Obec Kráľovce

ZÁPISNICA
zo zasadnutia OcZ v Kráľovciach z 09.04.2013
Prítomní:

Tatiana Vargová
Mgr. Vladimír Čitbaj
Ing. Oľga Mikulíková
Tomáš Maľučký
František Budai
Monika Petrová
Bc. Peter Komár
Ľudovít Cibuľa

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Zánik mandátu poslanca Miroslava Šturáka
5. Správa kontrolóra obce k pripomienkam finančnej komisie
6. Návrh I. zmeny rozpočtu
7. Poskytnutie dotácie pre Centrá voľného času
8. Informácia starostu obce ohľadom kolaudácie ČOV
9. Informácia starostu obce o zmene správcu cintorína
10. Schválenie platu starostu obce na rok 2013
11. Schválenie platu hlavnej kontrolórke obce na rok 2013
12. Vyhlásenie starostu obce k majetkovým pomerom
13. Prenájom priestorov bývalej ZŠ
14. List zo súdu ohľadom zrušenia uznesenia 48/2011 z 6.10.2011
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver
ad 1/ Starosta obce Radoslav Šimko otvoril a viedol rokovanie zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Kráľovce.
ad 2/ Návrhová komisia : Tomáš Maľučký
Bc. Peter Komár
Overovatelia zápisnice : Tomáš Ma
František Budai
Zapisovateľ : Tatiana Vargová
Program zasadnutia bol schválený.
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ad 3/ Kontrola uznesení sa nekonala. Kontrolórka obce Ing. Milada Jurková predniesla,
keďže starosta podľa zákona má právo, tak pozastavil výkon uznesení z posledného
zastupiteľstva. Pani kontrolórka tak vyzvala OcZ, keďže má právo na potvrdenie týchto
uznesení, pokiaľ to právo poslanci využijú je potrebné jednotlivé uznesenia odhlasovať
znova. Starosta sa vyjadril, že uznesenia nepodpísal z dôvodu neúčasti na OcZ.
ad 4/ Starosta informoval, že k 01.03.2013 sa pán Miroslav Šturák vzdal poslaneckého
mandátu.
ad 5/ Pani kontrolórka prečítala správu k pripomienkam finančnej komisie a k daným
bobom sa vyjadrila. Ďalej pani kontrolórka vykonala kontrolu rozpočtu len výdavkov na
základe prijatého rozpočtu. Ocz správu zobralo na vedomie.
ad 6/ OcZ požiadalo obecný úrad aby bola zverejnená ponuka , kto by mal záujem o prácu
kronikára obce a správcu webovej stránky obce Kráľovce.
ad 7/ Pani Čitbajová prečítala návrh I. zmeny rozpočtu. Kontrolórka obce prečítala ešte
jednu zmenu, ktorú pripravila finančná komisia, a to aby z prostriedkov na VKK
5000€ bolo 2000€ presunuté na právne služby a taktiež dotácia daňového úradu bola
navýšená o 1000€ a tiež použitá na právne veci pre Ocz.
ad 8/ Starosta informoval o poskytnutí dotácie pre Centrá voľného času. Poslanci
informáciu zobrali na vedomie.
ad 9/ Informácia starostu obce ohľadom kolaudácie ČOV, ktorá prebehla 06.03.2013. Bolo
urobené porealizačné zameranie a zistilo sa, že studňa a jeden objekt nie sú na obecnom
pozemku. Prišiel list 08.04.2013, v ktorom žiadajú do 30. dní, aby boli doručené potrebné
doklady. Poslanci súhlasili, aby sa tomu venovala komisia a to pán Cibuľa, Budai a pani
Mikulíková.
ad 10/ Starosta informoval o zmene správcu cintorína. Novým správcom je pán Jozef
Nemec z Ploského.
ad 11/ Schválenie platu starostu obce vo výške 1594€ v hrubom na rok 2013 s účinnosťou
od 01.01.2013 poslanci schválili .
ad 12/ Schválenie platu hlavnej kontrolórke obce vo výške 248€ v hrubom na rok 2013
s účinnosťou od 01.01.2013 poslanci schválili.
ad 13/ Vyhlásenie starostu obce k majetkovým pomerom bolo podané v danom termíne
k 31.03.2013. Obecné zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie. Pán Cibuľa prednesie
správu na budúcom zastupiteľstve.
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ad 14/ Prenájom priestorov bývalej ZŠ - poslanci súhlasili s prenájmom budovy na
najbližšom zasadaní obecnej rady sa určia podmienky o prenájme.
ad 15/ Starosta prečítal list zo súdu ohľadom zrušenia uznesenia č. 48/2011 z 6.10.2011.
Poslanci uznesenie nezrušili a rozhodnutie nechali na krajský súd.
ad 16/ Pán Komár prečítal jednotlivé uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva.
Poslanci využili právo a jednotlivé uznesenia odhlasovali.
Rôzne:
ad 17/ Žiadosť pani riaditeľky MŠ na oplotenie vodovodnej šachty , kľučku na bránu
a deratizáciu objektu z dôvodu bezpečnosti deti.
ad 18/ Žiadosť z obecného úradu Šarišské Bohdanovce bola zamietnutá.
ad 19/ Starosta prečítal sťažnosť pani Milasovej ohľadom zle vyspádovanej cesty, všetka
voda z cesty jej steká na jej pozemok.
ad 20/ Sťažnosť pani Marty Hanesovej na pána Smutného. Napriek viacerým
upozorneniam púšťa svojho psa na ulicu bez obojku a náhubku. Problém je, že pes je
agresívny a napadá ľudí.
ad 21/ Žiadosť od pani Bobovičovej o prešetrenie a verejné ospravedlnenie za poškodenie
dobrého mena občana Kráľoviec a to pánom Štefanom Králikom bytom Kráľovce 24 do
30.04.2013.
Diskusia:
ad 22/ Pani Zeleňáková prečítala zákon O ochrane nefajčiarov, ktorý zakazuje fajčiť na
verejných a úradných priestoroch.
K daným bodom poslanci a hostia diskutovali.
Na záver starosta poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Tatiana Vargová
Dňa: 09.04.2013
starosta obce
Radoslav Šimko
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