
z rokovania riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pri e k o p a, okres Sobrance,
konaného dňa: 28.11.2014, o 16.30 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 tomto bode starosta obce privítHl prítomnýc.h na zasad...rmtíOZ, pre(huesol
program rokovania, ktorý bol jednomyseľne schválený.

2. Schválenie overovateľov zápisnice a menovanie zapisovateľa:
V danom bode boli jednomyseľne schválení overovatelia zápisnice:

"l- '\ 1,., '\ '" ........" • 'v T •- p. lV1ll;nalurcocn a p. ~nullllC JUTaJ
- za zapisovateľa bol menovaný Ing. Peter Sekerák starosta obce.

3. Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo program rokovania

4. Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 24.10.2014
Obecné zastupitei'stvo obce Priekopa konštatuje, že uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa
24.10.2014 sú splnené ..

5. Správa predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu predsedu miestnej volebnej komisie p.

Mgr. Marty Sekerákovej o výsiedkoch do orgánov samosprávy obcí konaných dňa i5.i i.20i4
a to starostu obce a poslancov obce.

6. Zloženie sľubu starostu obce do rúk predsedu MVK
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie zloženie sľubu starostu obce p. Ing. Petra

Sckcrdka na vulcbné ubdubic 2014 - 2018 v zmyslc výslcdku vulicb du urgánuv samusprávy
obcí konaných dňa 15.11.2014 do rúk predsedu miestnej volebnej komisie p. Mgr. Marte
Sekerákovej



7. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Starosta obce vzal na vedomie zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva na

volebné obdobie 2014 - 2018 v zmysle výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí
konaných dňa 15.11.2014 do rúk starostu obce v zložení viď priložený sľub poslancov OZ

8. Zriadenie obecných komisií
V tomto bode poslanci OZ prerokovali a následne jednohlasne schválili zriadenie komisie

., • 1. 't 1· • • 't , 1. •• 1. •• • , 1 • , . • .,pre vereJny punaUUK v UDel, pneSlupKUVU KUIDlSIU,KUIDlSlUpre verejne UDStaraVame a me
potrebné komisie pre výkon samosprávy či preneseného výkonu štátnej správy v celkovom
zložení 5 členov a to :

1. Predseda korr.isii: Mgr. Erika Demčák.ová . zástupca starostu
2. Členovia komisii: Štefan Treľo

Jozef Novotňak
Juraj Chomič
Mich~l Grebeň

Zároveň v tomto bode poslanci jednohlasne schválili mandát pre starostu obce v rozsahu
zákonom jemu určenom predchádzať týmto jednaniam komisií pri riešení obecných
problémov v každom rozsahu. Starosta obce zároveň určí komisie pre potreby vykonávania
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V danom prípade sa rozumie ( inventúrna komisia, komisia pre správu cintorína a ďalšie
potrebné komisie)

9. Určenie zástupcu starostu obce
V tomto bode starosta obce určil za svojho zástupcu p. Mgr. Eriku Demčákovú

poslankyňu obecného zastupiteľstva, obecné zastupiteľstvo tento návrh vzalo na vedomie
a jednohlasne tento návrh schváíiío

10. Prejednanie platu starostu obce
V tomto bode poslanci OZ prevzalo uznesenie č. 3212014 ktoré bolo jednohlasné schválené

a terajšie obecné zastupiteľstvo sa s tým stotožňuje.

11. Prerokovanie rozpočtu obce Priekopa na rok 2015 a následne na roky 2016 a 2017
V tomto bode bol prerokovaný návrh rozpočtu obce na rok 2015 a výhľadovo na roky

2016 a 2017 pričom po prerokovaní bol tento návrh jednohlasne schválený
Predkladá: starosta obce

12. Rôzne:
V tomto bode boli prerokované následovné podnety
a, zastupovanie starostu obce počas neprítomnosti pričom poslanci sa zhodli na návrhu

prevziať poverenie na zastupovanie podľa materiálu na volebné obdobie 2010 - 2014 ajeho
platnosť predlžiť aj na volebné obdobie 2014 - 2018 jednohlasnýlu pomerom hlasov.



b, zabezpečenie Mikuláša 2014 podľa návrhu rozpočtu obce na rok 2014 aj formou
zabezpečenia obsadenia zo strany poslancov OZ

c, zabezpečenie Silvestra 2014 podľa rozpočtu obce na rok 2014 s ohľadom zabezpečenia
živej muziky aj s možným navŕšením schválených výdavkov o výdavky na muziku, zároveň
v danom termíne previesť poďakovanie formou ďakovných listov organizáciam ktoré
spolupracovali s OZ v spolupráci s Erikou Demčákovou.

d, prerokovaním návrhu uskutočnenia kultúrnej akcie Rusnacký Kračun poslanci schválili
zabezpečenie tejto akcie v rozpočte na rok 2015

e, pri prerokovaní odmeny za výkon hlavného kontrolóra poslanci schválili odmenu za
rok 2014 vo výške jedného mesačného platu s odôvodnením práce pri výkone auditu nad
rámec zmluvných povinnosti hlavného kontrolóra

f, vzalo na vedomie a následne schválilo použitie služobného motorového vozidla od
posledného zasadnutia OZ

g, OZ prerokovalo návrh na zasadnutie počas roka 2015 so záverom, že daný rozvrh
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zastupiteľstva presúva na riadne zasadnutie OZ v mesiaci január 2015
Predkladá: starosta obce

e, OZ vzalo na vedomie podnet a následne aj schválilo konanie Vianočného koncertu
24.12.2014 o 20,00 hod. bez poplatku za využitie KD skupinou Good Roud

Predkladá: Novotňak Jozef
12. Diskusia

V tomto bode nikto vystúpil poslanec Juraj Chomič s návrhom, že počas sviatkov
všetkých svätých a to v predstihu aj počas li.m07rllť otvorenie toaliet na Dome nádeje, po
prerokovaní tento bod dali na prejednanie OZ v termíne pred týmito sviatkami.
Zároveň poukázal na znovu sa opakujúci stav voľného pohybu psov v obci, kde prebehne pri
roznášaní zvozových kalendárov na zber komunálneho odpadu aj písomne upozornenie

V poslednom rade otvoriť na januárovom zasadnutí vybudovanie nábehu na zvoz nebohého
z Domu nádeje

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

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

korektné a prínosné rokovanie a poprial novo zvoleným poslancom veľa trpezlivosti
a úspechov pri práci v prospech našej obce.


