Zápisnica

č. 1/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 24.01.2018
________________________________________________________________
Prítomní
:
Stanislav Volanský, Ing.Marek Gombik, Peter Ivanecký, Ing. Natália Krajňáková, František Adamčák,
Ján Žiga, Martin Katuša, Mgr. Róbert Róba

zasadnutie OZ sa konalo dňa 24.01.2019 (štvrtok) o 18,00 hod. v budove Obecného úradu,
v súlade s § 12, ods.3 2. vety zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Dodatočné zloženie sľubu poslancov
4. Schválenie programu zasadnutia
5. Poučenie poslancov so spracovaním osobných údajov podľa GDPR
6. Návrh na schválenie komisie o ochrane verejných záujmov
7. Návrh na zapojenie sa do projektu MVSR ( kamerový systém )
8. Návrh na schválenie krízového štábu
9. Návrh na schválenie cestovného pre opatrovateľku ležiaceho pacienta
10. Návrh schválenie sadzobníka poplatkov obce
11. Návrh na schválenie stravných lístkov pre starostu obce
12. Návrh na schválenie používania osobného vozidla na služobné účely
13. Návrh na schválenie dohody o vypožičaní stroja ( zimná údržba )
14. Návrh na schválenie príspevku CVČ
15. Diskusia a rôzne
16. Záver
Zasadnutie OZ otvoril a prítomných privítal Stanislav Volanský starosta obce Abranovce
Za zapisovateľa bol určený Peter Ivanecký
Za overovateľov poslanci: Ing. Natália Krajňaková, Matrin Katuša
K bodu č. 3
Dodatočné zloženie sľubu poslancov: Sľub poslanca na tomto zastupiteľstve zložili poslanci:
Ing. Natália Krajňaková, František Adamčák, starosta obce im odovzdal osvedčenia.
Schválenie programu zasadnutia OZ: Starosta obce predniesol program zasadnutia OZ
Program zasadnutia OZ bol jednohlasne schválený
Hlasovanie: za ... 6,
proti .... 0,
zdržal sa ... 0
K bodu č. 4
Schválenie programu zasadnutia OZ : Starosta obce predniesol program zasadnutia OZ

Program zasadnutia OZ bol jednohlasne schválený
Hlasovanie: za ... 6,
proti .... 0,
zdržal sa ... 0
K bodu č. 5
Starosta obce prítomných informoval o spracovaní a nakladaní s osobnými údajmi podľa
GDPR , Načo všetci podpísali súhlas so spracovaním a informáciu z nakladaním osobných
údajov.
K bodu č. 6
Návrh na schválenie komisie o ochrane verejných záujmov: Starosta obce informoval
o potrebe vytvorenia takejto komisie za predsedu komisie bola navrhnutá Ing. N. Krajňaková,
za členov F. Adamčák, J. Žiga, Ing. M. Gombík
Hlasovanie: za ... 6,
proti .... 0,
zdržal sa ... 0
Uznesenie č. 1/1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Abranovciach z r i a d i l o
komisiu na ochranu verejných záujmov v tomto zložení: predseda komisie Ing. N.
Krajňaková, za členov komisie F. Adamčák, J. Žiga, Ing. M. Gombik
Hlasovanie:

za ... 6,

proti .... 0,

zdržal sa ... 0

K bodu č. 7
Starosta informoval o projekte MVSR (kamerový systém obce) projekt spočíva vo vybavení
verejných priestranstiev obce bezpečnostnými kamerami. Bolo by nainštalovaných 12
bezpečnostných kamier a na začiatok obce (od Kokošoviec) a na konci obce (smer Žehňa)
umiestnené čítačky EČ vozidiel. Projekt je za spoluúčasti obce vo výške 20 percent. Čo
vychádza na cca 5.000 Eur
poslanci k tomuto bodu nemali výhrady.
Hlasovanie: za ... 6,
proti .... 0,
zdržal sa ... 0
Uznesenie č. 2/1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Abranovciach schvaľuje
zapojenie sa do projektu MVSR kamerový systém obce (12 bezpečnostných kamier)
Abranovce a čítačky EČ vozidiel umiestnených na začiatku a konci obce, z 20 percentnou
spoluúčasťou obce.
Hlasovanie:

za ... 6,

proti .... 0,

zdržal sa ... 0

K bodu č. 8
Starosta obce informoval o potrebe zriadenia krízového štábu obce, keďže takýto štáb obec
nemá. Starosta navrhol zloženie: Predseda: starosta obce S. Volanský, podpredseda F.
Adamčák, ostatní poslanci členovia KŠ.
Hlasovanie: za ... 5,
proti .... 0,
zdržal sa ... 1 (F. Adamčák)
Uznesenie č. 3/1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Abranovciach z r i a d i l o
krízový štáb obce v zložení: predseda S. Volanský, podpredseda F. Adamčák, za členov
krízového štábu: Ing. M. Gombik, Ing. N, Krajňáková, J. Žiga, P. Ivanecký, M. Katuša, R.
Lörinc,

Hlasovanie:

za ... 5,

proti .... 0,

zdržal sa ... 1 (F. Adamčák)

K bodu č. 9
Starosta informoval o žiadosti o schválenie cestovného pre opatrovateľa ležiaceho občana I.Z.
K tomuto občanovi dochádza opatrovateľ niekoľko krát týždenne autobusom. Starosta obce
navrhol preplácanie cestovného opatrovateľa.
Hlasovanie: za ... 6,
proti .... 0,
zdržal sa ... 0
Uznesenie č. 4/1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Abranovciach schvaľuje
preplácanie cestovného pre opatrovateľa ležiaceho občana I.Z.
Hlasovanie:

za ... 6,

proti .... 0,

zdržal sa ... 0

K bodu č. 10
Starosta obce predložil na schválenie nový sadzobník poplatkov obce ktoré sa týkajú
prenájmu sály kultúrneho domu a kuchyne (viď. Sadzobník poplatkov)
Poslanci OZ k tomuto sadzobníku nemali výhrady
Hlasovanie: za ... 6,
proti .... 0,
zdržal sa ... 0
Uznesenie č. 5/1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Abranovciach schvaľuje
nový sadzobník poplatkov obce (viď príloha) s účinnosťou od 24.01.2018
Hlasovanie:

za ... 6,

proti .... 0,

zdržal sa ... 0

K bodu č. 11
starosta obce požiadal OZ o schválenie stravných lístkov pre starostu obce. Poslanci
k schváleniu nemali výhrady.
Hlasovanie: za ... 6,
proti .... 0,
zdržal sa ... 0
Uznesenie č. 6/1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Abranovciach schvaľuje
starostovi obce S. Volanskému stravné lístky
Hlasovanie:

za ... 6,

proti .... 0,

zdržal sa ... 0

K bodu č. 12
Návrh na schválenie používania osobného vozidla na služobné účely : starosta obce požiadal
OZ o schválenie používania osobného vozidla na služobné účely. K tomuto návrhu nemalo
OZ výhrady
Hlasovanie: za ... 6,
proti .... 0,
zdržal sa ... 0
Uznesenie č. 7/1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Abranovciach schvaľuje
starostovi obce S. Volanskému používanie osobného motorového vozidla na služobné účely.

Hlasovanie:

za ... 6,

proti .... 0,

zdržal sa ... 0

K bodu č. 13
Návrh na schválenie dohody o vypožičaní stroja (zimná údržba) starosta obce predložil OZ
na schválenie dohodu o vypožičaní stroja na zimnú údržbu, keďže obec nemá svoje
mechanizmy na úpravu ciest v správe obce
Hlasovanie: za ... 6,
proti .... 0,
zdržal sa ... 0
Uznesenie č. 8/1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Abranovciach schvaľuje
dohodu o vypožičaní stroja na zimnú údržbu ktorú predložil starosta obce
Hlasovanie:

za ... 6,

proti .... 0,

zdržal sa ... 0

K bodu č. 14
Návrh na schválenie príspevku CVČ: Starosta obce informoval poslancov OZ o žiadosti
Mesta Prešov o poskytnutie príspevku na činnosť CVČ na rok 2019 . CVČ v Prešove
navštevujú 4 deti. Starosta obce navrhol schválenie príspevku v sume 20 € za jedno dieťa.
Hlasovanie: za ... 6,
proti .... 0,
zdržal sa ... 0
Uznesenie č. 9/1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Abranovciach schvaľuje
Príspevok centru voľného času Prešov na rok 2019 v sume 20 € na jedno dieťa (4 deti)
Hlasovanie:

za ... 6,

proti .... 0,

zdržal sa ... 0

K bodu č. 14
V diskusii starosta predstavil svoje plány na obdobie rokov 2019-2022, Oboznámil poslancov
s hospodárením obce, z fungovaním jednotlivých stredísk obce (MŠ, ZŠ, TSP, OCÚ...)
Oboznámil z projektmi do ktorých sa v budúcnosti plánuje zapojiť, či už je to projekt MOPS,
projekty 50J, a 52 AČ ktoré zastrešuje UPSVaR, taktiež poukázal na problém z vodou,
problémy s ktorými sa oboznámil počas jeho funkčného obdobia a to hlavne dlh na KO, dlh
na vode. Taktiež sa diskutovalo o zabezpečení obedov pre dôchodcov, o rekonštrukcii budov
v správe obce, o rekonštrukcii verejného osvetlenia a podobne.
K bodu č. 15
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zapísal: Peter Ivanecký
Overovatelia: Ing. Natália Krajňáková
Martin Katuša

Stanislav Volanský
starosta obce

