
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: 17.06.2022, o 20.00 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 prítomnými poslancami 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. Legeza Róbert   a  p.  Dušan Fedurco 

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

                                                                                             predkladá: starosta obce  

3.   Schválenie programu rokovania 

       Obecné zastupiteľstvo program rokovania schválilo  

4.  Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 27.03.2022 

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

27.03.2022 sú splnené. 

                                                                                               predkladá: starosta obce 

5. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

      Obecné zastupiteľstvo si vypočulo návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 a bez doplnenia ho 

schválilo návrh bol prednesený starostom obce a týka kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

p. Mižáková 

                                                                                             predkladá: kontrolór  obce 

6.  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2022 

      Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie vypracované stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k záverečnému účtu obce za rok 2022 a na základe jeho odporúčania a preštudovania dodaných 

materiálov tento záverečný účet schválilo bez výhrad s tvorbou rezervného fondu vo výške   

13 414,40 €. 

                                                                                              Predkladá: starosta obce 

 



 

7. Prerokovanie Výročnej správy obce za rok 2021  

       Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Výročnej správy obce za rok 2021 aj sa oboznámilo so 

správou o vykonaní štatutárneho auditu od audítora obce, kde bolo konštatované plnenie si 

povinnosti v zmysle platnej legislatívy, následne výročnú správu schválilo. V tomto bode zároveň 

schválilo aj zmluvu o výkone auditu na rok 2022 

                                                                                             Predkladá: starosta obce a audítor obce 

8. Rozpočtové opatrenia 

      Obecné zastupiteľstvo prerokovalo uvedené rozpočtové opatrenia ako aj čerpanie rezervného 

fondu na rok 2022 sumou 3 000,- € čerpanie úveru a 679,40 € splátka úveru za autobusové zastávky, 

ktoré po vysvetlení dotazov schválilo 

                                                                                             predkladá: starosta obce 

9. Prerokovanie počtu poslancov a úväzku starostu obce na volebné obdobie 2022 - 2026 

       Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie prednesený návrh na počet poslancov v počte 5 

poslancov a návrh úväzku starostu obce na volebné obdobie 2022 – 2026 s úväzkom 1, tieto obe 

návrhy následné schválilo tak ako boli prednesené. 

                                                                                             predkladá: starosta obce 

10. Informácia z chodu obce 

      Obecné zastupiteľstvo si vypočulo správu o pôsobení aktivačných prác v obci k dnešnému termínu 

       Správu o stave projektu chodníka k cintorínu, ktorý by sa mal realizovať v júli 2022 

       Odpoveď PZ ohľadom ochranný majetku občanov obce ku ktorej vyslovilo dôraznú nespokojnosť 

nakoľko podľa ich informácií tieto kroky zo strany PZ boli nie účinné a majú pocit, že došlo 

k zavádzaniu zo strany PZ nakoľko nepostrehli žiadny odlov   

        Správu s vyhodnotenia akcie Stávania Mája aj jej finančné vyúčtovanie s čím vyslovili súhlas 

       Návrh prípravy kukuričného futbalu v termíne 20.08.2022 so zabezpečením občerstvenia 

a kultúrnej vložky k danej téme sa ešte stretnú poslanci pred konaním akcie 

       Návrh p. Koščo ohľadom zapojenia sa obce do turistických máp s nákladom 312 € čo OZ zamietlo 

       Možnosť realizácie štvor bytovej jednotky, ktorá už bola skôr prejednávana a teraz padol znovu 

tento návrh, OZ už necíti mandát na takúto investíciu a tento návrh presunulo na novo kreované 

zastupiteľstvo po voľbách október 2022  

                                                                                             Predkladá: starosta obce 

11. Rôzne: 

             -  V tomto bode  poslanci OZ  vzali na vedomie správu o použití služobného motorového 

vozidla od posledného zasadnutia OZ ku ktorej nemali výhrady 

                                                                                                  predkladá : starosta obce 



             - Bol prerokovaný návrh poslanca p. Vaľko ohľadom zakúpenia kotlíka a možnosti zakúpenia 

solárneho osvetlenia na miestny cintorín tieto návrhy sú OZ akceptované a starosta obce bol 

poverený nájsť spôsob ich realizácie so zreteľom na finančné krytie 

                                                                                              predkladá : poslanec Vaľko 

             - Bol prerokovaný návrh poslanca p. Hostovičákova ohľadom možnosti realizácie Prikopčak 

2022 v terajšom termíne, ktorý nemal podporu od starostu obce a ani medzi poslancami OZ, ale 

návrh na realizáciu varenia lekváru v septembri dostal podporu s tým, že ešte prebehne k tomuto 

diskusia s otázkou organizačnou ako aj zabezpečením samotného uskutočnenia 

                                                                                              predkladá : poslankyňa Hostovičáková 

 

12. Diskusia 

        K jednotlivým bodom rokovania bola vedená diskusia samostatne pri prerokovávaní a zároveň tu 

odzneli tieto príspevky.   

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. 

14. Záver 

     V tomto bode sa starosta, Ing. Peter  S e k e r á k ,  poďakoval poslancom OZ obce za korektné 

a prínosné dnešné rokovanie  

 

    Overovatelia zápisnice : 

 

 

 


