
z rokovania riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pri e k o p a, okres Sobrance,
konaného dňa: 07.03.2014, o 17.00 hod., v kancelárií obecného úradu Priekopa

1. Zahájenie rokovania:
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Priekopa, Ing. Peter

S eke r á k. V iumiu bude siarusia ubce privHal príiumných na zasadnuií OZ, predniesui
program rokovania, ktorý bol jednomyseľne schválený.

2. Schválenie overovateľov zápisnice a menovanie zapisovateľa:
V danom bode boli jednomyseľne schválení overovatelia zápisnice:
- p. Michal Grebeň a p. Chomič Juraj
- za zapisovateľa bol menovaný Ing. Peter Sekerák starosta obce.

3. Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo jednoWasne schválilo program rokovania

4. Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2013.
Obecné zastupiteYstvo obce Priekopa konštatuje, že uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa
14.12.2013 sú splnené

5. Prejedanie návrhu zmluvy s CVČ Sobrance
Obecné zastupiteľstvo prejednalo ajednoWasne schválilo zmluvu s CVČ Sobrance na

nášho obyvateľa p. Guzej v objeme 20,- € na l. polrok 2014

6. Prejednanie návrhu kontrolnej činnosti na l. a II. polrok 2014
Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

na L a II. poirok 20i4 podfa predioženého návrhu, ktorý je súčasťou spisu z jednania OZ



7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013
a) Hodnotiaca správa za rok 2013
b) Stanovisko kontruiúrky k hodnotiacej správe za ruk 2013
V danom bode zastupiteľstvo po prerokovaní v plnom rozsahu vzalo na vedomie

Hodnotiacu správu kontrolórky obce ako aj jej stanovisko k tejto správe.

8. Informácia starostu obce o uzatvorených zmluvách obce od 01.01.2014
V tomto bode poslanci OZ vzali na vedomie Informáciu starostu obce o uzatvorených

zmluvách obee od 01.01.2014:
l. Dohoda s UPSVaR Michalovce o výkone MOS
2. Zmluva o výkone auditu
3. Poistná zmluva o úrazovom poistení ~OS
4. Zmiuva o dieio so Správou majetku ZO - údržba žid. cintorína
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V tomto bode poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie informáciu podanú
starostom obce k:

Stavu realizácie rekonštrukcie cestnej komunikácie III. triedy smerom do obce
Vojnatina
Informáciu o MOS a ich činnosti v obci, práce ktoré zabezpečujú
Informáciu o výkone prác cez nezamestnaných vedených v hmotnej núdze
Informáciu o stave plnej moci poskytnutej advokátskej kancelárii v zastupovaní Obce
Priekopa pri vysporiadavaní záväzku p. Regendu - daň z minulého obdobia
Informáciu o aktivitách obce pri získavaní dotácie z MF - autobusová zastávka, a cez
Okresný úrad Košice dotácia na špeciálnu starostlivosť o vojnové hroby
Správu O použití služobného motorového vozidla za obdobie od posledného OZ

predkladá: starosta obce
kontrolór obce

10. Zabezpečenie stavania mája
V tomto bode poslanci OZ schválili zabezpečenie akcie Stavanie Mája na deň 30.04.2014

s kritím vo finančnom vyjadrení 200 € v spolupráci s úniou žien Priekopa ako aj účasťou
všetkých poslancov OZ.

11. Rôzne
V tomto bode boli prejednané podnety a návrhy od členov OZ v tomto poradí:
- dokončenie striešky na studničke Pavlova pripravovať materiál podnet

z predchádzajúceho zastupiteľstva za výraznej spolupráce s LSPS Priekopa
predkladá: člen OZ

12. Diskusia
V tomto bode nikto nevstúpil nakoľko diskusia prebiehala pri prejednávaní každého

bodu rokovania.



13. Zhrnutie uznesenia z rokovania OZ
V tomto bode bol zhrnutý materiál ktorý bol dnešný deň prerokovaný na tomto OZ

o ktorom sa nehlasovalo z dôvodu hlasovania pri každom bode jednania a uznesenie je
spracované ako samostatné tlačivo ku každému bodu samostatne.

10 Záver
V tomto bode sa starosta, Ing. Peter ~ eke r II k, pod'akovai posiancom UZ obce za

korektné a prínosné rokovanie ako aj prednesené podnety od občanov



Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

ktoré sa konalo dňa 07 marca 2014 v Priekope o 17.00 hod. v priestoroch OCÚ

1. k schváleniu programu rokovania
Uznesenie č. 1/2014

Obecné zastupitel'stvo jednohlasne schválilo program rokovania OZ ; tJ. 1. 1..,:) (l_
Ing. Peter Sekerák - starosta obce TJ

2. k určeniu overovateľov zápisnice a určení zapisovateľa
Uznesenie Č. 212014

OZ jednohlasne schválilo overovatel'ov zápisnice p. Chomič a p. Grebeň a za zapisovatel'a
zápisnice určilo starostu obce 10. l. 1.<:1 f ') L

Ing. Peter Sekerák - starosta obce (j )
3. ku kontrole uznesenia z predchádzajúc-eho rokovania OZ zo dňa 13.12.2013
Uznesenie Č. 3/2014

OZ ber i ena ved o mie splnenie uznesenia pričom uznesenie č.
podl'a možnosti sa prenáše na rok 2014

16 stále trvá,

lo \ 7t
A, S e r i ena ved o mie:

- návrh zmluvy s CVČ Sobrance
návrh kontrolnej činnosti na l. a II. polrok 2014
správu o kontrolnej činnosti za rok 2013
informáciu starostu obce o uzavretých zmluvách od 01.01.2014
informáciu o aktivitách obce
informáciu o použití služobného motorového vozidla

S, Sch v a ľ uje :

4. k prejednaniu návrhu zmluvy s CVČ Sobrance (O, J. W 1] L
Uznesenie 4/2014 V --.,

OZ prerokovalo návrh zmluvy s CVČ Sobrance na nášho občana Guzej Kristián pri
návšteve Fitnes klubu v tomto zariadení a schválilo dotáciu z rozpočtu obce vo výške 20,- €
na l. polrok 2014 a následne až po odsúhlasení dochádzky pristúpi obce k úhrade za II.
polrok.



5. k prejednaniu kontrolnej činnosti na l. a II. polrok 2014
Uznesenie Č. 5/2014

6. k správe o kontrolnej činnosti za rok 2013
Uznesenie Č. 6/2014
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k tejto správe (V. '\. 14 h i-J,
Predkladá - kontrolór obce íJ I

7. k informácii o uzavretých zmluvách od 01.01.2014
Uznesenie Č. 7/2014
OZ vzalo na vedomie a zároveň sa stotožnilo s uzavretými zmluvami Obce Priekopa s

Dohoda s UPSVaR Michalovce o výkone MOS
Zmluva o výkone auditu za rok 2013
Poistná zmluva o úrazovom poistení pracovníkov MOS
Zmluvu o dielo so Správou majetku ŽNO na údržbu židovského cintorína 10. 1 . l.L) (L, _ IA
Zmluvu o prenájme motorového vozidla s LSPS Priekopa lf/

8. k informácii starostu obce o aktivitách obce
Uznesenie Č. 8/2014
OZ vzalo na vedomie informáciu ohl'adom

stavu realizácie rekonštrukcie cesty na Vojnatinu
informáciu o prácach vykonávaných cez MOS
informáciu o prácach ktoré majú vykonávať občania v hmotnej núdzi
informáciu o podaných žiadostiach obce na dotáciu na autobusovú zastávku cez MF, f;
a dotáciu na vojnové hroby cez Okresný úrad Ko~ice I o. ~. 'lu/L,
udelenie plnej moci advokátskej kancelárii Vasil', Simonovič partners s.r.o.

Uznesenie Č. 9/2014
OZ vzalo na vedomie a schválilo použitie služobného motorového vozidla I () ]. ZV 1~
v predchádzajúcom období

Ing. Peter Sekerák - starosta obce
Uznesenie Č. 10/2014
OZ schválilo finančné krytie stavanie mája v objeme 200,- € ~
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Uznesenie Č.


