Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Richvalde
konaného dňa 05. mája 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: 0
Návrh program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesenia
3. Vzdanie sa mandátu poslanca
4. Návrh od návrhovej a mandátovej komisie
5. Zloženie sľubu náhradníka za poslanca OZ
6. Žiadosť od Milana Porubského, Richvald 150
7. Žiadosť od Emila Petriča, Richvald 4 a Ľuboša Pavela, Richvald 5
8. Zmena sadzobníka Obecného úradu
9. Informácia o cenových ponukách na radiátory do KSB, odpady k WC v KSB
10. Informácia o nutnosti inštalácie pomerových meračov tepla v 16 BJ Richvald
11. Plánovanie akcie Deň detí
12. Rôzne- Diskusia
13. Návrh uznesenia
14. Záver
Doplnené body:
A. Informácia o sume voľných finančných prostriedkov rozpočtu obce – účel použitia
B. informácia o stave pozemkov v oblasti „šoltyša hura“ – riešenie prístupovej komunikácie
K bodu 1:
Zasadnutie OZ otvorila a viedla starostka obce, Mgr. Zuzana Germanová. Starostka
konštatovala, že zasadnutie je podľa prítomnosti poslancov uznášania schopné. Poslanci OZ
schválili program zasadnutia OZ s doplnenými bodmi.
Uznesenie OZ č. 25/2017
Hlasovanie za program:
ZA: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 2:
V tomto bode starostka obce informovala poslancov OZ o plnení uznesení.
K bodu 3:
Poslanec Martin Tej doručil dňa 24.04.2017 na Obecný úrad v Richvalde podpísané Vzdanie
sa mandátu poslanca podľa zákona 369/1990 o obecnom zriadení, §25, ods. 2. Toto Vzdanie
sa mandátu nadobudlo právoplatnosť dňom doručenia, t. z. 24.04.2017.
Uznesenie OZ č. 26/2017

K bodu 4:
Členka návrhovej a mandátovej komisie, Mgr. Mária Germanová, zo Zápisnice miestnej
volebnej komisie o výsledku volieb v obci do obecného zastupiteľstva a starostu obce
prečítala poradie náhradníkov- kandidátov za poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý neboli
zvolení. Náhradníkom na uprázdnený post poslanca OZ sa stal Miroslav Hudák, Richvald 234
s počtom hlasov 193.
Uznesenie OZ č. 27/2017
K bodu 5:
Miroslav Hudák, ako náhradník za poslanca OZ zložil sľub v nasledujúcom znení:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Tým splnil zákonnú povinnosť a nadobudol mandát poslanca obecného zastupiteľstva
v Richvalde s platnosťou od 05.05.2017.
Uznesenie OZ č. 28/2017
K bodu 6:
Na Obecný úrad bola doručená žiadosť od Milana Porubského, Richvald 150 o vytvorenie
novej parcely z existujúcej parcely „E“ KN č. 3137 (vo vlastníctve obce Richvald), ktorá súži
ako prístupová cesta k jeho domu. Všetky vzniknuté náklady je ochotný zaplatiť. Poslanci
vzali žiadosť na vedomie a odporúčali na prejednanie až po vytvorení geometrického plánu
a vysporiadaní pozemku pozemku s Prešovským samosprávnym krajom- Správa a údržba
ciest..
Uznesenie OZ č. 29/2017
K bodu 7:
Na Obecný úrad bola doručená žiadosť od Emila Petriča, Richvald 4, o dokončenie vodného
kanálu a Ľuboša Pavela, Richvald 5 na preskúmanie stavu obecnej komunikácie. Poslanci
odporučili vykonanie obhliaky miesta.
K bodu 8:
V tomto bode bol prerokovaný sadzobník Miestnych poplatkov za poskytnuté služby,
zapožičanie inventára a jednorazové prenájmy priestorov.
Poslanci schválili zmenu v týchto bodoch:
Zapožičanie obrusov – 3,00 €/ks
Umytie sály po akciách – 30,00 €
Uznesenie OZ č. 30/2017
Hlasovanie:
ZA: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

K bodu 9:
Starostka obce informovala poslancov OZ o cenovej ponuke na výmenu vykurovacích telies
do KSB. Poslanci schválili postupnú výmenu radiátorov a predloženú cenovú ponuku.
Uznesenie OZ č. 31/2017
Hlasovanie:
ZA: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Poslancom bola predložená cenová ponuka na rekonštrukciu toaliet v sále KD, kde je
potrebné zrekonštruovať kanalizáciu a vodovodné potrubie. Poslanci schválili rekonštrukciu
toaliet.
Uznesenie OZ č. 32/2017
Hlasovanie:
ZA: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 10:
Starostka obce informovala poslancov OZ o povinnosti inštalovania pomerových meračov
tepla do 16 BJ Richvald. Poslanci túto informáciu vzali na vedomie.
K bodu 11:
Poslanci prerokovali blížiacu sa akciu Deň detí – 1.6.2017. Na túto akciu poslanci schválili
pre deti 1€ / balíček.
Uznesenie OZ č. 33/2017
Hlasovanie:
ZA: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 12:
a) V tomto bode starostka obce predstavila poslancom cenovú ponuku na umývačku riadu do
kuchyne v sále KD.
b) Starostka obce informovala poslancov o Pozvaní na Rybí slávnosti do Rychvaldu,(ČR).
c)Starostka obce informovala poslancov o výpomoci Obecného úradu pri odkupovaní
pozemkov v časti „Šoltyša“ Jedná sa o odkúpenie pozemkov v hodnote 12703,30 €, nad
rodinnými domami s č.d 215, 216, 217, 218 a 219 a následný odpredaj vlastníkom
nehnuteľností uvedených súpisných čísel. Poslanci schválili odkúpenie a následný odpredaj
pozemkov.
Uznesenie OZ č. 34/2017
Hlasovanie:
ZA: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 12:
V tomto bode boli prednesené návrhy uznesení.
K bodu 13:
Starostka obce ukončila zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Ing. Jana Rybárová

Uznesenie z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 05. Mája 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

schválilo

Uznesenie č. 25/2017
v ktorom schvaľuje:
program Zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie :
Meno poslanca OZ
Ing. Maroš German
Mgr. Mária Germanová
Ing. Branislav Ildža
Anna Porubská
Jozef Tej
Magdaléna Tejová
SPOLU

Za

Proti

Zdržal sa

x
x
x
x
x
x
6

0

Schválené počtom hlasov 6.

Mgr. Zuzana Germanová
Starostka obce

0

Uznesenie z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 05. Mája 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

schválilo

Uznesenie č. 26/2017
v ktorom berie na vedomie:
vzdanie sa mandátu poslanca od Martina Teja, Richvald 206.

Mgr. Zuzana Germanová
Starostka obce

Uznesenie z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 05. Mája 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

schválilo

Uznesenie č. 27/2017
v ktorom berie na vedomie:
Návrh od návrhovej a mandátovej komisie, ktorý určuje náhradníka za poslanca Miroslava
Hudáka , Richvald 234, ktorý podľa Zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb
v obci do obecného zastupiteľstva a starostu obce bol náhradníkom s najvyšším počtom
hlasov.

Mgr. Zuzana Germanová
Starostka obce

Uznesenie z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 05. Mája 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

schválilo

Uznesenie č. 28/2017
v ktorom berie na vedomie:
Zloženie sľubu poslanca OZ Miroslava Hudáka, Richvald 234, ktorý ako náhradník za
poslanca OZ zložil sľub v nasledujúcom znení:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Tým splnil zákonnú povinnosť a nadobudol mandát poslanca obecného zastupiteľstva
v Richvalde s platnosťou od 05.05.2017.

Mgr. Zuzana Germanová
Starostka obce

Uznesenie z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 05. Mája 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

schválilo

Uznesenie č. 29/2017
v ktorom berie na vedomie:
žiadosť od Milana Porubského, Richvald 150 o vytvorenie novej parcely z existujúcej parcely
„E“ KN č. 3137 (vo vlastníctve obce Richvald), ktorá súži ako prístupová cesta k jeho domu.

Mgr. Zuzana Germanová
Starostka obce

Uznesenie z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 05. Mája 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

schválilo

Uznesenie č. 30/2017
v ktorom schvaľuje:
zmenu v týchto bodoch:
Zapožičanie obrusov – 3,00 €/ks
Umytie sály po akciách – 30,00 €

Hlasovanie :
Meno poslanca OZ
Ing. Maroš German
Mgr. Mária Germanová
Miroslav Hudák
Ing. Branislav Ildža
Anna Porubská
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 05. Mája 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

schválilo

Uznesenie č. 31/2017
v ktorom schvaľuje:
výmenu vykurovacích telies v celej Kultúrno-správnej budove Richvald.

Hlasovanie :
Meno poslanca OZ
Ing. Maroš German
Mgr. Mária Germanová
Miroslav Hudák
Ing. Branislav Ildža
Anna Porubská
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 05. Mája 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

schválilo

Uznesenie č. 32/2017
v ktorom schvaľuje:
rekonštrukciu toaliet v sále KD, t. zn. zrekonštruovať kanalizáciu a vodovodné potrubie.
Hlasovanie :
Meno poslanca OZ
Ing. Maroš German
Mgr. Mária Germanová
Miroslav Hudák
Ing. Branislav Ildža
Anna Porubská
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 05. Mája 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

schválilo

Uznesenie č. 33/2017
v ktorom schvaľuje:
materiálno – technické zabezpečenie pre akciu Deň detí 2017, balíček pre každé dieťa do 10
rokov v hodnote 1,00 €.

Hlasovanie :
Meno poslanca OZ
Ing. Maroš German
Mgr. Mária Germanová
Miroslav Hudák
Ing. Branislav Ildža
Anna Porubská
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 05. Mája 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

schválilo

Uznesenie č. 34/2017
v ktorom schvaľuje:
odkúpenie pozemkov v hodnote 12 703,30 € v lokalite „Šoltyša“ nad rodinnými domami č.d
215, 216,217,218 a 219 a následný odpredaj vlastníkom nehnuteľností uvedených súpisných
čísel.

Hlasovanie :
Meno poslanca OZ
Ing. Maroš German
Mgr. Mária Germanová
Miroslav Hudák
Ing. Branislav Ildža
Anna Porubská
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

