
                                                        Z á p i s n i c a   

 

 

 

 z rokovania riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce P r i e k o p a, okres Sobrance, 

konaného dňa: 17.01.2015 o 17.00 hod., v kancelárií obecného  úradu Priekopa  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

1.  Zahájenie rokovania: 

     Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Priekopa, Ing. Peter  

S e k e r á k. V  tomto bode starosta obce privítal prítomných na zasadnutí OZ,  predniesol  

program rokovania, ktorý  bol jednomyseľne schválený. 

                                                                                           

     Prítomní:  - podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. 

                                            

                                                                                              predkladá: starosta obce 

 

 

2.   Schválenie overovateľov  zápisnice a menovanie zapisovateľa: 

      V danom bode boli jednomyseľne schválení overovatelia zápisnice: 

      - p. Treľo Štefan a  p. Novotňák Jozef 

      -  za zapisovateľa bol menovaný Ing. Peter Sekerák   starosta obce. 

 

                                                                                             predkladá: starosta obce  

 

3.   Schválenie programu rokovania 

       Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo program rokovania 

 

4.  Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 28.11.2014 

     Obecné zastupiteľstvo obce Priekopa konštatuje , že uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa   

     28.11.2014 sú splnené   

 

                                                                                               predkladá: starosta obce 

 

 

5. Prerokovanie inventarizačnej komisie    

      Obecné zastupiteľstvo v danom bode prerokovalo návrh inventarizačnej komisie na 

volebnée obdobie 2014 – 2018 a následne ho jednohlasne schválilo v zložení komisie  

Predseda komisie : Mgr. Demčáková Erika a členovia Jozef Novotňak a Anna Tokárová                                                                                                                                                           

 

                                                                                              predkladá: starosta obce      

 

 

6. Prerokovanie návrhu činnosti OZ na rok 2015 

    Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh činnosti OZ na rok 2015 podľa prílohy č. 1 

a následne ho jednohlasne schválila, s poznámkou ako je uvedené v dolnej časti prílohy, že 

v prípade rozšírenia aktivít obce bude tieto aktivity znova rozdelené medzi poslancov OZ 

podľa starostu obce.  

                                                                                             predkladá: starosta obce 



 

7.   Prerokovanie návrhu odmeňovania poslanca OZ 

      OZ prerokovalo návrh odmeňovania poslanca OZ na návrh starostu obce a následne 

jednohlasne schválilo predlženie platnosti na volebné obdobie 2014 – 2018 interného predpisu   

Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Obce Priekopa schváleného dňa 

29.01.2011  

 

                                                                                               predkladá: starosta obce 

 

 

8. Prerokovanie návrhu zasadnutia OZ v roku 2015 

   V tomto bode  poslanci OZ  prerokovali  a následne jednohlasne schválili návrh zasadnutia 

OZ v roku 2015 podľa prílohy rokovania č. 2  

                                                                                                  predkladá: starosta obce 

 

9. Prerokovanie návrhu zápisu udalosti do kroniky obce za rok 2014 

     V tomto bode obecné zastupiteľstvo si vypočulo návrh zápisu do kroniky obce za rok 2014 

podaný obecnou kronikárkou p. Mgr. Sekeráková Marta, ktorý posúdili a priebežne doplňali 

svojimi podnetmi a následne ho jednohlasne schválili. 

                                                                                                   predkladá: kronikárka obce 

                                                                                                                      

10.  Rôzne: 

      V tomto bode boli prerokované nasledovné podnety 

      a, použitie služobného motorového vozidla v čase od konania posledného zasadnutia OZ 

do dnes, OZ vzalo na vedomie správu o jeho použití a následne ju odsúhlasilo 

      b, OZ vzalo na vedomie správu starostu obce Priekopa, ktorý oboznámil OZ o úspešnom 

zapojení obce do projektu DEUS, kde obec získala zadarmo jeden počítač, jeden notbuk 

a jedno multifunkčné zariadenie 

      c, OZ v nadväznosti na zasadnutie komisie na odpredaj prebytočného nehnuteľného 

majetku jednohlasne schválilo tento predaj a poverilo starostu obce zabezpečiť v nadväznosti 

na časový rozvrh účastníkov zabezpečením vypracovania kúpnej zmluvy s účastníkmi 

konania a jeho podanie na Okresný úrad Sobrance odbor katastra.  

      d, OZ prerokovalo podnet poslankyne ohľadom možnosti prevádzania ambulantného 

predaja potravín v obci Priekopa a poverilo starostu obce na získanie informácii o tejto 

možnosti a v prípade možnosti túto previesť do realizácie 

                                                                                             Predkladá: Mg. Erika Demčáková 

12. Diskusia 

        V tomto bode nikto nevystúpil nakoľko diskusia prebiehala pri každom rokovanom bode 

 

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  S e k e r á k ,  poďakoval poslancom OZ obce za 

korektné a prínosné rokovanie. 

 

    Overovatelia zápisnice : 



                                                            Uznesenia  

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
ktoré sa konalo dňa 17 januára 2015 v Priekope o 17.00 hod. v priestoroch OcÚ 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priekopa 
 
k o n š t a t u j e,  ž e 
 
Obecné zastupiteľstvo ako celok je schopné uznášať sa; viď prezenčná listina 
 
 

1. k schváleniu programu rokovania 
Uznesenie č. 01/2015 

Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne schválilo program rokovania OZ   

                                                           Ing. Peter Sekerák – starosta obce 

 
2. k určeniu overovateľov zápisnice a určení zapisovateľa                                    

Uznesenie č. 02/2015 
 
OZ jednohlasne schválilo overovateľov zápisnice p. Treľo a p. Novotňak a za zapisovateľa 
zápisnice určilo starostu obce 
 
                                                                       Ing. Peter Sekerák – starosta obce 
 

3.ku kontrole uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ zo dňa 28.11.2014                                                                                                                                           
Uznesenie č. 03/2015 
OZ konštatuje, že uznesenia z rokovania OZ zo dňa 28.11.2014 boli v plnej miere splnené 
 
OZ  b e r i e    n a    v e d o m i e  splnenie uznesenia 
   
                                                                        Ing. Peter Sekerák – starosta obce 
A,  B e r i e   n a v e d o m i e : 
        -  návrh programu rokovania 
        -  návrh určenia overovateľov zápisnice 
        -  kontrolu uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ 
        -  návrh na zloženie inventarizačnej obecnej komisie 
        -  návrh na činnosť OZ v roku 2015 
        -  návrh na odmeňovanie OZ vo volebnom období 2014 - 2018 
        -  návrh na harmonogram riadneho zasadnutia OZ v roku 2015 
        -  návrh na zápis do kroniky obce za obdobie roka 2014 
        -  informáciu o použití služobného motorového vozidla 
        -  informáciu z rokovania komisie na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku  
           obce 
        -  správu o nabodnutí výpočtovej techniky obcou z projektu DEUS 
        -  diskusné príspevky 
B,  S c h v a ľ u j e : 

04. k zloženiu inventarizačnej obecnej komisie 
Uznesenie 04/2015  
   OZ prerokovalo návrh zloženia inventarizačnej obecnej komisie tak ako je to uvedené 
v zápisnici z rokovania a následne ju jednohlasne schválilo                                                                                                                                         
                                                                                          Predkladá   –starosta obce 



05. k pre jednaniu návrhu činnosti OZ v roku 2015 
Uznesenie č. 05/2015 
 OZ jednohlasne schválilo návrh činnosti OZ v roku 2015 podľa prílohy č. 01 rokovania OZ 
uvedené v zápisnici OZ ktorej je zároveň aj súčasťou                                                  
                                                                                           Predkladá – starosta  obce 
 
       06. k návrhu odmeňovania OZ vo volebnom období 2014 - 2018 
Uznesenie č. 06/2015 
  OZ jednohlasne schválilo predlženie platnosti smernice Obce Priekopa na odmeňovanie 
poslancov OZ na volebné obdobie 2014 – 2018 z predchádzajúceho obdobia 
 
                                                                                            Predkladá – starosta obce 
 
        07. k návrhu harmonogramu riadneho zasadnutia OZ v roku 2015  
Uznesenie č. 07/2015 
OZ prerokovalo a jednohlasne schválilo harmonogram riadneho zasadnutia OZ v roku 2015 
podľa prílohy č. 2 zápisnice z rokovania OZ ktorá je zároveň aj jej súčasťou 
 
                                                                                            Predkladá – starosta obce 
 
        08. k návrhu zápisu udalosti do kroniky obce za rok 2014 
Uznesenie č. 08/2015 
OZ prerokovalo a následne aj doplnilo prednesené podnety na zápis do kroniky obce 
Priekopa za obdobie roka 2014 
 
                                                                                            Predkladá – kronikárka obce 
         09. k informácii o použití služobného motorového vozidla 
Uznesenie č. 09/2015 
OZ si vypočulo správu o použití služobného motorového vozidla od posledného zasadnutia 
OZ a následne ju schválilo 
                                                                                            Predkladá  – starosta obce 
         10. k informácii z komisie na predaj prebytočného nehnuteľného majetku obce 
Uznesenie č. 10/2015 
OZ jednohlasne schválilo odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku obce a to parciel č. 
401/1 o výmere 347 m2 Záhrady vedenej na LV č. 75 správy katastra nehnuteľnosti 
katastrálne územie Priekopa vo vlastníctve Obec Priekopa v 2/4 podielu k celku a to 
Stanislavovi Maľučkému a Eva rod. Ondilova, nar. 05.02.1947 a nar. 09.10.1952 Priekopa 46 
v cene 361,00 € slovom tristošesdesiatjeden eur za podiel vlastníctva 2/4 Obce Priekopa. 
Parcely č. 401/2 o výmere 182 m2 Trvalé trávne porasty a parcela č. 401/3 Zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 86 m2 v podiele vlastníctva Obec Priekopa 2/4 k celkuvedených na LV 
č. 75 pre kupujúcu Mária Frei – Daniláková, Priekopa č. 45 v cene parcela 104/2  TTP 
190,00 €  slovom jednosto eur za podiel 2/4 k celku a parcela č. 401/3 Zastavaná plocha 
90,00 € slovom devädesiat eur za podiel 2/4 k celku vo vlastníctve Obec Priekopa. Zároveň 
jednohlasne schválilo kúpnu zmluvu ktorá je prílohou zápisnice z rokovania OZ 
         
C,  P o v e r u j e : 
Uznesenie č. 11/2015 k správe z komisie na predaj prebytočného nehnuteľného 
majetku obce 
Starostu obce previesť úkony potrebné na zrealizovanie predaja nehnuteľnosti v zmysle 
schváleného záveru komisie na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku obce 
Priekopa na základe uznesenia OZ č. 44/2014 a 10/2015 so záverom zápisu na Okresnom 
úrade Sobrance odbor katastra 
                           
                                     
  



 
Uznesenie č. 12/2015                                                                                          
Na základe prerokovania podnetu poslanca obce poveruje starostu obce získať viac informácii 
k možnosti zabezpečenia ambulantného predaja potravín v obci a predniesť ich na ďalšie 
rokovanie OZ, v prípade, že to bude možne aj pred rokovaním zaviesť tento predaj do praxe 
obce 
 
 
D, Z a m i e t a  
Uznesenie č.  
 
 
 
 

 


