
z rokovania riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pri e k o p a, okres Sobrance,
konaného di'ia: 11.07.2014, /piatok/ o 18.00 hod., v kancelárii obecného úradu Priekopa

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

S eke r á k. V tomto bode starosta obce privítal prítomných na zasadnutí OZ, predniesol
program rokovania, ktorý bol jednomyseľne schválený.

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

3. Schváíenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo program rokovania

4. Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 04.05.2014.
Obecné zastupiteľstvo obce Priekopa konštatuje, že uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa
04.05.2014 sú splnené

5. Prejedanie návrhu záverečného účtu
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh záverečného účtu ako aj Stanovisko

hlavného kontrolóra k záverečnému účtu ktorý po prerokovaní s výhradou jednohlasne
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tvorbu rezervného fondu

predkladá: starosta obce
hlavný kontrolór

6. Prejednanie audítorskej správy za rok 2013
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo audítorskú správu, ktorú v plnej miere vzalo na

vedomie a s jeho závermi sa stotožnilo pričom, s odporúčaním záverov poverilo starostu obce
na ich zapracovanie do účtovníctva obce.



7. Informácia starostu obce o aktivitách v obci
V tomto bode poslanci OZ vzali na vedomie Informáciu starostu obce o aktivitách ktoré
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V III. triede

8. Pr~rokovani~ správy použilia služobného molorového vozidla
OZ vzalo na vedomie správu o použití služobného vozidla od konania posledného

zasadnutia OZ, ktorú následne jednohlasne schválilo

9. Prerokovanie úväzku starostu obce na obdobie 2014 - 2015, počtu poslancov a platu
starostu.

OZ prerokovalo a následne jednohlasne schválilo úväzok - rozsah starostu obce na roky
2014 - 2018 v rozsahu 1 - 100 %, zároveň schválilo jeden obvod na voľby do orgánov
samospráv s 5 poslancami OZ, plat starostu jednohlasne schválilo v zmysle platnej legislatívy,
pričom plat starostu navŕšiJo o 20 % podľa vzorca
1 x 1,49x 824€x 1,20 = 1474€

10. Zabezpečenie športového dňa
OZ prerokovalo a schválilo zabezpeče~e športového dňa v termíne 17.08.2014 v objeme

zdrojov 400 € v spolupráci s PZ Diviak, Úniou žien Priekopa, jednotlivými úlohami boli
poverení poslanci OZ v zmysle rozdelenia aktivít poslancov OZ na rok 2014

Predkladá: starosta obce

10. Informácia starostu obce - Rôzne
V tomto bode poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie informáciu podanú

starostom obce k:
Návrhu rekonštrukcie sály KD a to vybudovaním tanečného parketu, pričom
v rozprave bol poverený starosta obce nazbieraním viac informáciami a tieto predložiť
na ďalšie rokovanie
Návrhu na zakúpenie 3 ks. lavičiek a ich osadenie pri chodníku v hornej časti obce bol
jednohlasné schválený
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aj zabezpečenie orámovania leteckého snímku ajeho umiestnenie v priestoroch KD
bol jednohlasné schválený
Návrhu na udelenie dotácie z rozpočtu obce na zabezpečenie vzdelania a výchovy
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každý mesiac v sume 100 € mesačne od 01.09. - do 10.12.2014 dotácia bude
vyplácaná v hotovosti z pokladne obecného úradu



11. Zmena rozpočtu
V tomto bode poslanci OZ schválili čerpanie rozpočtu obce ku dňu rokovania podľa jeho

schválenia a zároveň jednohlasne odsúhlasili úpravu rozpočtu na zabezpečenie aktivít
a dotácie ktoré boli na dnešnom rokovaní schválené

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

u klurum sa m:hlasuvalu z dôvudu hlasuvania pri každum bude jednania a uznesenie je
spracované ako samostatné tlačivo ku každému bodu samostatne.

10 Záver
V tomto bode sa starosta, Ing. Peter S eke r á k, poďakoval poslancom OZ obce za

korektné a prínosné rokovanie ako aj prednesené podnety od občanov



Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupitel'stva

ktoré sa konalo dňa 11. júna 2014 v Priekope o 18.00 hod. v priestoroch OCÚ

1. k schváleniu programu rokovania
Uznesenie č. 24/2014

2. k schváleniu overovateľov zápisnice a určení zapisovateľa
Uznesenie č. 25/2014

OZ jednohlasne schválilo overovatel'ov zápisnice p. Chomič a p. Grebeň a za zapisovatel'a
zápisnice určilo starostu obce

4. ku kontrole uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ zo dňa 04.05.2014
Uznesenie č.26/2014

A, 8 e r i ena ved o mie:
- návrh záverečného účtu a správu k záverečnému účtu
- Audítorskú správu
- informáciu starostu o aktivitách v obci
- informáciu starostu obce o uzavretých zmluvách ku dňu rokovania
- informáciu o použití služobného motorového vozidla
- návrh na rozsah činnosti starostu obce na obdobie 2014 - 2018
- návrh na určenie volebného obvodu, počtu poslancov v obvode a platu starostu na

rok 2015
- návrh na zabezpečenie športového dňa
- návrh aktivít v obci v roku 2014
- návrh zrnien v rozpočte obce



5. k prejednaniu návrhu záverečného účtu obce za rok 2013
Uznesenie 27/2014

OZ prerokovalo návrh záverečného účtu, ako aj stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu a s výhradou ho jednohlasne schválilo, pričom prebytok finančných
prostriedkov v objeme 2217,88 € určilo na použitie tvorby rezervného fondu.

-starosta obce

6. k prejednaniu správy starostu obce o aktivitách v obci
Uznesenie Č. 28/2014
OZ vzalo na vedomie správu starostu obce od konania posledného zasadnutia OZ

o aktivitách uskutočnených v obci

7. k prejednaniu správy o použití služobného motorového vozidla
Uznesenie Č. 29/2014

OZ vzalo na vedomie správu o použití služobného motorového vozidla, pričom použitie
jednohlasne schválilo

Predkladá - starosta obce .17 ,'11: ,e.,
8. k návrhu rozsahu výkonu starostu obce na roky 2014 - 2018 ~ )
Uznesenie Č. 30/2014
OZ jednohlasne schválilo rozsah výkonu starostu obce na roky 2014 - 2018 v rozsahu 1 -
100 %

9. k návrhu volebného obvodu a počtu poslancov
Uznesenie Č. 31/2014
OZ jednohlasne schváli!o vo vo!'bách do orgánov samosprávy jeden obvod s počtom

10. k návrhu platu starostu obce na rok 2015
Uznesenie Č. 32/2014

Predkladá: starosta obce 1-:) . i.~(')
11. k zabezpečeniu športového dňa 'L
Uznesenie Č. 33/2014 ~ !
OZ schválilo konanie športového dňa v termíne 17082014 s finančným kritím vo výške 400
€ a zabezpečením organizácie podl'a harmonogramu činnosti poslancov OZ

Ing, Peter Sekerák - starosta obce

'f.!F'l12. k aktivitám v roku 2014
Uznesenie Č. 34/2014
- OZ jednohlasne schválilo zakúpenie 3 ks lavičiek k chodníkom v hornej časti obce
- OZ jednohlasne schválilo vypracovanie fotomapy na VP v objeme 290 €
- OZ schválilo zabezpečenie uloženia leteckého snímku do obalu



13. k zmene rozpočtu
Uznesenie Č. 3512014
OZ j~d~ohl~s~~s~hváliločerpanie rozpočtu ku dňu rokovania OZ a zároveň jednohlasne /7
schválilo zapracovanie schválených aktivít a dotácie do rozpočtu obce 1,

, ;1-. 7.
c, p o ver uje:
Uznesenie Č. 36/2014
Starostu obce pripraviť na ďalšie rokovanie viac informácii ohľadom rekonštrukcie KD -
urobenie tanečného parketu v rozsahu, objeme finančného kritia a výzoru 1.:l! 4J f~

O, Z am ie ta
Uznesenie Č.


