Zápisnica
z 17. zasadnutia Obecného zastupitel‘stva Obce Lekárovce,
konaného dňa 21.09.2022016.30 hod.
Prítomní:

MHan Örmezey, starosta obce

Poslanci :
Mgr. Bežovská Mária,, JUDr. Čižmárová, Adrián Hruščák, Sidor Ján.
Nepritomni:
Ferenčák Pavol, JUDr. Čižmárová Ingrid Popovič Anton.
Ďalší prítomní: Vlasta Lancošová, zam. obze,
‚

Marta Balintová Bali, zam obce,
Bc, Jeneiová Monika HK.
—

Verejnosť:

-

PROGRAM podl‘a pozvánky :
I. Otvorenie
2. Určenie zapisovatel‘a a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie návrhu programu.
4. Kontrola plnenia uznesenia.
5. Rozpočtové opatrenie:
Č. 6/2022 presun, poníženie a navýšenie rozpočtových prostriedkov dotácia SR,
Č. 7/2022 presun, poníženie a navýšenie vlastných rozpočtových prostriedkov.
6, Ziadosť o prehodnotenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na Mš —školně, návrh riaditel‘ky MŠ.
7. Prejednanie sťažnosti občanov ohl‘adom nerešpektovania zákazu vol‘ného pohybu psov v obci.
8. Oprava cesty na pravej strane obce po kanalizačnom výkope vyjadrenie poradného orgánu.
9. lnforniácia o voFbácb OSO a 05K 2022.
10. Diskusia.
I. Záver,
—

—

.

—

IC bodu I. Otvorenie :
Rokovanje OZ otvoril starosta obce. Privital všetkých prítomných.
Nepritonini sú traja poslanci Pavol Ferenčák. Ing. Kic Miroslav, Popovič Anton. Konštatoval, že rokovanieje
uznášania schopné, prítomni sú štyria poslanci.
I. Starosta konštatuje, že:
Zastupitel‘stvo je uznášania schopné, nakol‘ko chýbajú traja poslanci.
I-l lasovan ie:
za: 4 poslanci Mgr. Bežovstá Mária, Judr. Čižmárová Ingrid, Adrián Hruščák, Ján Sidor.
proti:
zdržal sa:
neprítoniní: Ferenčák Pavol, Ing. Kic Miroslav, Popovič Anton.
K bodu I uznesenie Č. 222/2022.
K bodu 2. Určenje zapisovatel‘a a overovatel‘ov zápisnice.
starosta obce navrhol za overovatel‘ov : Mgr. Bežovská Mária, JUDr. Cižmárová Ingrid.
za zapisovatel‘a: Vlastu Lancošovú.
Poslanci OZ prerokovali a určili hore uvedený2h poslancov za overovatel‘ov a zapisovateľa.
OZurčuje:
za overovatel‘ov: Mgr. Bežovská Mária, JUDr. Cižmárová Ingrid.
za zapisovatel‘a: Vlasta Lancošová.
Fliasovanie:
za: 4 poslanci Mgr. Bežovská Mária, JUDr. Čižmárová Ingrid, Adrián Hruščák, Ján Sidor.
proti:
zdržal sa:
neprítoniní: Ferenčák Pavol, Ing. Kic Miroslav, Popovič Anton.
-

.

-

-

—
—

-

.

-

K bodu 2 uznesenie Č. 223/2022.

K bod LI 3. Schválenie návrhu proEramu
starosta obce predniesol návrh programu podľa pozvánky‘
1. OZ neschval‘uje program podl‘a pozvánky.
Program zasadnutia návrh:
I. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie návrhu programu.
4. Kontrola plnenia uznesenia.
5. RozpoČtové opatrenie:
Č. 6/2022 presun, poníženie a navýšenie rozpočtových prostriedkov dotácia ŠR,
Č. 7/2022 presun, poníženie a navýšenie vlastných rozpočtových prostriedkov.
6. Ziadosť o prehodnotenie výšky prispevku ~a čiastočnú úhradu nákladov na Mš školné, návrh riaditel‘ky Mš.
7. Prejednanie st‘ažnosti občanov ohľadom nerešpektovania zákazu vot‘ného pohybu psov v obci.
8. Oprava cesty na pravej strane obce po kanalizačnom výkope vyjadrenie poradného orgánu.
9. lnformácia o voľbách OSO a 08K 2022.
10. Diskúsia
I. Záver.
Fliasovanie:
za: 4 poslanci Mgr. Bežovská Mária, JUDr. Čižmárová Ingrid, Adrián Hruščák, Ján Sidor.
proti:
zdržal Sa:
neprítornní: Ferenčák Pavol, Ing. Kic Miroslav, Popovič Anton.
II, DopÍňa program 02 body a schvaľuje program zasadnutia v následovnom znení:
I. Otvorenie
2. UrČenie zapisovatel‘a a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie návrhu programu.
4. Kontrola plnenia uznesenia.
5. RozpoČtové opatrenie:
Č. 6/2022 presun, poníženie a navýšenie rozpočtových prostriedkov dotácia SR,
Č. 7/2022 presun, poníženie a navýšenie “lastných rozpočtových prostriedkov.
6. Ziadosf o prehodnotenie výšky príspevku ra čiastočnú úhradu nákladov na MS školné, návrh riaditeľky MS.
7. Prejednanie sťažnosti obČanov ohl‘adom nerešpektovania zákazu vol‘ného pohybu psov v obci.
8. Oprava cesty na pravej strane obce po kanalizačnom výkope vyjadrenie poradného orgánu.
9. lnforniácia o volbách OSO a 08K 2022.
IQ, Akcia Mesiac október „Ůcta k starším“
II, Cerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu,
12. Diskúsia,
3. Záver.
Hlasovanie:
za: 4 poslanci Mgr. Bežovská Mária, JUDr. Čižmárová Ingrid, Adrián Hruščák, Ján Sidor.
proti:
zdržal sa:
nepritonini: Ferenčák Pavol, Ing. ICc Miroslav, Popovič Anton.
K bodlI 3 uznesenie Č. 224/2022.
K bodu 4. Kontrola plnenia uzneseni obecného zastupitel‘stva:
kontrolu plnení uznesení zo 16. zasadnutia OZ vykonal starosta obce. Konštatoval, že uznesenia z 16.
zasadnutia sú splnené.
OZ bene na vedomie:
kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
l-l lasnva nic:
za: 4 poslanci Mgr. Bežovská Mária, JUDr. Čižmárová Ingrid Adrián Hruščák, Ján Sidor.
proti:
zdržal sa:
—

—

—

.

—

—

-

-

-

—

—

-

—

—

—

-

.

-

.

-

-

-

.

neprítomní: Ferenčák Pavol, Ing. Kic Miroslav, Popovič Anton.
K bodu 4 uznesenie č. 225/2022,

K bodu 5:Rozpočtové onatrenie Č. 6/2022 presun, noníženie a navýšenie rozpočtových prostriedkov zo
SR, Č. 7/2022 presun. poníženie a navýšesuie rozpočtových prostriedkov vlastných:
-starosta obce informoval poslancov OZ s RO Č. 6/2022
presun, poníženie a navýšenie rozpočtových
prostriedkov zo SR a RO Č. 7/2022 presun. ponlženie a navýšenie rozpočtových prostriedkov vlastných.
Poslanci následne prerokovali RO Č. 6/2022 a Č. 7/2022 a zobrali na vedomie.
OZ berle na vedomie:
—

—

-

-

—

RO Č. 6/2022 presun, ponfžerie a navýšenie rozpočtových prostriedkov zo
-

RO Č. 7/2022

—

-

ŠR,

presun, poníženie a navýšenie rozpočtových prostriedkov vlastných.

Fllasovanie:
za: 4 poslanci Mgr. Bežovská Mária, JUDr. Čižmárová Ingrid Adrián HrušČák, Ján Sidor.
proti:
zdržal sa:
nepritomni: Ferenčák Pavol, Ing. Kic Miroslav, Popovič Anton.
K bodu 5 uznesenie Č. 226/2022.
K bodu 6: Žiadosť O prehocluotenie výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Mš
riaditel‘ky MS:
-

-

-

—

školné, návrh

starosta obce predniesol poslancom OZ žiadosť riaditel‘ky MŠ o prehodnotenie výšky príspevku na
Čiastočnú úhradu nákladov v MŠ školné, a to vo výške 8,00 eur.
Poslanci OZ prerokovali a rozhodli prehodnotif školné MŠ na najbližšom zastupitel‘stve a to v novej zostave Po
vol‘bácb.
OZ bene na vedomie:
—

—

-

žiadosť p. riaditel‘ky MŠ o prehodnotenie výšky príspevku na Čiastočnú úhradu nákladov v MŠ—školné.

OZ prerokovalo a presúva:
žiadosf presúva na d‘alšie zasadnutie OZ a zároveň odporúča pripravif návrh dodatku k VZN 4/20 7
o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov na Čiastočnú úhradu nákladov za pobyt
v materskej škole, v školskom klube detí, v školskej jednálni a výdajnej školskej jedálni v ZŠ Lekárovce.
Pre MŠ vo výške 8,00 eur.
Hlasovanie:
za: 4 2oslanci Mgr. Bežovská Mária, JUDr. Čižmárová Ingrid Adrián HrušČák, Ján Sidor.
proti:
zdrža Sa:
neprítomní: FerenČák Pavol, Ing. Kic Miroslav, Popovič Anton.
K bodu 6 uznesenie Č. 227/2022,
K bodu 7: Prejednanic sťažnosti občanov ohl‘adom nerešpektovania zákazu vol‘ného pohybu nsov v obci:
-

-

-

-

starosta obce oboznámli poslancov OZ so sťažnost‘ou občanou ohľadom ncrešpektovania zákazu
vol‘ného pohybu psov v obci.
Poslanci OZ prerokovali uvedenú sfažnosf a následne rozhodli:
OZ ukladá:
Opätovne zaslať upozornenie ohiadom nerešpektovania zákazu voľného pohybu psov v obcí p Drahušovi
Kasardovi.
l-l jasova nic:
za: 4 poslanci Mgr. Bežovská Mária, JUDr. Čižmárová Ingrid Adrián Hruščák, Ján Sidor.
proti:
zdržal Sa:
nepritomní: Ferenčák Pavol, Ing. Kic Miroslav, Popovič Anton.
K bodu 7 uznesenie Č. 228/2022.
—

-

-

-

K bodu 8: Oprava cesty na pravd strane po kanalizačnom výkope
-

—

vyiadrenie poradného orgánu.:

starosta obce oboznámil poslancov s poškodenou cestou na pravej strane po kanalizačnom výkope
poradného orgánu.

-

vyjadrenie

Poslanci OZ obce Lekárovce prerokovali a následne sa rozhodli.
OZ berle na vedomie:
Vyjadrenie poradného orgánu týkajúceho sa opravy cesty na pravej strane Po kanalizačnom výkope
a presúva rozhodnutia na rozpočtový rok 2023.
1-Ilasovanie:
za: 4 poslanci Mgr. Bežovská Mária, JUD:. Čižmárová Ingrid, Adrián Hruščák, Ján Sidor.
proti:
zdržal Sa:
nepritomni: FerenČák Pavol, Ing. Kic Miroslav, Popovič Anton.
1K bodu 8 uzneser‘ie Č. 229/2022.
1K bodu 9: lnformácia o vol‘bách oso a 05K 2022:
-

-

-

starosta obce oboznámil poslancov OZ s informáciu o vořbách OSO a OSIK 2022, ktoré sa, budú konat‘
29.10.2022 v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod. v kultůrnom dome v Lekárovciach.
Poslanci OZ prerokovali uvedenú informáciu a zobrali na vedomie.
OZ berle na vedomie:
inforrnáciu o voFbách OSO a 08K 2022,
Filasovanie:
za: 4 poslanci Mgr. Bežovská Mária, JUDr, Čižmárová Ingrid, Adrián Hruščák, Ján Sidor,
proti:
zdržal Sa:
neprítomní: Ferenčák Pavol, Ing. Kic Miroslav, Popovič Anton.
1K bodu 9 uznesenie Č. 230/2022.
K bodu 10: Akcia: mesiac Október „Úcta k starším“:
-starosta obec informoval poslancov OZ o pr:pravovanej akcie mesiac Október „Úcta k starším“, ktorá sa
uskutočni dňa 15.10.2022v kultúrnom dome v Čase o 15.00 hod,. Na tejto akcií bude program, kde vystúpia deti
MŠ a ZŠ, mužská skupina Užan a Máriine dietky a následne bude pre prítomných podané pohostenie a
občerstvenie.
OZ Bene na vedomie:
Akciu Mesiac oktáber „Úcta k starším“, ktorá sa uskutoční dňa 15,10.2022v IKD Lekárovce.
Hiasovanie:
za: 4 poslanci Mgr. Bežovská Mária, JUDr. Čižmárová Ingrid, Adrián Hruščák, Ján Sidor.
proti:
zdržal sa:
neprítomni: Ferenčák Pavol, Ing. IKic Miroslav, Popovič Anton,
1K bodu 10 uznesenie Č. 231/2022.
K bodu I l:Černanie finančných prostniedlwv z rezervného fondu:
starosta obce predniesol poslancom OZ čerpanie finančných prostniedkov z rezervného fondu a to:
stavba „Školský byt Lekárovce“ -rekonštrukcia vnútorných priestorov základnej školy vo výške 7.100,00
kapitálové výdavky,
prefinancovanie splátok komunálneho úveru vo výške 12.000,00 Eur finančně operácie.
Poslanci OZ prehodnotili a prerokovali čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu a následne
rozhodli.
OZ scbval‘uje:
Čerpanie tinančných prostriedkov z rezervného fondu a to na :
—

-

-

-

-

—

-

-

-

..

-

-

-

—

—

Stavba s názvom „Školský byt Lekárovce“-rekonštrukcia vnútorných priestorov Zš vo výške 7.100,00
Eur kapitálové výdavky,
—

prefinancovanie sptátok komunálneho úveru vo výške 12,000,00 eur
Fllasovanie:
—

za: 4 poslanci

-

—

f~nančné operácie.

Mgr. Bežovská Mária, JUDr. Čižmárová Ingrid, Adrián Hruščák, Ján Sidor.

proti:

-

zdržal Sa:

-

nepritomni Ferenčak Pavol, Ing. Kic Mirosbv, Popovič Anton.
K bodu II uznegenje Č. 232/2022.
Starosta pod‘akoval všetkým za účasť a ukon~il zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bob ukončené o 18.30.
Zapisala: Vlasta Lancošová

--—--—--—

Overovatejja:
JUDr Ingrid Čižmárová
Mgr l3cžovská Mária

-—

starosta obce

