Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Richvalde
konaného dňa 08. septembra 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Magdaléna Tejová
Návrh program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesenia
3. DHZO – dotácia od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
4. DHZO – žiadosť o dotáciu na Prístavbu garáže hasičskej techniky
5. Fyzická inventarizácia majetku obce – určenie termínu vykonania
6. Plánovanie akcie – Posedenie s dôchodcami
7. Informácia o výdavkoch – Deň obce Richvald, rekonštrukcia KSB
8. Realizované práce v obci v mesiaci august
9. Schválenie znenia Kroniky obce Richvald za rok 2016
10. Rôzne- Diskusia
11. Návrh uznesenia
12. Záver
Doplnený bod:
A. Obec Richvald ako žiadateľ za účelom vyrovnania v peniazoch JPÚ – Šoltýsová hora
K bodu 1:
Zasadnutie OZ otvorila a viedla starostka obce, Mgr. Zuzana Germanová. Starostka
konštatovala, že zasadnutie je podľa prítomnosti poslancov uznášania schopné. Starostka obce
doplnila program o bod: Obec Richvald ako žiadateľ za účelom vyrovnania v peniazoch JPÚ
– Šoltýsová hora. Poslanci OZ schválili program zasadnutia OZ s doplneným bodom.
Uznesenie OZ č. 59/2017
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:
Na zasadnutí OZ boli prítomní niektorí členovia DHZO Richvald a člen UZV DPO SR BJ –
Marián Beňa. Starostka obce ich informovala o využití dotácie od DPO SR vo výške 3000,- €
na materiálové vybavenie DHZO Richvald.
K bodu 4:
V tomto bode starostka informovala prítomných o predložení žiadosti o dotáciu vo výške
30 000,- € na Prístavbu garáže hasičskej techniky. Žiadosť bola odoslaná v termíne určenom
a to do 31.08.2017. V rámci tohto bodu bol znova vysvetlený rozdiel medzi DHZO a DHZ.
Starostka obce vypovedala dobrovoľníkom Dohody o členstve ktoré boli uzatvorené 2.1.2015,
a ich obsah nekorešponduje s hlavnou myšlienkou dobrovoľníctva. Dobrovoľníci, ktorí chcú
zotrvať v DHZO budú menovaní Menovacím dekrétom a svoju činnosť budú pre obec a jej

občanov realizovať bezplatne ako pomoc svojim blížnym v duchu hesla: Bohu na slávu
a blížnemu na pomoc.“
K bodu 5:
Starostka obce určila termín vykonania fyzickej inventarizácie majetku obce na 16.10.2017.
Uznesenie OZ č. 60/2017
K bodu 6:
V tomto bode poslanci OZ plánovali akciu – Posedenie s dôchodcami. Termín akcie bol
určený na 1.10.2017 o 14:00 hod v Sále KD. Pre dôchodcov bude pripravené pohostenie –
maďarský guľáš, zákusok, káva. V programe vystúpia deti ZŠ s MŠ Richvald a členovia
DFSk Richvald. Poslanci schválili vecný dar pre dôchodcov vo výške 1 € a pre jubilantov
balíček (čaj, šumivý vitamín).
Uznesenie OZ č. 61/2017
K bodu 7:
Starostka obce informovala poslancov o výdavkoch na akciu Deň obce Richvald konanú dňa
13.8.2017 a o výdavkoch na schválenú rekonštrukciu v KSB.
K bodu 8:
Znenie Kroniky obce Richvald za rok 2016 bolo zverejnené kvôli pripomienkam
a doplneniam zo strany občanov. K predloženému zneniu neboli vznesené pripomienky.
Poslanci schválili znenie Kroniky obce Richvald za rok 2016.
Uznesenie OZ č. 62/2017
K doplnenému bodu:
V súvislosti s novelou zákona č. 330/1991 Zb. účinnou od 1.9.2017 obec Richvald požiadala
o vykonanie JPÚ v k.ú. Richvald v lokalite Šoltýsová hora, a tak vstúpila do konania
vedeného na OÚ Bardejov – pozemkový a lesný odbor, ako žiadateľ v druhom rade za účelom
vyrovnania v peniazoch za pozemky podliehajúce pozemkovým úpravám. Poslanci OZ
schválili podanie žiadosti o vyrovnanie v peniazoch v konaní JPÚ.
Uznesenie OZ č. 63/2017
Hlasovanie:
ZA: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 15:
V tomto bode starostka obce informovala poslancov o konaní Jesenného upratovania v dňoch
22. – 23. 9. 2017.
K bodu 16:
V tomto bode boli prednesené návrhy uznesení.
K bodu 17:
Starostka obce ukončila zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Ing. Jana Rybárová

Uznesenie z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 08. septembra 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. 59/2017
v ktorom schvaľuje:
program Zasadnutia Obecného zastupiteľstva a doplnenie bodu: Obec Richvald ako žiadateľ
za účelom vyrovnania v peniazoch JPÚ – Šoltýsová hora

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
6

Zdržal sa

0

Schválené počtom hlasov 6.

Mgr. Zuzana Germanová
Starostka obce

0

Uznesenie z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 08. septembra 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. 60/2017
v ktorom berie na vedomie:
určený dátum vykonania fyzickej inventúry majetku dňa 16.10.2017.

Mgr. Zuzana Germanová
Starostka obce

Uznesenie z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 08. septembra 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. 61/2017
v ktorom schvaľuje:
príspevok na vecný dar pre dôchodcov nad 60 rokov vrátane vo výške 1€ a balíčka pre
jubilantov pri príležitosti Posedenia s dôchodcami.

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
6

Zdržal sa

0

Schválené počtom hlasov 6.
Mgr. Zuzana Germanová
Starostka obce

0

Uznesenie z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 08. septembra 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. 62/2017
v ktorom schvaľuje:
Znenie Kroniky obce Richvald za rok 2016.

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
6

Zdržal sa

0

Schválené počtom hlasov 6.

Mgr. Zuzana Germanová
Starostka obce

0

Uznesenie z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 08. septembra 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. 63/2017
v ktorom schvaľuje:
vyrovnanie v peniazoch v konaní JPÚ v k.ú. Richvald v lokalite Šoltýsová hora.
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
6

Zdržal sa

0

Schválené počtom hlasov 6.
Mgr. Zuzana Germanová
Starostka obce

0

