Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Richvalde
konaného dňa 22.mája 2015
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Richvald na obdobie 05.-06./2015
5. Výška príspevku na deň detí
6. Interná smernica k vnútornému predpisu o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku
7. Informovanie o ukončenej prístavbe šatni k ZŠsMŠ Richvald a celkové finančné náklady
8. Informovanie o realizácií prác vykonávaných pracovníkmi obce
9. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Richvald 2015-2020
10. Vodovod pre KSB
11. Oplotenie cintorína
12. Poľsko-Slovenská spolupráca – atletický deň
13. Rozšírenie verejného osvetlenia a rozhlasu v obci
14. Priebežné čerpanie rozpočtu za 1.Q 2015
15. Rekonštrukcia „výčapu“ v KSB Richvald
16. Plán kultúrnych akcií na 3.Q 2015
17. Rôzne- Diskusia
18. Návrh uznesenia
19. Záver
K bodu 1
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Mgr. Zuzana Germanová, starostka
obce podľa schváleného programu. Konštatovala, že podľa prítomnosti poslancov na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva, je zasadnutie uznášania schopné.
Hlasovanie za program:
ZA: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 2
Za zapisovateľku bola určená Magdaléna Tejová a za overovateľov zápisnice boli určení:
Ján Svoboda a Mgr. Mária Germanová.
Hlasovanie:
ZA: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 3
Pri kontrole plnenia uznesenia Obecného zastupiteľstva bolo konštatované, že uznesenia
OZ sú splnené. Informáciu poslanci OZ vzali na vedomie.
K bodu 4
Hlavná kontrolórka obce Richvald Mgr. Stanislava Krukárová, predložila na zasadnutie
OZ plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Richvald na obdobie 05.-06./2015. Plán
kontrolnej činnosti poslanci OZ vzali na vedomie- Uznesenie číslo 12 bod A/1.
Plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice.

K bodu 5
Pri príležitosti DŇA DETI poslanci OZ schválili konanie akcie DEŇ DETÍ a zároveň
príspevok na dieťa vo výške 1,00 € na zabezpečenia darčekových balíčkov pre deti obce
Richvald.
Hlasovanie:
ZA: 6
Proti 0
Zdržalo sa: 1 (Bc.Maroš German)
– Uznesenie OZ číslo 12 bod B/1
K bodu 6
Poslancom OZ bola v písomnej podobe predložená interná smernica: vnútorný predpis
o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku. Vnútorný predpis č.01/2015 s účinnosťou od
01.01.2015 ktorý ruší vnútorný predpis 01/2008 poslanci OZ schválili.
Hlasovanie:
ZA:7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
-Uznesenie OZ číslo 12 bod B/2
K bodu 7
Starostka obce podala poslancom OZ informáciu o ukončení stavby: prístavba šatni
k ZŠsMŠ Richvald a predložila poslancom OZ v písomnej podobe súpis nákladov
vzniknutých pri realizácií tejto stavby. Celkové náklady na realizáciu prístavby šatni boli vo
výške 15 900,18 €, pričom práce vo výške 10 000,00 € sa realizovali z dotácie MF SR na
kapitálové výdavky na prístavbu šatní a 5 900,18 z vlastných zdrojov obce Richvald.
Poslanci túto informáciu vzali na vedomie. Súpis prác s dodávateľmi a nákladmi tvorí prílohu
zápisnice.
Uznesenie OZ číslo 12 bod A/2
K bodu 8
V tomto bode rokovania starostka obce informovala poslancov o prácach prevedených
pracovníkmi obce a pracovníkmi cez projekty s ÚPSVaR Bardejov: zamestnanci ukončili
práce na prístavbe šatni, ukončili chodník a oporný múr pri bytovke, upravili priestory pod
kontajnery na separovaný zber, premiestnili informačnú tabuľu na hornom konci obce, schody
a zábradlie k lávke cez miestny potok (pri šmykni) ,prevádzali natieranie mostov a zvodidiel –
farbu dodala Slovenská správa ciest, previedli čistenie krajníc, kosenie verejných
priestranstiev a miestneho cintorína. Poslanci OZ informáciu vzali na vedomie:
-uznesenie OZ číslo 12 bod A/3
K bodu 9
Starostka obce informovala poslancov OZ o príprave Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Richvald na roky 2014-2015. Bola podpísaná zmluva o dielo so
zhotoviteľom : Ivetou Ondarišinovou Holčíkovce 91, IČO: 4223664 na spracovanie PHSR,
v ktorej predmetom plnenia okrem vypracovania Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Richvald na rok 2014-2020 je aj vypracovanie „Stratégie Slovenskej republiky
pre integráciu Rómov obce Richvald do roku 2020“ a „Program rozvoja bývania obce
Richvald na obdobie rokov 2015-2025“. Zmluva o diela je zverejnená na internetovej stránke
obce Richvald. Poslanci uvedenú informáciu vzali na vedomie.
-Uznesenie číslo 12 bod A/4.
K bodu 10
Starostka obce informovala poslancov OZ o potrebe zabezpečiť zdroj pitnej vody pre celý
objekt KSB z dôvodu, že zdroj pitnej vody, na ktorý je napojená KSB je nepostačujúci.
Z uvedeného dôvodu na zasadnutie OZ bol pozvaný bývalý zamestnanec obce Richvald p.
Adamuščin, ktorý poslancom OZ predniesol návrh napojenia KSB na obecný vodovod pre
ZŠsMŠ a 16.b.j. Poslanci OZ s návrhom súhlasili a prebrali možnosti výkopových prác pre
napojenie na existujúci obecný vodovod. Odporučili zistiť vlastníkov dotknutých pozemkov

pre trasu výkopových prác a vyžiadanie súhlasu pre výkopové práce na uloženie
vodovodného potrubia a obhliadku terénu.
Hlasovanie:
ZA: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
- Uznesenie OZ číslo 12 bod B/3
K bodu 11
Návrh na dokončenie oplotenia miestneho cintorína bol poslancami OZ schválený.
Poslanci OZ odporučili ďalej urobiť bránku pre peší vstup na cintorín z hornej časti cintorína,
zakúpiť 2-3 lavičky, urobiť bránu v pravej časti pre nákladné vozidla, zabezpečiť osvetlenie
počas pamiatky zosnulých a Vianoc.
Hlasovanie:
ZA: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
-Uznesenie OZ číslo 12 bod B/4
K bodu 12
Starostka obce informovala poslancov o pozvaní na atletický deň v PR- Hanczowa
v rámci Poľsko-slovenskej spolupráce, ktorý sa bude konať 27.5.2015. Atletického dňa sa
zúčastnia dievčatá z obce: Karin Hankovská, Soňa Sobeková, Lucia Kubová, dopravu
zabezpečí starostka obce. Poslanci informáciu vzali na vedomie.
-Uznesenie OZ číslo 12 bod A/5
K bodu 13
V tomto bode rokovania sa prejednala potreba rozšírenia siete verejného osvetlenia
a miestneho rozhlasu, ktoré je potrebné rozšíriť v miestach:
-k 16. Bytovej jednotke
- k súpisnému číslu 78
- k súpisnému číslu 164
Rozšírenie siete verejného osvetlenia bolo schválené k uvedeným súpisným číslam, pre
miestny rozhlas je potrebné iba upraviť nastavenie reproduktorov z existujúcej siete.
Hlasovanie:
ZA: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
-Uznesenie OZ číslo 12 bod B/5
K bodu 14
Poslancom OZ bolo elektronicky na ich mailové adresy zaslané podrobné čerpanie
rozpočtu obce Richvald za 1.Q 2015. K čerpaniu rozpočtu neboli vznesené žiadne
pripomienky, poslanci informáciu vzali na vedomie.
-uznesenie OZ číslo 12 bod A/6
K bodu 15
Predložený návrh na rekonštrukciu miestnosti v KSB „výčap“ bol poslancami OZ
schválený. V prvej etape sa vymení vysúvacie okno – z cenových ponúk bola vybraná firma:
Milan Tipul-Versatile joiners Richvald 37, bude prevedená rekonštrukcia elektroinštalácie
a dlažby.
Hlasovanie:
ZA: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
-uznesenie OZ číslo 12 bod B/6
K bodu 16
Poslanci OZ po prerokovaní schválili aj plán kultúrnych akcií na nasledujúce obdobie:
- Deň detí - jún 2015 – zabezpečiť úpravu ihriska, program (ukážky hasičov, polície,
zachranárov)
- Valali v mesce – 14.jún 2015 – zabezpečiť program (DFS Markovec), stánkyremeselníkov, tvorivé dielne, koláče

-

Hasičská súťaž o pohár starostky obce – 20.jún 2015 – v spolupráci s DHZ zabezpečiť
ceny, stravu, kapelu
- Súťaž vo varení guľášu – júl- august 2015
- DNI OBCE – 15.-16.august 2015
Hlasovanie:
ZA:7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
-uznesenie OZ číslo 12 bod B/
K bodu 17
Rôzne – diskusia
- Starostka obce informovala o projekte zriadenia integrovaného obslužného miesta.
Poslanci vstup do projektu odsúhlasili
Hlasovanie:
ZA: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 1
- Zvukové nahrávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva – tento návrh predniesol
prítomný hosť na zasadnutí OZ – Jozef Tej ml.
Hlasovanie:
ZA: 4 (Martin Tej, Jozef Tej, Bc. Maroš German, Mgr. Germanová, Bc. Branislav
Ildža)
Proti: 1 (Ján Svoboda)
Zdržalo sa: 1 (Magdaléna Tejová)
V diskusii ďalej poslanci hovorili o prácach, ktoré je potrebné v obci urobiť – aby sa určili
priority prác, upozornili, aby zamestnanci verejno-prospešných prác pri svojich prácach nosili
reflexné vesty a dodržiavali pracovnú dobu.
K bodu 18
Predložený návrh na uznesenie poslanci OZ schválili. Uznesenie číslo 12 tvorí prílohu
zápisnice.
Hlasovanie:
ZA: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 19
Po prerokovaní všetkých bodov schváleného programu starostka obce zasadnutie
Obecného zastupiteľstva ukončila.
Zapísala: Magdaléna Tejová

Mgr. Zuzana Germanová
starostka obce
Za overovateľov zápisnice:
Mgr.Mária Germanová

...............................

Ján Svoboda

...............................

