Zápisnica
z 15. zasadnutia Obecného zastupitel‘stva Obec Lekárovee,
konaného dňa 22.03.20220 1&00 hod.
Pritomni:

Milan Örmezey, starosta obce

Poslanci :
Mgr. Bežovská Mária, Ing. Miroslav Kic, JUDr. Čižmárová, Adrián Hruščák.
Sidor Ján, Popovič Anton.
Neprítomní:
FerenČák Pavol, Sidor Ján, Popovič Anton.
Ďalší prítomní: Vlasta Lancošová, zam. obce
Marta Balintová Bali, zam. obce
Verejnost‘:
PROGRAM podl‘a pozvánky:
I. Otvorenie
2. Určenie zapisovatel‘a a overovatel‘ov zápisnice.
3. Schválenie návrhu programu.
4. Kontrola pinenia uznesenia.
5. RozpoČtové opatrenie:
Č. 1/2022 presun, poníženie a navýšenie rozpočtových prostriedkov dotácia ŠR,
Č. 2/2022 presun, poníženie a navýšenie vlastných rozpočtových prostriedkov.
6, Ziadosť Ing. Mareka Bežovského, PhD. o prenájom priestorov v Sbj na obdobie 10 rokov.
7. Ziadosť o zmenu v prevádzke verejného osvetlenia.
8. PREMIUM BVK s.r.o. Veľké Kapušany výpovedná zmluva na odchyt a umiestnenie psov
do karanténnej stanice a následne schválenie novej zmluvy.
9. Prejednanie a schválenie navrhovaných projektov komisiou pre rozvoj a ochranu životného prostredia,
veľejného poriadku, ekonomickej výstavby a správy majetku, ktora zasadala 16.02.2022.
10. Diskúsia,
11. Záver.
—

—

-

—

K bodu 1. Otvorenie :
Rokovanie OZ otvoru starosta obce. Privital všetkých prítonn~ých.
Neprítomní je jeden poslanec Pavol Ferenčák. Konštatoval, že rokovanie je uznášania schopné, pritomni sú
šiesti poslanci.
I. Starosta konštatnje, že:
Zastupiteľstvoje uznášania schopné, nakoľko chýba jeden poslanec.
Hlasovanie:
za: 6 poslanci Mgr. Bežovská Mária, Ing. Miroslav Kic, Adrián Hruščák, JUDr. Ingrid Čižmárová, Ján Sidor,
Popovič Anton
proti:
zdržal sa:
nepritomní: Ferenčák Pavol.
K bodu 1 uznesenie Č, 198/2022.
-

.

-

-

K bodu 2. Určenie zapisovate!‘a a overovaterov zápisnice.
starosta obce navrhol za overovateľov: Anton Popovič, Adrián Hruščák,
za zapisovateľa: Vlastu Lancošovú.
Poslanci OZ prerokovali a určili hore uvedených poslancov za overovateľov a zapisovatel‘a.
OZ určnje:
za overovateľov: Anton Popovič, Adrián Hruščák,
za zapisovatel‘a: Vlasta Lancošová.
-

—
—

Hlasovanie:
za: 6 poslanci Mgr. Bežovská Mária, Ing. Miroslav Kic, Adrián HrušČák, JUDr. Ingrid Čižmárová, Ján Sidor,
Popovič Anton.
proti;
zdržal sa:
neprítomní: FerenČák Pavol.
K bodu 2 uznesenje Č. 199/2022.
-

-

-

K bodu 3. Schválenie návrhu Dropramu
starosta obce predniesol návrh programu podľa pozvánky.
OZ schval‘uje:
návrh program podľa pozvánky.
Program zasadnutia návrh:
I. Otvorenie
2. Určenie zapisovatel‘a a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie návrhu programu.
4. Kontrola plnenia uznesenia.
5. RozpoČtové opatrenie:
Č. 1,/2022 presun, poníženie a navýšenie rozpočtových prostriedkov dotácia ŠP.,
Č. 2/2022 presun, poníženie a navýšenie vlastných rozpoČtových prostriedkov.
6. Ziadost‘ Ing. Mareka Bežovského, PhD. o prenájom priestorov v Sbj na obdobie 10 rokov.
7. Ziadosf o zmenu v prevádzke verejného osvetlenia.
8. PREMIUM BVK s.r.o. Vel‘ké Kapušany výpovedná zmluva na odchyt a umiestnenie psov
do karanténnej stanice a následne schválenie novej zmluvy.
9. Prejednanie a schválenie navrhovaných projektov komisiou pre rczvoj a ochranu životného prostredia,
verejného poriadku, ekonomickej výstavby a správy majetku, ktorá zasadala 16.02.2022.
10. Diskusia.
11. Záver.
K bodu 3 uznesenie Č. 200/22.
—

-

—

—

-

—

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupitel‘stva:
kontrolu ptnení uznesení zo 14. zasadnutia OZ vykonal starosta obce. Konštatoval,
že uznesenia zo 14. zasadnutia sú splnené.
OZ bene na vedomie:
kontrolu plnenia uznesení obecného zastupitel‘stva,
-

-

Hiasovanie:
za: 6 poslanci Mgr. Bežovská Mária, Ing. Miroslav Kic, Adrián Hruščák, JUDr. Ingrid Čižmárová, Ján Sidor,
Popovič Anton
proti:
zdržat sa:
nepritomni: Ferenčák Pavol.
-

.

-

-

K bodu 4 uznesenie č. 201/2022.
K bodu 5. Zmena rozpočtu na rok 2022. RO Č. 1/2022
presun, pOníženie a navýšenie rozpočtových
prostniedkov Zo SR. RO Č. 2/2022 poníženie, povýšenie vlastných prostniedkov na vedomie.
—

—

—

starosta obce predložil poslancom RO č. 1/2022 dotácie zo ŠR, RO Č. 2/2022 poniženie, povýšenie
vlastných prostriedkov.
Poslanci OZ prerokovali zmenu rozpočtu obce na rok 2022 a následne zobrali na vedomie.
-

OZ bene na vedoinie:
ROČ. 1/2022 dotácie zo ŠR, ROč. 2/2022 —poníženie, povýšenie vlastných prostriedkov.
—

Hlasovanie:
za: 6 postanci Mgr. Bežovská Mária, Ing. Miroslav Kic, Adrián HrušČák, JUDr. Ingrid Čižmárová,Ján Sidor,
Popovič Anton.
-

proti:
zdržal Sa:
neprftomní: FerenČák Pavol.
K bodu 5 uznesenie Č. 202/2022.
K bodu 6: Žiadosť Ing, Mareka Bežovského, PhD. o prenájom priestorov v Sbj na obdobie 10 rokov.
starosta predniesol poslancom žiadosť Ing. Mareka Bežovského, PhD. o prenájom priestorov v 5bj na obdobie
10 rokov.
Poslanci prerokovali a zaoberali sa žiadosťou Ing. Bežovského Mareka s tým, že podmienky prenájrnu budú
dohodnuté na najbližšom zastupitel‘stve v pripade, že menovaný bude mať aj nad‘alej záujem o prenájom obecnej
nehnuteľnosti.
Schval‘uje:
žiadosť Ing. Mareka Bežovského, PhD. o prenájom priestorov v Sbj na obdobie 10 rokov.
Hlasovanie:
za: 5 poslancov Ing. Miroslav Kic, Adrián Hruščák, JUDr. Ingrid Čižmárová,Ján Sidor, Popovič Anton.
proti:
zdržal Sa: Mgr. Bežovská Mária,
nepritomni: Ferenčák Pavol.
-

-

-

-

-

-

K bodu 6 uznesenie Č. 203/2022.

K bodu 7: Žiadosť o zmenu v nrevázke verejněho osvetlenia.
starosta obce predložil poslancom OZ žiadosf o zmenu v prevádzke verejnčho osvetlenia. Uvedcnú žiadosf
podali občania Lekároviec, kde žiadali svietenie verejného osvetlenía počas celej noci. Starosta navrhol, aby
svietenie na multifunkčnom ihrisku bob iba v pripade potreby o športovú činnosť a kl‘úče aby si záujemcovia
vyzdvihli na obecnom úrade počas pracovnej doby.
Poslanci OZ prerokovali a zvážili žiadosť a následne rozhodli.
-

Schval‘uje:
zmenu v prevádzke verejného osvetlenia
—

—

svietenie verejného osvetlenia počas celej noci

v prípade záujmu o športovú čiimosť na multifunkčnom ihrisku je možnosť vyzdvihnúf si kl‘úče od
osvetlenia a taktiež športové náradie na obecnom úrade počas pracovnej doby s maximálnou dobou 3
dni a to je potrebné potvrdiť podpisom.
Hlasovanie:
za: 6 poslanci Mgr. I3ežovská Mária, Ing. Mirostav Kic, Adrián Hruščák, JUDr. Ingrid Čižmárová, Ján Sidor,
Popovič Anton
proti:
zdržal Sa:
neprítomni: Ferenčák Pavol.
K bodu 7 uznesenie Č. 204/2022.
—

-

.

-

-

K bodu 8: PREMIUM BVK s.r.o. Vel‘ké Kapušany —výpovedná zmluva na odchyt a umiestnenie psův
do karanténnej stanice a následne schválenie novel zmjuvy:
starosta obce predniesol poslancom výpovednú zmluvu na odchyt a umicstnenie psov do karanténnej
stanice a následne uzatvorenie novej zmluvy so spoloČnosťou Premium BVK Vel‘ké Kapušany
výhodnejšími podmienkami.
Poslanci OZ prerokovali a následne rozhodli.
OZ berle na vedomie:
—

—

Výpovednů zmluvu na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice od PREMIUM BVK
s.r.o.VeFké Kapušany.
OZ Schval‘uje:
—

uzatvorit‘ novú zmluvu s novými podmienkami.
Hlasovanie:
za: 6 poslanci Mgr. Bežovská Mária, Ing. Miroslav Kic, Adrián Hruščák, JUDr. Ingrid Čižmárová, Ján Sidor,
Popovič Anton.
proti:
zdržal Sa:
nepritomní: FerenČák Pavol.
K bodu 8 uznesenje Č. 205/2022.
K bodu 9:Prciednanje a schválenie navrhovaných Droicktov ‚wmisiou Drc rozvoj a ochranu životného
prostredia. verejného Doriadku. ekonomickcj výstavby a snráv% majetku. ktorá zasadala 16.02.2022:
-starosta obce informoval poslancov OZ o pripravovaných proj~toch navrhovaných komisiou pre rozvoj a
ochranu životného prostredia, verejného poriadku, ekonomickej výstavby a správy majetku, ktorá zasadala
16.02.2022:
-

-

-

-

—

rekonštrukeia chodníkov v obci Lekárovce

—

výstavba nového chodnika

—

8W

—

školský byt

—

—

—

pravná strana obce (od mosta Po cintorin) smer Pinkovce,

pravá strana obce (od cintorina Po Čd. 309),

rekonštrukcia kůpeľne, byt Č. 2/l (nájomca Kajanková Kateřina),
—

rekonštrukcia kúpeľne,

dom smútku Lekárovce

—

rekonštrukcia vstupného schodiska a terasy,

kultúrny dom, poštový úrad zriadenie Wc,
ku]túrny dom zadný vstup rekonštrukcia wc.
—

-

Poslanci následne prehodnotilj hore uvedené projekty a po preroko‘aní rozhodli.
OZ schval‘uje:
I .Pripravifpodklady (projektovú dokumentáciu s polob‘ovým rozpoČtom, ohlásenie stavebných
úprav/stavebné povolenie, vrátane vyjadreni všetkých dotknutých sjrávcov inžinierskych sietf) pre stavbu:
rekonštrukcia chodníkov v obci Lekárovce pravá strana obce (od mosta Po cintorín smer Pinkovce),
výstavba nového chodníka pravá strana obce (od cintorina po Č.d. 309).
2. Osiovif stavebné firmy na predloženie cenových ponúk na stavebné práce zákaziek a zrealizovanie:
8BJ rekonštrukcia kúpeľne, byt Č. 2/I, nájomca Kajankc‘vá Kateřina,
školský byt rekonštrukcia kúpelne,
Dom snútku Lekárovce rekonštrukcia vstupného schodiska a terasy,
kultúrny dom zadný vstup rekonštrukcia WC.
Hlasovanie:
za: 6 poslanci Mgr. Bežovská Mária, Ing. Miroslav Kic, Adrián Hr.išČák, JUDr. Ingrid Čižmárová, Ján Sidor,
Popovič Anton.
proti:
zdržal sa:
nepritomni: FerenČák Pavol.
K bodu 9 uznesenie Č. 206/2022.
Starosta poďakoval všetkým za úČasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bob ukončené o 18.00.
ZapÍsala: Vlasta Lancošová
-

—

-

-

-

-

-

-

-

-

starosta obce
Overovatelia:
Popovič Anton
HrušČák Adrián

