Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Richvalde
konaného dňa 03. Februára 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: 0
Návrh program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesenia
3. Žiadosť od Ľuboslava Hankovského, č.d. 184
4. Žiadosť od pani Hanišovej a pána Loziňákač.d. 87
5. Plánovanie akcií- Zabíjačkové hody a Deň obce Richvald 2017
6. Plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2017
7. Správa z kontroly Hlavnej kontrolórky obce
8. Správa kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky za rok 2016
9. Informácie ohľadom ZŠ s MŠ Richvald
10. Informácia o nákladoch na akciu Silvester 2016
11. Informácia o konaní Jarného upratovania 2017
12. Informácia o možnosti požiadania o dotácie
13. Cenové ponuky k ozvučeniu v Dome nádeje
14. Žiadosť o spoluprácu pri organizácií športovo-súťažného podujatia
15. Rôzne- Diskusia
16. Návrh uznesenia
17. Záver

K bodu 1:
Zasadnutie OZ otvorila a viedla starostka obce, Mgr. Zuzana Germanová. Keďže to bolo prvé
zasadnutie OZ v novom roku, na začiatku odznela štátna hymna. Starostka konštatovala, že
zasadnutie je podľa prítomnosti poslancov uznášania schopné.
Poslanec Martin Tej navrhol doplniť program o body:
A) Návrh odmien pre členov DHZ za starostlivosť o hasičskú techniku
B)Ponuka služieb občanom od DHZ
Poslanci schválili doplnenie programu.
Uznesenie OZ č. 01/2017
Hlasovanie za program:
ZA: 7

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K bodu 2:
V tomto bode starostka obce informovala poslancov OZ o plnení uznesení.
K bodu 3:
V tomto bode bola prerokovaná žiadosť od Ľuboslava Hankovského, Ľ. Štúra 50, 085 01
Bardejov o preplatenie nákladov spojených s hudobným doprovodomDFSkMarkovec.
Poslanci odporúčili zavolať osobne Ľuboslava Hankovského spolu s vedúcimi zložiek

DFSkMarkovec a prerokovať a presne stanoviť za akých podmienok sa budú preplácať
náklady.
K bodu 4:
Poslancom OZ boli doručené žiadosti
- od Andreja Loziňáka, Komenského 39,BJ o odpredaj pozemku na parcele C KN 618/1
zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 52 m2, LV 2090 kú Richvald.
- od Margity Hanišovej, Richvald 87, o odpredaj pozemkov na parcele C KN 618/2,
zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 77 m2, LV 2090 kú Richvald.
Tieto pozemky v minulosti slúžili ako cesta, dnes k nim nie je prístup z verejného
priestranstva, dlhodobo sú v užívaní žiadateľov. Poslanci OZ schválili odpredaj pozemkov za
1,32 €/m2.
Uznesenie OZ č. 02/2017
Uznesenie OZ č. 03/2017
Hlasovanie: ZA: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 5:
V tomto bode boli prerokované plánované akcie Zabíjačkové hody a Deň obce Richvald
2017.
Zabíjačkové hody – termín konania 25.02.2017 o 15:00, zabíjačkový tanier bude obsahovať –
hurky, klobásu, výpečky, kapustu a chlieb – hodnota 1€ (za lístok v predpredají do 23.2.2016
do 16:00) a 2 € po určenom termíne. Na stoloch budú rozložené – tlačenka, škravrky, cibuľa,
chlieb, bravčová masť. V ponuke bude guľáš v hodnote 1€
Deň obce 2017- ráno ekumenické skužby, moderátor – Juraj Bochňa, program
Bardijovskedzivečky, Rokytovčan, Orgonina, ozvučenie Nest, sprievodný program – popcorn,
cukrová vata, skákací hrad, ulička remesiel, tvorivé dielne, divadielko, uvedenie do života
obce – Šarišsko – slovenského slovníka. Veselica po programe.
K bodu 6:
Hlavná kontrolórka obce predložila poslanom Plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky na
prvý polrok 2017. Poslanci ho vzali na vedomie.
Uznesenie OZ č. 04/2017-1.
K bodu 7:
Hlavná kontrolórka obce predložila poslanom Správu z kontroly Hlavnej kontrolórky obce.
Poslanci Správu vzali na vedomie.
Uznesenie OZ č. 04/2017-2.
K bodu 8:
Hlavná kontrolórka obce predložila poslanom Správu kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky
obce za rok 2016. Poslanci Správu vzali na vedomie.
Uznesenie OZ č. 04/2017-3.
K bodu 9:
Starostka obce informovala poslancov OZ o rekonštrukcii v ZŠ s MŠ Richvald a o spôsobe
financovania.
K bodu 10:
Starostka obce informovala poslancom o nákladoch na akciu Silvester. Celkové náklady boli
vo výške 217,02 €

K bodu 11:
V tomto bode boli poslanci informovaní o konaní akcie Jarné upratovanie. Kontajnery budú
pristavené 31.3.2017 – 1.4.2017.
K bodu 12:
V tomto bode starostka obce informovala poslancov o možnosti zapojenia sa do projektov
alebo požiadania o dotácii u rôznych inštitúcií.
K bodu 13:
Starostka obce predstavila poslancom cenové ponuky k ozvučeniu v Dome nádeje.
Z troch predložených najvýhodnejšia bola od firmy Nest Audio v hodnote 80€.
K bodu 14:
V tomto bode skupina off-roadových nadšencov OFF ROAD CLUB 4X4 PARIA
RICHVALD, v zastúpení Bc. Kamila Mihálika predložila svoj návrh na organizáciu športovosúťažného podujatia. Pri organizácií od Obce Richvald požadujú materiálno-technickú
a organizačnú podporu.
Uznesenie OZ č. 05/2017
Hlasovanie: ZA: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 15:
V diskusii poslanci predložili svoje podnety:
- Ing. Maroš German – program pre hostí počas akcie Deň obce 2017
- Jozef Tej – odhŕňanie snehu
- situácia s pozemkami RK cirkvi
- Ján Svoboda – navýšenie počtu mužských zamestnancov pre realizáciu schválených činností
- Martin Tej – zamrznutá kopa posypového materiálu
K Doplnenému bodu programu:
A) Od predsedu DHZ Richvald bola prijatá žiadosť o udelenie odmien za 8 ročnú
starostlivosť o obecnú hasičskú techniku pre 5 členov (Andrej Paľuv, Miroslav Sobek, Ján
Svoboda, Stanislav Šellong, Martin Tej) vo výške 100 € na osobu. Prítomná Hlavná
kontrolórka obce upozornila na status dobrovoľnosti členov DHZ. Poslanci navrhli o danom
bode rokovať za schôdzi konanej 10.02.2017 o 18:00 medzi členmi DHZ a poslancami OZ.
B) Predseda DHZ Richvald predložil ponuku služieb DHZ občanom obce, v ktorej ponúka:
- odčerpávanie vody z pivníc, šácht, studní a jám,
- likvidáciu bodavého hmyzu,
- čistenie a prebíjanie kanalizačných vpusti a potrubí tlakovou vodou,
- požiarno-asistenčnú službu pri kultúrnych a športových akciách.
Poslanci OZ na vrhli stanoviť konkrétny cenník na jednotlivé úkony a následne ho prerokovať
na nasledujúcom zasadnutí OZ.

Uznesenie z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 03. Februára 2017
Obecné zastupiteľstvo v Richvalde na svojom zasadnutí po prerokovaní v súlade s §11 ods. 4
písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a §10 a 14 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s chv álilo

Uznesenie č. 01/2017
v ktorom schvaľuje:
program Zasadnutia Obecného zastupiteľstva a doplnenie bodov
A) Návrh odmien pre členov DHZ za starostlivosť o hasičskú techniku
B)Ponuka služieb občanom od DHZ

Hlasovanie :
Meno poslanca OZ
Martin Tej
Ing. Maroš German
Mgr. Mária Germanová
Ing. Branislav Ildža
Ján Svoboda
Jozef Tej
Magdaléna Tejová
SPOLU

Za

Proti
x
x
x
x
x
x
x
7

Zdržal sa

0

Schválené počtom hlasov 7.

Mgr. Zuzana Germanová
Starostka obce

0

Uznesenie z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 03. Februára 2017
Obecné zastupiteľstvo v Richvalde na svojom zasadnutí po prerokovaní v súlade s §11 ods. 4
písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a §10 a 14 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s chv álilo

Uznesenie č. 02/2017
v ktorom schvaľuje:
predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a) ods.8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemku vo výlučnom
vlastníctve obce Richvald, zapísaný na liste vlastníctva číslo 2090, parcele „C“ KN číslo
618/1, zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 52 m2, k.ú.Richvald
Jedná sa:
Parcelu „C“ KN 618/1, zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 52 m2, zapísanej na
liste vlastníctva číslo 2090, k.ú.Richvald,vo výlučnom vlastníctve obce Richvald v prospech
Andreja Loziňáka, rod. Loziňáka, Komenského 39, Bardejov vo výške 1,32 €/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že dotknutá časť pozemku je pre obec neupotrebiteľná,
nakoľko pozemok susedí z oboch strán s pozemkom žiadateľa a Richvaldským potokom.
Prístup k danému pozemku je možný len z pozemku žiadateľa.
Hlasovanie
Meno poslanca OZ
Martin Tej
Ing. Maroš German
Mgr. Mária Germanová
Ing. Branislav Ildža
Ján Svoboda
Jozef Tej
Magdaléna Tejová
SPOLU

Za

Proti
x
x
x
x
x
x
x
7

Zdržal sa

0

Schválené počtom hlasov 7.

Mgr. Zuzana Germanová
Starostka obce

0

Uznesenie z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 03. Februára 2017
Obecné zastupiteľstvo v Richvalde na svojom zasadnutí po prerokovaní v súlade s §11 ods. 4
písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a §10 a 14 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s chv álilo

Uznesenie č. 03/2017
v ktorom schvaľuje:
predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a) ods.8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemku vo výlučnom
vlastníctve obce Richvald, zapísaný na liste vlastníctva číslo 2090, parcele „C“ KN číslo
618/2, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 77 m2, k.ú.Richvald
Jedná sa:
Parcelu „C“ KN 618/2, zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 77 m2, zapísanej na
liste vlastníctva číslo 2090, k.ú. Richvald,vo výlučnom vlastníctve obce Richvald v
prospechMargity Hanišovej, rod. Loziňákovej,Richvald 87 vo výške 1,32 €/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že dotknutá časť pozemku je pre obec neupotrebiteľná,
nakoľko pozemok susedí z oboch strán s pozemkom žiadateľa. Prístup k danému pozemku je
možný len z pozemku žiadateľa.

Hlasovanie :
Meno poslanca OZ
Martin Tej
Ing. Maroš German
Mgr. Mária Germanová
Ing. Branislav Ildža
Ján Svoboda
Jozef Tej
Magdaléna Tejová
SPOLU

Za

Proti
x
x
x
x
x
x
x
7

Zdržal sa

0

Schválené počtom hlasov 7.

Mgr. Zuzana Germanová
Starostka obce

0

Uznesenie z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 03. Februára 2017

Obecné zastupiteľstvo v Richvalde na svojom zasadnutí po prerokovaní v súlade s §11 ods. 4
písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a §10 a 14 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s chv álilo

Uznesenie č. 04/2017
v ktorom berie na vedomie:

1. Plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2017
2. Správa z kontroly Hlavnej kontrolórky obce
3. Správa kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky za rok 2016

Mgr. Zuzana Germanová
Starostka obce

Uznesenie z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 03. Februára 2017
Obecné zastupiteľstvo v Richvalde na svojom zasadnutí po prerokovaní v súlade s §11 ods. 4
písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a §10 a 14 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s chv álilo

Uznesenie č. 05/2017
v ktorom schvaľuje:
materiálno-technickú a organizačnú podporu pri organizácii športovo – súťažného podujatia
v obci Richvald.
Hlasovanie :
Meno poslanca OZ
Martin Tej
Ing. Maroš German
Mgr. Mária Germanová
Ing. Branislav Ildža
Ján Svoboda
Jozef Tej
Magdaléna Tejová
SPOLU

Za

Proti
x
x
x
x
x
x
x
7

Zdržal sa

0

Schválené počtom hlasov 7.

Mgr. Zuzana Germanová
Starostka obce

0

