Uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Kráľovciach na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa
18.01.2012 prijalo Uznesenie č. 1 /2012.
Obecné zastupiteľstvo podľa §11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov:
S CH V A Ľ U J E:
uznesenie č.1 /2012
- projekt: Protipovodňová ochrana vodného toku v centre obce Kráľovce
- výška celkových výdavkov na projekt:

500 580,- €

- výška celkových oprávnených výdavkov na projekt:

500 580,- €

- výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových
oprávnených výdavkov : 25 029,- €
Spôsob financovania projektu: vlastné zdroje
Kód príslušnej výzvy v rámci ktorej bude ŽoNFP predložená: OPŽP-PO2-11-1
za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

Návrhová komisia:
Ing. Oľga Mikulíková …………………
Bc. Peter Komár

…………………

v Kráľovciach 18.01.2012

starosta obce
Radoslav Šimko

Uznesenie
z riadneho Obecného zastupiteľstva Kráľovce konaného
dňa 26.januára 2012 o 18.30 hod. zasadačke OcÚ K r á ľ o v c e
Obecné zastupiteľstvo Kráľovce
A/ S CH V A Ľ U J E
uznesenie č.2 /2012 - vyradenie 140 ks stoličiek z majetku obce
zaradených do KD
za: 9
proti: 0

zdržal sa : 0

uznesenie č. 3/2012 – schvaľuje kúpu 1 ks plynového sporáka pre školskú jedáleň pri MŠ
Kráľovce - max. do výšky 1 500€ s DPH
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
uznesenie č. 4/2012 - schvaľuje osadenie nápojového automatu v priestoroch zdravotného
strediska Ing. Slávke Čarnej s výškou mesačného prenájmu 7€/1m2
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
uznesenie č.5/2012 – finančné prostriedky vo výške 3 000€ a to na opravu požiarnej
striekačky, dokúpenie hadíc a opravu brány požiarnej zbrojnice.
za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie č.6/2012 - vytvorenie trojčlennej pracovnej komisie poslancov v zložení:
Ing. Oľga Mikulíková, Ľudovít Cibuľa, František Budai, pre
zabezpečenie společných rokovaní a návrhov k vysporiadaniu
zmluvných vzťahov s obcou Budimír v období do konca februára 2012
za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie č. 7/2012 - úhradu faktúry za pripojovací poplatok vo výške 1 478,52 € pre
Východoslovenskú distribuciu a.s.
za: 8

proti: 0

zdržal sa: 1

uznesenie č. 8/2012 – úhradu faktúry za prepracovanie PD „ Kráľovce – kanalizácia a
ČOV“ – VN prípojka a trafostanica vo výške 1 164,-€ pre Privel, s.r.o
Košice
Za: 6

proti: 0

zdržal sa: 3

Uznesenie č. 9/2012 - Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov (bar)
Za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

B/ BERIE NA VEDOMIE
uznesenie č. 10/2012 – predloženú „Záverečnú správu“, hodnotenie a vyúčtovanie diela- bez
pripomienok
uznesenie č. 11/2012 – správu finančnej komisie

C/POVERUJE
uznesenie č. 12/2012 – starostu obce podaním žiadosti o doplnenie financovania
z Envirofondu SR na rok 2012 vo veci ziskania ďalších zdrojov pre
obec v objeme min. 30 tis. €
za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie č. 13/2012 – starostu obce právne ošetriť fakturáciu vo výške 33 965,10 €
( dodátkové práce dodávateľa) podľa vyúčtovania v záverečnej
správe.
Za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
D/ UKLADÁ
uznesenie č. 14/2012 – starostovi obce uskutočniť rokovanie s uchádzačmi, ktorí predložili
cenové ponuky v rámci prieskumu trhu – vývoz fekálií z DSS do
ČOV Kráľovce – za účelom zníženia ceny za vývoz fekálií.
T: ihneď
uznesenie č. 15/2012 - starostovi obce zabezpečiť nahrávanie zasadaní obecného
zastupitelstva
T: ihneď, stály
Návrhová komisia:
Ing. Oľga Mikulíková ……………………….
Bc. Peter Komár
……………………….

starosta obce: Radoslav Šimko………………

Obec K r á ľ o v c e
ZÁPISNICA
zo zasadnutia OcZ v Kráľovciach zo dňa 26.01.2012
Prítomní: Bc. Peter Komár
Mgr. Vladimír Čitbaj
Ing. Oľga Mikuliková
Monika Petrová
Miroslav Šturák
Ľudovít Cibuľa
Tatiana Vargová
František Budai
Tomáš Maľučký

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
3. Schválenie programu rokovania
4. Schválenie Dodatku č.1 k „Zmluve o nájme baru“ v priestore TJ.
5. Pripojovací poplatok k ČOV
6. ČOV – súhrnná správa Kráľovce
7. Výsledky inventarizácie
8. Rôzne
9. Záver.

ad 1/ Starosta obce Radoslav Šimko otvoril a viedol rokovanie zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kráľovce.
ad 2/

Návrhová komisia: Ing. Oľga Mikuliková
Bc. Peter Komár
Overovatelia zápisnice: Tomáš Maľučký
Ľudovít Cibuľa
Zapisovateľka: Ing. Štefková Marta

ad 3/ Program zasadnutia bol doplnený o jeden bod:
- Správa finančnej komisie
Po doplnení vyššie uvedeného bodu do programu OcZ ,bol program jednomyseľne
schválený.
Ad 4// Poslanci schválili Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov (bar) p.
Čižmárovi Jurajovi, v ktorom je uvedené odpustenie od platenia prenájmu za mesiac
január 2012 a mesiac február 2012.
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Ad 5/ Poslanci schválili pripojovací poplatok k ČOV pre Východoslovenskú distribúciu a.s.
vo výške
1 478,52 €, na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru
s poslancami. Z deviatich poslancov bolo sedem za , dvaja proti: Petrová, Bc. Komár.
Ad 6/ Rokovania obecného zastupiteľstva sa zúčastnil aj zástupca fi REGION INVEST, a.s.
Košice, Ing. Novotný , ktorý predniesol Záverečnú správu k dielu „ Výstavba ČOV
a kanalizácia Kráľovce – I. etapa“ , poslancom podrobne vysvetlil celý priebeh diela.
Každý poslanec dostal záverečnú správu aj v písomnej forme. Návrh VZN
k prevádzkovaniu ČOV navrhuje, aby urobila fi. ECOWA, ktorá má s vyhotovením
odborné skúsenosti, nakoľko to realizovala už vo viacerých obciach. Poslanci prijali
záverečnú správu k dielu bez pripomienok.
Ad 7 Výsledky inventarizácie doručili predsedovia jednotlivých inventarizačných komisií
obecnému úradu. Poslanci osúhlasili jednohlasne vyradiť 140 ks stoličiek, ktoré sú
v dezolátnom stave z majetku obce zaradené v KD.
Doplnený bod rokovania: Správa finančnej komisie
Predsedníčka finančnej komisie Ing. Mikulíková prečítala správu z finančnej komisie
– viď príloha . Túto správu obecné zastupiteľstvo jednohlasne zobralo na vedomie.
Ad 8/ Rôzne
V bode rôzne starosta obce prečítal žiadosť zo ŠJ pri MŠ Kráľovce o zakúpenie
plynového sporáka, kuchynskú váhu, elektrický krájač zeleniny. Poslanci jednohlasne
schválili zakúpenie iba l ks plynového sporáka a to max. do výšky 1500,-€ s DPH,
ostatné schválené nebolo.
Ing. Slávka Čarná, bytom Spišské Podhradie , písomne požiadala obecné zastupiteľstvo
o súhlas na umiestnenie nápojového automatu – prenájom priestoru na umiestnenie 1
m2 , v priestoroch zdravotného strediska v Obci Kráľovce, s tým, že prípojky energií
vyhotoví sama na vlastné náklady s vlastným podružným meraním. Poslanci
jednohlasne schválili výšku nájmu 7,- €/mesiac, ročne to činí 84,-€. Je potrebné
vypracovať Zmluvu o nájme.
Dobrovoľný hasičský zbor v Kráľovciach požiadal obecné zastupiteľstvo o navýšenie
rozpočtu pre DHZ na rok 2012 o 3 000,-€. Členovia DHZ obecnému zastupiteľstvu
osobne vysvetlili na čo požadujú finančné prostriedky ( oprava striekačky, kúpa hadíc,
oprava brány do PZ). Poslanci jednohlasne súhlasili s požadovanou finančnou
čiastkou pre DHZ.
Ing. Mikulíková v tomto bode navrhla, aby rozpis obecných zastupiteľstiev bol vo
vývesnej tabuli obce.
Je potrebné zabezpečiť, aby obecné zastupiteľstva boli nahrávané. S termínom stálym
a ihneď. Za hlasovalo osem poslancov, p. Budai sa zdržal hlasovania.
Starosta obce informoval poslancov OcZ, že od 1.1.2012 obci plynie viazanosť s DSS
Kráľovce na vývoz fekálií do ČOV Kráľovce.
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Starosta obce prečítal cenové ponuky predložené majiteľmi oprávnenými vývoz
fekálií:
1. Červeňák R., Sokoľ – 22,-€ s DPH
2. Domby D., Rozhanovce – 25,-€ bez DPH
3. Ovšák T, Ploské - 25,-€ s DPH
4. AGRO PLUS, s.r.o Budimír – 20,10€ bez DPH
5. Múdry Ján, Kráľovce – 19,-€ s DPH
- Poslanci poverili starostu obce na jednanie s oslovenými vlastníkmi fekálnych
vozidiel, z dôvodu vysokej čiastky za vývoz fekálií za účelom prípadného zníženia
ceny za vývoz.

Ing. Mikulíková apelovala na rodičov, aby si všímala svoje deti a regulovali ich
správanie na verejnosti, aby nedochádzalo k zbytočným nepríjemnostiam
spôsobeným občanom obce.

Ad9/
Na záver starosta obce poďakoval za účasť a ukončil
zastupiteľstva.

zasadanie obecného

Zapísala: Ing. Marta Štefková
Dňa: 26.01.2012
Overovatelia zápisnice: Tomáš Maľučký
Ľudovít Cibuľa

starosta obce
Radoslav Šimko
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