. Slavomírovi Očipovi, ktorý
prítomným prečítal plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Šariš na 1. polrok
2021
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši schvaľuje Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.
polrok 2021
Hlasovanie za uznesenie:
PRÍTOMNÍ – 9 poslancov
ZA – 9 poslancov,
PROTI – 0,
ZDRŽAL SA – 0.
Uznesenie 17/7/2020 bolo schválené jednomyseľne.

17.1 Správa o výsledkoch kontroly
Starosta obce udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce Ing. Slavomírovi Očipovi, ktorý
prítomným prečítal Správu o výsledkoch kontroly zameranej na kontrolu dodávateľských
faktúr, vykonávania základnej finančnej kontroly a vybraných VZN obce (viď. príloha).

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši berie na vedomie Správu o výsledkoch kontroly
Hlasovanie za uznesenie:
PRÍTOMNÍ – 9 poslancov
ZA – 9 poslancov,
PROTI – 0,
ZDRŽAL SA – 0.
Uznesenie 18/7/2020 bolo schválené jednomyseľne.
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18. Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce
Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce vo výške 216 € predniesla
prítomným poslancom OcZ Mgr. Zdenka Grušková.
Starosta obce následne otvoril rozpravu k tomuto bodu. Zo strany poslancov OcZ však
neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi obce Ing.
Slavomírovi Očipovi vo výške 216 €
Hlasovanie za uznesenie:
PRÍTOMNÍ – 9 poslancov
ZA – 9 poslancov,
PROTI – 0,
ZDRŽAL SA – 0.
Uznesenie 19/7/2020 bolo schválené jednomyseľne.

18.1 Odmeňovanie poslancov OcZ Malý Šariš
Starosta obce prečítal dôvodovú správu o udelení mimoriadnych odmien poslancom OcZ
spolu vo výške 1600 €, čo činí 200 € pre každého poslanca OcZ Malý Šariš.
Starosta obce následne otvoril rozpravu k tomuto bodu.
-

Ing. Radovan Seman navrhuje do budúcnosti doplniť do zásad odmeňovania poslancov
OcZ, kto môže schvaľovať a kto môže navrhovať prideľovanie mimoriadnych odmien
pre poslancov OcZ Malý Šariš.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši schvaľuje návrh starostu obce o udelení mimoriadnej
odmeny pre každého poslanca OcZ Malý Šariš vo výške 200 € v zmysle platných Zásad
o odmeňovaní poslancov OcZ.
Hlasovanie za uznesenie:
PRÍTOMNÍ – 9 poslancov
ZA – 7 poslancov,
PROTI – Ing. Radovan Seman a Mgr. Peter Humeňanský,
ZDRŽAL SA – 0.
Uznesenie 20/7/2020 bolo schválené.
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19. Ceny obce
V súlade s štatútom oceňovania občanov a obyvateľov obce informoval starosta obce
o výsledkoch návrhov jednotlivých kandidátov na Cenu OcZ Malý Šariš. Z jedenástich
navrhnutých kandidátov najviac poslaneckých hlasov získala pani Jolana Palková.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši schvaľuje a udeľuje Cenu Obecného zastupiteľstva pre
rok 2020 pani Jolane Palkovej.
Hlasovanie za uznesenie:
PRÍTOMNÍ – 9 poslancov
ZA – 9 poslancov,
PROTI –0,
ZDRŽAL SA – 0.
Uznesenie 21/7/2020 bolo schválené jednomyseľne.

20. Rôzne
-

Ing. Radovan Seman predložil možnosť realizácie rekonštrukcie multifunkčného
ihriska
Cenová ponuka firmy MARO je pri kompletnej rekonštrukcii cca 70 000 €. V prípade
ponechania súčasného osvetlenia a oplotenia je cenová ponuka vo výške cca 58 000 €.

21. Záver
Zasadnutie OcZ ukončil starosta obce Mgr. Stanislav Mathia. V závere všetkým
prítomným poďakoval za vykonanú prácu počas celého roka 2020.
Zapisovateľka: Mgr. Ľudmila Hirkalová

Overovatelia zápisnice

Ing. Imrich Kropuch

Mgr. Stanislav Mathia
starosta obce

Gabriel Kuba
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