Zápisnica
z 16. zasadnutia obecného zastupitel‘stVa Obce LekárOVce,
konaného dňa 22.06.2022 o 16.00 hod.
Pritomni:

Milan Ormezey, starosta obce
Poslanci :
Mgr. Bežovská Mária, Ing. Mirosav Kic, JUDr. Čižmárová, Adrian HrušČák.
Sidor Ján, Popovič Anton.

Neprítomní

Ferenčák Pavol, JUDr. Čižmárová Ingrid PopoviČ Anton.
‚

Ďalší prítomní Vlasta Lancošová, zam. obce,
Marta Balintová Bali, zam. obce,
Bc. Jeneiová Monika BK.
—

Verejnosť:

-

PROGRAM podl‘a pozvánky:
I. Otvorenie
2. Určenie zapisovatel‘a a overovateľov zápisnice.
3, Schváleflie návrhu programu
4, Kontrola pinenia uznesenia.
5. Správa o kontrolnei činnosti hlavnei kontrolórky (d‘alej len HGK) vykonávaflei v obci Lekárovce
v roku 2021 predloženie MK.
6. Výsledok kontroly zo správy Č. 1/2022 zameranei na kontrolu stavu a vývoja dihu splátok úveru
obce Lekárovce k 3 1.12.2021.
7. Predloženie stanoviska k návrhu záverečného účtu hlavnej kontrolórky obce a zároveň predloženie návrhu
záverečného účtu za rok 2021.
8, Návrh plánu kontrolnei Činnosti BK na obdobie 7/2022 do ~2/2022.
9, RozpoČtové opatrenie
Č. 3/2022 presun, poníženie a navýšenie rozpočtových prostriedkov dotácia SR,
Č. 4/2022 presun, poníženie a navýšenie vlastných rozpočtových prostriedkov.
10. Cerpanie finančných prostriedkov z rezervn~ho fondu obce návrhom rozpočtového opatrenia
č. 5/2022 navýšenie finanČných prostriedkov z vtastnýcll zdrojov z rezervného fondu na kapitálové
výdavky (dom smútku rekonštrukcia vstupného schodiska).
II. Schválenie výkonu starostu obce Lekárovce na nové volebné obdobie v rokoch 2022-2026 a určenie
počtu poslancov obce Lekárovce v novom ‚rolebnom období v rokoch 2022-2026.
12. Predloženie a schválenie štatutárneho auditora ing. Matúša Karasa, Č. licenciu UDVA 1231
vykonávanie auditu úČtovnej závierky obce L,ekárovce.
13. Zrušenie Uznesenia Č. 203/2022.
14. Dodatok Č. 11 VZN Č. 8/20 13 o financovaní originálnych kompetencií obce Lekárovce na úseku školstva.
15. Žiadosf o ~nančnú výpomoc pre „Národnů kultúrnu pamiatku, Q~éckokatolícky chrám v Lekárovciach“.
16. Diskúsia.
17. Záver.
—

—

—

-

—

—

—

K bodu 1. Otvoreflie :
Rokovanie OZ otvoru starosta obce. Privíta~ všetkých prítomných.
NeprítOinní sú traja poslanci Pavol Ferenčá1~ JUDr. Čižmárová Ingrid Popovič Anton. Konštatoval, že
rokovaflie je uznášania schopné, prítomní sú štyria poslanci.
1. Starosta kouštatuie, že:
zastupiteľstvo je uznášania schopné, nakoľko chýbajú traja poslanci.
‚

Hlasovailie
za: 4 poslanci Mgr. Bežovská Mária, Ing. Miroslav Kic, Adrián HrušČák, Ján Sidor.
proti:
zdržal sa:
neprítomní Ferenčák Pavol, JUDr. Čižmárová Ingrid PopoviČ Anton.
-

-

-

‚

K bodu 1 uznesenie Č. 207/2022.

K bodu 2. U,rčenie zapisovatel‘s a overovateSQyiáP~W~L
starosta obce navrhol za overovateVov Ing. Kic Miroslav, Adrián Mruščák.
za zapisovateľa Vlastu LancošOVú.
Poslanci OZ prerokovali a určili hore uvedených poslancov za overovateľov a zapisovateľa.
OZ určuje:
za overovateľov Ing. Kic Miroslav, Adrian I-Iruščák.
za zapisovateľa Vlasta LancošoVá.
-

—

—

Hlasovaflie
za: 4 poslanci Mgr. Bežovská Mária, Ing. Mirosiav Kic, Adrián l-Iruščák, Ján Sidor.
proti:
zdržal sa:
neprítomnL Ferenčák Pavol, JUDr. Čižmárová Ingrid PopoviČ Anton.
-

-

-

‚

K bodu 2 uzneseflie Č. 208/2022.

J( bodu 3.

Schváleflie návrhu p‘ogramU
starosta obce predniesol návrh programu podľa pozvánky.
01 schval‘uie
návrh program podVa pozvánky
Program zasadnutia návrh:
Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie návrhu programu.
4. Kontrola pinenia uznesenia.
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnei kontrolárky (ďalej len HGK) vykonávane] v obci Lekárovce
v roku 2021 _predloženie HK.
6, VýsledOk kontroly zo správy Č. 1/2022 zameranci na kontrolu stavu a vývoja dihu splátok úveru
obce Lekárovce R 31.12.2021.
7. Predložeflie stanoviska k návrhu záverečného účtu hlavnei kontrolárkY obce a zároveň predloženie návrhu
závereČného účtu za rok 2021.
8. Návrh plánu kontrolnei činnosti IlK na obdo‘oie 7/2022 do 12/2022.
9. RozpoČtOvé opatrenie
Č. 3/2022 presun, poníženie a navýšenie rozpočtoSh prostriedkov dotácia ŠR,
č. 4/2022 presun, poníženie a navýšenie vlastných rozpočtových prostriedkov.
10. Čerpanie finanČných prostriedkov z rezervného fondu obce —návrhom rozpočtového opatrenia
Č. 5/2022 navýšenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov z rezervného fondu na kapitálové
výdavky (dom smůtku rekonštrukcia vstupného schodiska).
ii. SchváleniC výkonu starostu obce Lekárovce na nové volebné obdobie v rokoch 2022-2026 a urČenie
počtu poslancov obce Lekárovce v novotY‘ volebnom období v rokoch 2022-2026.
12. Predloženie a schválenie štatutárneho audítora Ing. Ma~ša Karasa, č. licenciU UDVA 1231
vykonávanie auditu účtovnej závierky obce Lekárovce.
13. Zrušenie Uznesenia Č. 203/2022.
14. DodatOk Č. 11 VlN Č. 8/2013 o ~nancovaaí originálnych kompetencií obce Lekárovce na úseku školstva.
15. Ziadosf o finanČnú ~pomoc pre „Náro~u kultúrnu pamiatku, Gréckokatollcky chrám v Lekárovciach“.
16. Diskúsia.
17. Záver.
K bodu 3 uznesenie Č. 209/22.

-

—

—

-

—

—

K bodu 4. Kontrola pinenia uznesení obecného z~i1sd‘stva1
kontrolu plnení uznesení z 15. zasadnutia 02 vykonal starosta obce. Konštatoval,
že uznesenia z 15. zasadnutia sú splnené.
01 bene na vedomie
kontrOlu plnenia uzneseni obecného zastupi:erstva.
-

-

Hlasovaflie
za: 4 poslanci Mgr. Bežovská Mária, Ing. Miroslav Kic, Adrián I-Iruščák, Ján Sidor.
proti:
-

-

zdržal sa:
nepritomni: FerenČák Pavol, JUDr Čižmárová ln~id PopoviČ Anton.
-

‚

K bodu 4 uznesenie Č. 210/2022.
Kbodus.správaokontr0l1~ Činnosti )ilavnei kontrQi~ii(ďalel~jiK1!3i~0~___
Správu o kontrolnei Činnosti hlavnej kontrolórkY vykonávanei v obci Lekárovcc v roku 2021
predniesta MK Bc. Jeneiová Monika.
Poslanci OZ prerokovali správu o kontrolnei ~innosti hlavnei kontrolárky a následne zobrali na vedomie.

—

01 bene na vedomie
správu o kontrolnej Činnosti hlavnej kotnolórkY v obci LekárovCe v roku 2021.
—

Hlasovanie
za; 4 poslanci Mgr. Bežovská Mária~ Ing. Miroslav Kic, Adrián Hruščák, Ján Sidor.
proti;
zdržal sa;
nepritomní FerenČák Pavol, JUDr. Čižmárová Ingrid Popovič Anton.
-

-

-

‚

K bodu 5 uznesenie Č. 211/2022.
1‘ bo~lu 6: Výsledok 1~ontroly zo správY Č. 1/2C22 ~ameranei na ~
~veru obce Lekárovce k 31.12.2021-t pre~ipženieHK±
hlavná kontrolórka predniesla výsledok kontroly zo správy Č. 1/2022 zameranej na kontrolu stavu a vývoja
dlhu splátok úveru obce Lekárovce k 31.122021.
Poslanci prerokovali výsledok kontroly zo správy Č. 1/2022 zameranei na kontrolu stavu a ~oja dlhu splátok
úveru obce Lekárovce k 31.12.2021 a následne zobrali na vedomie.
OZ bene na vedomie:~
výsledok kontroly zo správy Č. 1/2022 zameranei na kontrolu stavu a vývoia dlhu splátok (tveru obce
LekárOvCe k 31.12.2021.
Illasovanie
-

-

za: 4 poslanci Mgr. Bežovská Mária, Ing. Miroslav Kic, Adrián HrušČák, Ján Sidor.
proti;
zdržal Sa;
nepritomnL FerenČák Pavol, JUDr. Čižmárová Ingrid PopoviČ Anton.
-

-

-

‚

K bodu 6 uznesenie Č. 212/2022.
K bodu 7: Predloženie stanoviska k návrhu závereČného účtu hlavne~ kontrolórk
predloženie návrhu Záverečného ~lčtu z~1QKZO21‘
hlavná kontrolórka predložila stanovisko k návrhu ZávereČnéhO úČtu za rok 2021

obce a Zároveň

—

—

starosta obce oboznámil poslancov OZ s hospodárenim obce za rok 2021 a predniesol návrh
závereČného úČtu obce LekárOvce, k:orý bol každému poslancovi zaslaný aj e-po~tou.

Poslanci OZ prerokovali stanovisko k návrh‘s ZávereČnéhO úČtu za rok 2021 a zároveň aj návrh Záverečného
účtu za rok 2021 a následne rozhodli.
Bene na vedomi~:.
stanovisko k návrhu ZávereČnéhO účtu hlavnej kontrol6rkY obce.
Obecné zastupitel‘stvo schval‘uie :
ZávereČný úČet obce a celoroČně hospodárenie za rok 2021 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaFuje použiť prebytok hospodánenia za rok 2021 v sume 16.900,97 EUR podľa ~
15 ods. I pism. c) zákona Č. 583/2004 Z. z. O rozpoČtových pravidlách územflej samosprávy a o zmene
a doplneni niektoi~ch zákonov v znenl neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu.
-

HlasoVaflie
za: 4 poslanci Mgr. Bežovská Mária, Ing. Mirosav ICc, Adrián Hruščák, Ján Sidor.
proti:
zdržal sa:
neprítomflí FerenČák Pavol, JUDr. Čižmárová Ingrid Popovič Anton.
-

-

-

‚

K bodu? uznesenie Č. 213/2022.
K bodu 8: Náyrh plánu kpntrollJei Činnosti [1K na oudobii/2022.dP_12/202.
hlavná kontrolórka predniesla poslancom OZ návrh plánu kontrolnei Činnosti na obdobie 07/2022
do 12/2022.
—

Poslanci OZ prerokovali návrh plánu kontrolnej Čnnosti HK na obdobie 07/2022 do 12/2022 následne rozhodli.
OZ obce Lekárovce v súlade a ~ 11 ods. 4 a 18f~s. I písm. b) zákona Č. 369/1990
zap.:
OZ Schval‘uje
Plán kontrolnej Činnosti na obdobie od 07/1022 do 12/2022.

Zb. O obeenom ~iadenf v

-

OZ poveruie
hlavnú kontroíórku výkonom kntrolnci Činnosti,
Hlasovanie:
-

za: 4 poslanci Mgr. Bežovská Mária, Ing. MirDslav Kic, Adrián HrušČák, Ján Sidor.
proti:
zdržal sa:
neprítomni: FerenČák Pavol, JUDr. Čižmárová Ingrid, PopoviČ Anton.
-

-

-

K bodu 8 uznesenie Č. 214/2022.
K bofl 9:RozpOČtOvé opatrenie Č. 3/2022 presun. poníženie a ~
SR. Č. 4/Z022 pr~sun., poníženie a navýšenie rozpočtových pxqSiiedhOVVla5tfl~t~
-starosta obce informoval poslancOV OZ s RO Č. 3/2022
presun, poníženie a navýšenie rozpoČtových
prostriedkov zo ŠR a RO Č. 4/2022 presun, poníženie a navýšenie rozpočtových prostriedkov vlastných.
Poslanci následne prerokovali RO Č. 3/2022 a Č. 4/2022 a zobrali na vedomie.
—

—

-

-

OZ bene na vedomie:
RO Č. 3/2022 presun, poníženie a navýšenie rozpočtových prostiedkov zo ŠR,
—

-

RO Č. 4/2022

—

-

presun, poníženie a navýšenie rozpočtových prostriedkov vlastných.

Hlasovanie
za: 4 poslanci Mgr. Bežovská Mária, Ing. Miroslav Kic, Adrián HrušČák, Ján Sidor
proti:
-

-

zdržal sa:
neprítOmní FerenČák Pavol, JUDr. Čižmáro\á Ingrid ‚Popovič Anton.
-

K bodu 9 uznesenie Č. 215/2022.
~Teras~~DomSmútkuoULel(ár~:
—

starosta obce predniesol poslancom OZ návrh RO Č. 5/2022 Čerpanie finanČných prostriedkov z
rezervného fondu z vlastných zdrojov na kapitálové výdavky v sume 17.000,00 eur na rekonštrukciu
„Terasa Dom smůtku OU Lekár3vce“.
—

—

Poslanci OZ prerokovah návrh RO Č. 5/2022 a následne rozhodli.
OZ Schval‘uje
RO Č. 5/2022 čerpanic flnanČných prostried≤ov z rezervného fondu z vlastných zdrojov na kapitálové výdavky
v sume 17.000,00 eur na rekonštrukciu „Terasa Dom smútku OU Lekáro‘Vce“.
Hlasovanie

-

—

—

za: 4 poslanci Mgr. Bežovská Mária, Ing. Miroslav Kic, Adrián Hruščák, Ján Sidor.
-

proti:
zdržal Sa:
neprítomnĹ Ferenčák Pavol, JUDr. Čižmárová Ingrid Popovič Anton.
-

-

‚

K bodu 10 uznesenie Č. 216/2022.
K bodu 11: Schválenie v ‘konu starostu obce LekárOvCe na nové volebné obdobie v rokoch 2022-2026 a
určeniej)Očtu poslancOV obce Lekárovee v r!ovo~! volebnom ob@Ď1ír0t0ch202220261
starosta obce oboznámli poslancov OZ o výkone starostu v novom volebnom obdobě 2022-2026, kde
navrhol podľa *11 ods.4 písm. I) zákona SNR Č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov výkon jedna, t.z. v pinom roz~hu a počet poslancov 7.
—

Poslanci OZ prerokovali navrhnutý výkon starostL a počet poslancov na nové volebné obdobie 2022-2026 a
následne rozhodli:
~val‘u~
výkon starostu obce Lekárovce podl‘a ~1 I ods. 4 písm. 1) zákona SNR Č. 369/1990 Zb. O obednom
zriadení v znení neskorších predpisov pre nové volebné obdobie r. 2022-2026 v rozsahu jedna, t.z. V
pinom rozsahu a v súlade s ~ II ods. 3 zák. Č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v z.n.p.

—

v súlade s ~ 11 ods. 3 zák. Č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v mp. Počet poslancov obce
LekárOvce 7 v novom volebnom období r. 2022-2026.

—

Hlasovanic
za: 4 poslanci Mgr. Bežovská Mária, Ing. Miroslav Kic, Adrián Hruščák, Ján Sidor.
proti:
zdržal sa:
neprítomni Ferenčák Pavol, JUDr. Čižmárová Ingrid Popovič Anton.
-

-

-

‚

K bodu 11 uznesenie Č. 217/2022.
K bodu 12: Predloženie a schválenie štatutárreho auditora In
vykonávanie ai.idi.tn úČ~ovnei ~ávierlty ob~tb~károVCei

.

Matúša Karasa č. licencie UDVA 1231 na

starosta obce predložil poslancom na schválen~e štatutárneho auditora Ing. Matúša Karasa, Č. Licencie UDVA
1231 na vykonávanie auditu účtovnej závierky obce Lekárovce, nakoľko predošlý auditor ukončil vykonávanie
auditu.
Poslanci OZ obce Lekárovce prerokovali na‘rhnutého auditou a následne sa rozhodli.

-

Ot schval‘uj~ a súhl.así s podpísaninu
zmluvy so štatutárnym audítorom Ing. Matůšom Karasom, Č. licencie UDVA 1231 na vykonávanie auditu
účtovnej závierky obce Lekárovce.
Hlasovanie
-

za: 4 poslanci Mgr. Bežovská Mária, Ing. Miroslav Kic, Adrián HrušČák, Já~ Sidor.
proti:
-

-

zdržal sa:
neprítomní Ferenčák Pavol, JUDr. Čižmárová Ingrid PopoviČ Anton.
-

‚

K bodu 12 uznesenie Č. 218/2022.
K bodu 13: Zrušenie Uznesenia Č. 203/20Z21
starosta obce oboznámil poslancOv OZ o zru~ni uznesenia Č. 203/2022 z dóvodu zmeny zámeru žiadatel‘a.
Poslanci OZ prehodnotili zrušenie uznesenia Č 203/2022 a následne rozhodli.
Ot ruší:
uznesenie Č. 203/2022 z dévodu zmeny zámeTu žiadateľa.
Hlasovanie:
-

-

za: 4 poslanci Mgr. Bežovská Mária, Ing. M~ros1av Kic, Adrián Hruščák, Ján Sidor.
proti:
-

-

zdržal sa:
neprítomnl Ferenčák Pavol, JUDr. Čižmárová Ingrid Popovič Anton.
-

‚

K bodu 13 uznesenie Č. 219/2022.
K.~4u 14 Návrh Dodatok Č. 11 VZN Č. 8/2013 o financovaní originálnych komoetencif obce Lekárovce
na úseku školstya~
pracovníČka obce p. Balintová Bali predniesla poslancom OZ návrh dodatok Č. 11 VZN Č. 8/2013 o
financovaní originálnych kompetencií obce Lekárovce na úseku školstva a to za Materskú školu,
škoiskú jedáleň a školskú družinu.
—

Poslanci OZ obce Lekárovce prehodnotili návrh dodatok Č. 11 VlN Č. 8/2013 o financovaní originálnych
kompetencil obce Lekárovce na úseku školstva a následne rozhodli.
01 schvaľukl
Dodatok č. 11 VlN Č. 8/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce Lekárovce na úseku školstva.
Hiasovanie:
-

za: 4 poslanci Mgr. Bežovská Mária, Ing. Miroslav Kic, Adrián HrušČák, Ján Sidor.
proti:
zdržal sa:
neprítomni: FerenČák Pavol, JUDr. Čižmárová Ingrid ‚ PopoviČ Anton.
-

-

-

K bodu 14 uznesenie Č. 220/2022.
K bodu IS: žiadosť o finanČnú výpomoc pre .‚Národnů pamiatkug GréckokatOllckv chrám v
Lekárovciach“
starosta obce preČítal žiadost‘ o finanČnú výporroc pre „Národnú pamiatku, GréckokatOlícky chrám

-

v Lekárovciach“, nakoFko je Gréckokatollcky chrám národná pamiatku, obec nŮže poskytnúf dotáciu.
Poslanci OZ prehodnotili a prerokovali uvedú žiadosf a rozhodli o poskytnutí dotácie vo výške 1.000,00 Eur.
01 schval‘uie:
Žiadosť o finanČnú výpomoc pre „Národnú paniatku, UréckokatolíckY chrám v Lekárovciach“ vo výške
1.000,00 Eur.
Hlasovauie:
-

za: 4 poslanci Mgr. Bežovská Mária, Ing. Miroslav Kic, Adriái~ HrušČák, Ján Sidor.
proti:
zdržal sa:
neprítomní: FerenČák Pavol, JUDr. Čižmárová Ingrid ‚ PopoviČ Anton.
-

-

-

K bodu 15 uznesenie Č. 221/2022.
Starosta poďakoval všetkým za úČasť a ukonČil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bob ukonČené o 18.30.
Zapísala: Vlasta Lancošová

starosta o • e

overovatelia
Ing. Kic Miroslav
HrušČák Adrián

