Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Richvalde
konaného dňa 20. októbra 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Ing. Branislav Ildža, Miroslav Hudák
Návrh program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola plnenia uznesenia
Schválenie návrhov VZN obce Richvald pre rok 2018
Schválenie súhlasu s podnikaním alebo vykonávaním inej zárobkovej činnosti
hlavného kontrolóra obce
5. Plánovanie akcií – Mikuláš, Vianočná akadémia, Silvester
6. Informácia o výdavkoch – Posedenie s dôchodcami
7. Plánovanie rozpočtu na budúci rok (návrhy investícií, akcií, rekonštrukcií ... )
8. Zmena otváracích hodín Obecného úradu v Richvalde
9. Ponuka turistických máp
10. Rôzne- Diskusia
11. Návrh uznesenia
12. Záver
Doplnený bod:
A. Žiadosť od vedúcej ŠJ pri ZŠ s MŠ
K bodu 1:
Zasadnutie OZ otvorila a viedla starostka obce, Mgr. Zuzana Germanová. Starostka
konštatovala, že zasadnutie je podľa prítomnosti poslancov uznášania schopné. Program bol
doplnený o bod: Žiadosť od vedúcej ŠJ pri ZŠ s MŠ. Poslanci OZ schválili program
zasadnutia OZ s doplneným bodom.
Uznesenie OZ č. 64/2017
Hlasovanie za program:
ZA: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 2:
V tomto bode starostka obce informovala poslancov OZ o plnení uznesení.
K bodu 3:
Poslancom boli pred zasadnutím OZ zaslané návrhy Všeobecne záväzných nariadení obce
Richvald č. 1.-7./2017pre rok 2018. Poslanci vzali návrhy na vedomie a doporučili ich
zverejniť na úradnej tabuli obce Richvald a na webovom sídle obce po dobu určenú zákonom
pre nadobudnutie účinnosti.
Uznesenie OZ č. 65/2017
K bodu 4:
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Stanislava Krukárová predložila žiadosť o schválenie súhlasu
s podnikaním hlavného kontrolóra obce alebo vykonávaním inej zárobkovej činnosti hlavným
kontrolórom obce a možnosť hlavného kontrolóra byť členom riadiacich, kontrolných alebo

dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Poslanci
žiadosť schválili.
Uznesenie OZ č. 66/2017
Hlasovanie:
ZA: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 5:
V tomto bode poslanci plánovali nadchádzajúce obecné akcie:
Mikuláš 2017 – na mikulášsky balíček poslanci schválili finančný príspevok vo výške 1
€/dieťa. Balíčky budú pre všetky deti do 10 rokov. Akcia sa uskutoční 6.12.2017.
Vianočná akadémia – poslanci schválili konanie tejto akcie, a navrhli v rámci programu
pozvať spevokol Svetielko z Bardejova.
Silvester 2017 – poslanci schválili konanie tejto akcie, zvolili si zodpovedné osoby za
materiálno-technické zabezpečenie.
Uznesenie OZ č. 67/2017
Hlasovanie:
ZA: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 6:
Poslancom OZ bola predložená informácia o výdavkoch na akciu Posedenie s dôchodcami.
K bodu 7:
Poslanci sa navrhovali investície a predpokladané výdavky na rekonštrukcie, plánované akcie
na budúci rok, kvôli blížiacemu sa schvaľovaniu rozpočtu na rok 2018.
K bodu 8:
Starostka obce informovala poslancov OZ o potrebnej zmene otváracích hodín Obecného
úradu v Richvalde, z dôvodu nástupu pracovníčky Jany Rybárovej na materskú dovolenku.
Poslanci navrhli dohodnúť sa s pracovníčkou Annou Ondisovou a na najbližšom zasadnutí
OZ prerokovať otváracie hodiny znova.
K bodu 9:
V tomto bode bola poslancom predložená ponuka turistických máp a maľovaných máp okresu
Bardejov. Ponuku bol odprezentovať pán Ing. Ľuboš Vyskoč. Poslanci sa zhodli, že ponuku
nepríjmu.
K doplnenému bodu:
Vedúca školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Richvald podala žiadosť o navýšenie ceny za stravu
v školskej jedálni na základe skutočnosti, že došlo k zvýšeniu cien základných potravín.
Navrhla upraviť cenu za stravu v školskej jedálni z I. pásma do II. Pásma, t.z. o 0,07 €, čo by
činilo cenu za obed:
- v MŠ - 1,12 €
- v ZŠ - 0,95 €
- dospelí stravníci - 1,12 €
- cudzí stravníci - 2,45 €.
Cenu navrhla zmeniť od 1.1.2018.
Uznesenie OZ č. 68/2017
Hlasovanie:
ZA: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 10:
V tomto bode boli prerokované:
- možnosť zakúpenia nového automobilu na Obec Richvald namiesto dvoch starých,

- zakúpenie kovovej skrine na odkladanie ozvučenia na javisko do sály KSB
- možnosť realizácie časti chodníka v obci do konca roka 2017,
- realizácia rekonštrukcií miestnosti Únie žien, realizácia cesty ku novostavbe Hankovských
a ku 16 BJ, výmena zvyšných okien na KSB.
K bodu 11:
V tomto bode boli prednesené návrhy uznesení.
K bodu 12:
Starostka obce ukončila zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Ing. Jana Rybárová

Uznesenie z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 20. októbra 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. 64/2017
v ktorom schvaľuje:
program Zasadnutia Obecného zastupiteľstva a doplnenie bodu: Žiadosť od vedúcej ŠJ pri ZŠ
s MŠ

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
5

Zdržal sa

0

0

Schválené počtom hlasov 5.

Mgr. Zuzana Germanová
Starostka obce

Uznesenie z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 20. októbra 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. 65/2017
v ktorom berie na vedomie:
návrhy Všeobecne záväzných nariadení obce Richvald č. 1.-7./2017 pre rok 2018
a doporučuje ich zverejniť na úradnej tabuli obce Richvald a na webovom sídle obce po dobu
určenú zákonom pre nadobudnutie účinnosti.

Mgr. Zuzana Germanová
Starostka obce

Uznesenie z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 20. októbra 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. 66/2017
v ktorom schvaľuje:
súhlas s podnikaním hlavného kontrolóra obce alebo vykonávaním inej zárobkovej činnosti
hlavným kontrolórom obce a možnosť hlavného kontrolóra byť členom riadiacich,
kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú
činnosť

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
5

Zdržal sa

0

0

Schválené počtom hlasov 5.
Mgr. Zuzana Germanová
Starostka obce

Uznesenie z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 20. októbra 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. 67/2017
v ktorom schvaľuje:
finančný príspevok na mikulášsky balíček vo výške 1 €/dieťa pre deti vo veku 0-10 rokov.
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
5

Zdržal sa

0

0

Schválené počtom hlasov 5.

Mgr. Zuzana Germanová
Starostka obce

Uznesenie z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 20. októbra 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. 68/2017
v ktorom schvaľuje:
navýšenie ceny za stravu v školskej jedálni z I. pásma do II. Pásma, t.z. o 0,07 €, čo činí cenu
za obed:
o v MŠ - 1,12 €
o v ZŠ - 0,95 €

o dospelí stravníci - 1,12 €
o cudzí stravníci - 2,45 €.
Cena nadobudne účinnosť od 1.1.2018.

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
5

Zdržal sa

0

Schválené počtom hlasov 5.

Mgr. Zuzana Germanová
Starostka obce

0

