Obecný úrad Údol
Obec Údol 2, 065 45
IČO:00330221, DIČ: 2020698878
OKEČ: 75110, kód obce: 0527050
tel.: 052 43 93 436, mobil: 0902/ 738 152
email: obecudol@obecudol.sk

ZÁPISNICA č.26
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.03.2022
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa zápisnice.
Plnenie uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev
Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Údol na roky 2021 - 2030

Prejednanie realizácie spevnenej plochy (cesty) a realizácia vodovodu v miestnej časti
„ Za ihriskom“
Majetkové priznanie starostu obce
Majetkové priznanie hlavného kontrolóra obce
Informácia k projektu „ Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy“
Informácie k projektu „ Vyhliadková veža za skalkou“
Žiadosť o finančnú výpomoc na zakúpenie striekačky pre šport DHZ Údol
Informácia o možnosti zmeny verejného osvetlenia na LED svietenie cez VSD

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. Diskusia.
13. Návrh na uznesenie.
14. Záver.

Bod č.1 Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Údole otvoril a viedol Ing. Vladimír Kravec,
starosta obce. V úvode privítal poslancov obecného zastupiteľstva a skonštatoval, že počet
prítomných poslancov je 4. Poslanec Mgr. Rastislav Sokol sa z rokovania OcZ ospravedlnil.
Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Starosta obce požiadal o zmenu programu:

Bod číslo 6. a 7. nahradiť bodom č. 6 Majetkové priznanie starostu obce, hlavného kontrolóra
obce Údol a riaditeľky MŠ Údol
Doplniť bod. č 7 Rozpočtové vyjadrenie č. 1/2022
Doplniť bod č. 8 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Údol za rok 2021
Doplniť bod č. 9 Žiadosť vlastníkov nehnuteľností
potravinami číslo domu 46

o rekonštrukciu cesty pod bývalými

Doplniť bod č. 10 Informácia a schválenie predstaveného projektu od internetového
poskytovateľa LiveNet

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Údole so zmenou bol jednohlasne schválený
Hlasovanie: za : proti : zdržali sa hlasovania
4:0:0
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa zápisnice.
Plnenie uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev
Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Údol na roky 2021 - 2030

Prejednanie realizácie spevnenej plochy (cesty) a realizácia vodovodu v miestnej časti
„ Za ihriskom“
6. Majetkové priznanie starostu obce, hlavného kontrolóra obce Údol a riaditeľky MŠ
Údol
7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Údol za rok 2021
9. Žiadosť vlastníkov nehnuteľností o rekonštrukciu cesty pod bývalými potravinami číslo domu
46
10. Informácia a schválenie predstaveného projektu od internetového poskytovateľa LiveNet
11. Informácia k projektu „ Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy“
12. Informácie k projektu „ Vyhliadková veža za skalkou“
13. Žiadosť o finančnú výpomoc na zakúpenie striekačky pre šport DHZ Údol
14. Informácia o možnosti zmeny verejného osvetlenia na LED svietenie cez VSD
15. Diskusia.
16. Návrh na uznesenie.
17. Záver.

Bod č.2 Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa zápisnice.
Starosta obce určil ako zapisovateľku Ing. Emíliu Murckovú
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice poslancov: Ing. Milan Knap, Ján Murcko
Do návrhovej komisie boli zvolení:
1, Mgr. Martina Šlampiaková
2, Miroslav Feňďa
Návrh bol jednohlasne schválený nikto sa hlasovania nezdržal
Hlasovanie: za : proti : zdržali sa hlasovania
4:0:0
Bod č.3 Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Uznesenie č. 47
B.

žiada

Starostu obce o vypracovanie zmlúv na prevod pozemkov pod obecnými cestami.
Uznesenie je nesplnené bude ďalej sledované.
Uznesenie č. 139
Obecné zastupiteľstvo v Údole
B.

žiada

starostu obce o podpísanie darovacej zmluvy s PVOD Údol, kde predmetom daru je prejav
vôle darcu (PVOD Údol), bezodplatne previesť vlastníctvo vodovodného systému v prospech
obce Údol. Darovacou zmluvou darca prevádza vlastníctvo vodojemu pitnej vody,
nachádzajúcom sa na pozemku par. č. KNC 4500 k.ú. Údol, rozvodov vody/vodovodné potrubia
a záchytov tejto vody, ktoré zásobujú vodojem a obec Údol. Tieto prechádzajú a sú
umiestnené na pozemkoch v k.ú Údol a k.ú. Hajtovka.
Uznesenie nesplnené bude ďalej sledované
Uznesenie č. 229
Obecné zastupiteľstvo v Údole
A: ž i a d a
a) starostu obce o stretnutie s vlastníkmi pozemkov na novom cintoríne

Bod č. 4 Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Údol na roky 2021 - 2030
Starosta obce predložil poslancom OcZ vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb
obce Údol na roky 2021 -2030. Poslanci berú tieto informácie na vedomie.
OcZ po prerokovaní návrhu schválilo dokument Komunitný plán sociálnych služieb
obce Údol na roky 2021 -2030
Návrh bol jednohlasne schválený nikto sa hlasovania nezdržal.
Hlasovanie: za : proti : zdržali sa hlasovania
4:0:0
Bod č. 5 Prejednanie realizácie spevnenej plochy (cesty) a realizácia vodovodu v miestnej
časti „ Za ihriskom“
Starosta obce informoval poslancov OcZ o potrebe realizácie spevnenej plochy (cesty)
a realizácia vodovodu v miestnej časti „ Za ihriskom“.
Poslanci po predstavení návrhu berú na vedomie informáciu starostu obce o potrebe
realizácie spevnenej plochy (cesty) a realizácia vodovodu v miestnej časti „ Za ihriskom“.
Bod č. 6 Majetkové priznanie starostu obce, hlavného kontrolóra obce Údol a riaditeľky MŠ
Údol
Predseda Komisie podľa čl. 7 ods. 5. zákona č. 357 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov Miroslav Feňďa predložil
poslancom OcZ zápisnicu, ktorej komisia konštatuje, že nemá námietky voči doručeným
Oznámeniam funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2021.
Poslanci OcZ berú stanovisko predsedu Komisie podľa čl. 7 ods. 5. zákona č. 357 Z.z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších
predpisov Miroslava Feňďu k majetkovým priznaniam starostu obce , hlavného kontrolóra
obce a riaditeľky MŠ na vedomie.
Bod č. 7 Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
Starosta obce predložil poslancom OcZ vypracované rozpočtové opatrenie č. 1/2022
Zmeny v rozpočte: Možný príjem dotácie PSK na projekt „Vyhliadková veža za skalkou“
a výdavky s projektom spojené. Zapojenie prostriedkov z RF. Úprava rozpočtu na úhradu
navýšených nákladov na prípravu projektu „Rekonštrukcia MŠ Údol“ – verejné obstarávanie
na zhotoviteľa stavby, poplatok za podanie projektu. Úprava rozpočtu na úhradu navýšených

nákladov na prípravu projektu Odstránenie havarijného stavu kopca za MŠ. Úprava rozpočtu
na prečerpané položky v časti rozpočtu bežné výdavky s kódmi zdroja 41 ,72f a1 AC.
Poslanci OcZ berú na vedomie zmenu rozpočtu účelovo určených fin. prostriedkov.
OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2020 zo dňa 14. 3. 2022
Hlasovanie: za : proti : zdržali sa hlasovania
4:0:0
Bod č. 8 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Údol za rok 2021
Hlavný kontrolór obce predložil poslancom OcZ Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Údol za rok 2021.
Poslanci OcZ berú na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Údol za rok 2021.
Bod č. 9 Žiadosť vlastníkov nehnuteľností o rekonštrukciu cesty pod bývalými potravinami
číslo domu 46
Starosta obce predložil poslancom OcZ žiadosť , ktorá bola doručená na obecný úrad
dňa 14. 3. 2022. Ide o žiadosť o rekonštrukciu cesty pod bývalými potravinami číslo domu č.
46. Žiadosť podali vlastníci, ktorí vlastnia nehnuteľnosti v okolí tejto komunikácie.
OcZ po preštudovaní predloženej žiadosti berú na vedomie žiadosť o rekonštrukciu
cesty pod bývalými potravinami číslo domu č. 46
OcZ žiada starostu obce o vypracovanie návrhu riešenia nevyhovujúceho stavu
miestnej komunikácie v časti obce „ Ovčia ulica“
Bod č. 10 Informácia a schválenie predstaveného projektu od internetového poskytovateľa
LiveNet
Starosta obce predložil poslancom OcZ doručenú žiadosť spoločnosti LiveNet services
o súhlas / záväzné stanovisko obce s vybudovaním optickej siete na území obce vrátane
prepojenia medzi jednotlivými obcami.
Poslanci vzali predloženú žiadosť spoločnosti LiveNet services o súhlas / záväzné
stanovisko obce s vybudovaním optickej siete na území obce vrátane prepojenia medzi
jednotlivými obcami na vedomie
OcZ žiada starostu obce o zorganizovanie stretnutia so žiadateľom spoločnosťou
LiveNet services

Bod č. 11 Informácia k projektu „ Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy“
Starosta obce informoval poslancov OcZ o aktuálnom stave prípravy projektu „
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy“. Informoval, že bolo vydané
stavebné povolenie, prebehlo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a informáciu
o podaní žiadosti o NFP na Ministerstvo životného prostredia v zastúpení Slovenskou
inovačnou a energetickou agentúrou.
Poslanci berú na vedomie informáciu starostu obce o aktuálnom stave prípravy projektu
„Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy“.
Bod č. 12 Informácie k projektu „ Vyhliadková veža za skalkou“
Starosta obce informoval poslancov OcZ o aktuálnom stave prípravy projektu „
Vyhliadková veža za skalkou“ . Informoval, o vypracovanej projektovej dokumentácii, stave
vysporiadavania pozemku pod vyhliadkovou vežou.

202

m2

Starosta obce podal informáciu, že majiteľ pozemku CKN – 2579, daruje časť v rozsahu
podľa GP č. G1-119/2022.

OcZ berú túto informáciu o aktuálnom stave prípravy projektu „ Vyhliadková veža za
skalkou“ na vedomie a žiadajú starostu obce o prípravu podkladov potrebných k darovaniu
pozemku p.č. CKN – 2579/2 o výmere 202 m2.
Bod č. 13 Žiadosť o finančnú výpomoc na zakúpenie striekačky pre šport DHZ Údol
Starosta obce predložil poslancom OcZ žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Údol
o dotáciu pre účely nákupu športovej striekačky.
Poslanci po preštudovaní predložených materiálov vzali túto žiadosť na vedomie
a pristúpili k hlasovaniu.
OcZ schválilo dotáciu pre DHZ Údol na účel nákupu športovej striekačky vo výške 400€
Návrh bol jednohlasne schválený nikto sa hlasovania nezdržal.
Hlasovanie: za : proti : zdržali sa hlasovania
4:0:0
Bod č. 14 Informácia o možnosti zmeny verejného osvetlenia na LED svietenie cez VSD
Starosta obce predložil poslancom OcZ predloženú ponuku spoločnosti VSD na
rekonštrukciu a správu verejného osvetlenia v obci.
OcZ po preštudovaní ponuky berú túto informáciu na vedomie

Bod č. 15 Diskusia




Informácia starostu obce o predloženej ponuke spoločnosti Munipolis na modernú
aplikáciu s automatickým prepojením na web samosprávy
Poslanci berú túto informáciu na vedomie
Informácia starostu obce o pripravovanom zámere zámeny pozemkov
Jedná sa o pozemok par.č EKN-1634/5 o výmere 240,5 m2, druh pozemku orná pôda
nachádzajúci sa pod tenisovými kurtami, za časť pozemku par. č. EKN-1863/16
Poslanci berú informáciu o zámere zámeny pozemku par.č EKN-1634/5 o výmere 240,5
m2, druh pozemku orná pôda nachádzajúci sa pod tenisovými kurtami, za časť
pozemku par. č. EKN-1863/16 na vedomie a súhlasia so zámerom zámeny pozemku
par.č EKN-1634/5 o výmere 240,5 m2, druh pozemku orná pôda nachádzajúci sa pod
tenisovými kurtami, za pozemok par. č. EKN-1863/16.

Bod č. 16 Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie podala návrhová komisia v zložení Mgr. Martina Šlampiaková, Miroslav
Feňďa, ktorý bol jednohlasne schválený.
Bod č. 17 Záver
Starosta obce Ing. Vladimír Kravec poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zasadnutie skončilo o 21:00 hod.
V Údole dňa 14. 3. 2022
Overovatelia: Ing. Milan Knap
Ján Murcko

Zapisovateľ: Ing. Emília Murcková

.........................................
..........................................

...........................................

............................................
Ing. Vladimír Kravec
starosta obce

Príloha č. 1: Prezenčná listina prítomných na ustanovujúcom zasadnutí OZ dňa 14. 3. 2022
Príloha č. 2: Výpisy z uznesení č. 262 - 276
Príloha č. 3: Rozpočtové opatrenie č. 1/2022

Príloha č. 4: Správa o kontrolnej činnosti HK obce Údol za rok 2021

