Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 11. februára 2011 v Zemplínskej Novej Vsi
Prítomní : Podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Otvorenie
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce pre rok 2011
3. Návrh rozpočtu pre rok 2011
4. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva
5. Doplnenie členov komisií na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov
6. Voľba hlavného kontrolóra obce Zemplínska Nová Ves
7. Určenie zástupcu starostu obce Zemplínska Nová Ves
8. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva
9. Rôzne
10. Záver
Obecné zastupiteľstvo otvoril starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov.
Za overovateľov zápisnice boli určení : Štefan Ceperko, Oľga Bandoľová
Druhým bodom jednania bolo stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu, ktorý
predložila pani Vysokajová – hlavná kontrolórka obce. Návrh rozpočtu bol zverejnený na
úradnej tabuli obce od 27.1.2011. Bol spracovaný vyrovnaný rozpočet a to v príjmoch aj
výdavkoch 386626,00 €. Prítomných poslancov oboznámila s jednotlivými časťami rozpočtu.
V závere svojho stanoviska doporučila tento rozpočet schváliť. Písomné stanovisko
hlavného kontrolóra tvorí prílohu k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo stanovisko hlavného kontrolóra berie na vedomie.
Pán starosta – návrh rozpočtu bol spracovaný podľa našich finančných možností. Návrh
rozpočtu bol pre poslancov doručený spolu s pozvánkou. Do tohto ročného rozpočtu sme
museli zabudovať odstupné a odchodné, ktoré bolo rozpočtované v minulom roku, ale potreba
nastane až v tomto roku. Oprava cesty bola realizovaná Inžinierskymi stavbami koncom
minulého roku vo výške 14380,91 a bol dohodnutý splátkový kalendár. V roku 2010 bolo
splatených 10380,91 €. Pre rok 2011 zostala čiastka 4000 €, ktoré bolo potrebné zahrnúť do
rozpočtu.
Muha – poštovné a telekomunikačné služby sa mi zdajú vysoké.
- Všeobecný materiál – čo zahrňuje
Takáč – prečo pán Balla Dušan v Klečenove – prečo nie iný
Pán Muha – znížiť odmeny za práce na rozvoj obce a v ostatných položkách aby na úpravu
kanálov kanálov sa našlo aspoň 4000,00 € aby nedochádzalo k povodni
Pán Bodnár – treba sa pozrieť aj na to akú prácu pán Balla ako koordinátor pre obec robí
Pán Muha – naZŠ energia veľa, keďže boli vymenené okná
Pán Takáč – nie sú žalúzie – deti sa spália
Pán Muha – v jednej triede je umývadlo

Pán starosta – prívod vody cez prázdniny bude urobený, je to zahrnuté aj v rozpočte
Pani Gajdošová – či sa ráta s väčšou spotrebou, keď sa budú vykurovať priestory aj hore
Pán Muha – elektrina – DS – málo pohrebov
Pani Gajdošová – v Klečenove v dome smútku – omše – či platia za elektrinu
Pán Ceperko – prečo na TJ len 2000 €, prečo na súbory, kde je o nich zmienka, že patria pod
obec, keď je to v štatúte chcem ho vidieť
Pán Bodnár – TJ reprezentuje, každý mesiac, súbory len občas
Pani Gajdošová – kultúrne vyžitie obď je to v štatúte chcem ho vidieť
Pán Bodnár – TJ reprezentuje, každý mesiac, súbory len občas
Pani Gajdošová – kultúrne vyžitie občanov nie je len šport
Pán starosta – zdôvodnil pripomienky poslancov a informoval že rozpočet je živý materiál
a môže sa v priebehu roka upravovať.
Pán starosta dal hlasovať za ukončenie pripomienkovania k rozpočtu :
Piati poslanci za – Bandoľová, Takáč, Gajdošová, Ceperko, Bodnár
Zdržal sa – Muha
Pán starosta dal hlasovať za schválenie predloženého rozpočtu :
Poslanci za – pán Muha,Bandoľová, Takáč, Gajdošová,Bodnár
Proti – pán Ceperko
Obecné zastupiteľstvo s predloženým návrhom súhlasí s úpravou na údržbu priekop
v kapitole rozvoj obcí 06 2 0 - 4000,00 € znížením výdavkov v kapitole obce 01 1 1 6
položka 637026 -– odmeny poslancom a členom komisii – 2000,00 € a znížením v kapitole
rozvoj obcí 06 2 0 položka 633006 – materiál – 1000,00 € a odmeny mimo pracovného
pomeru položka 637027 – 1000,00 €.
Tretím bodom jednania bolo schválenie návrhu zásad odmeňovania, ktoré poslanci obdŕžali
spolu s pozvánkou.
- Pán Muha menej zastupiteľstiev
- Pani Gajdošová – nejde o také položky, aby sme to nemohli dostať
- Bodnár – môžeme konkrétne pri každom zúčtovaní odsúhlasiť zníženie, alebo
môžeme sa vzdať
- Gajdošová – odmeňovanie každý štvrťrok
- Ceperko – 1. Štvrťrok sa odmeny zriekam a žiadam zaslať na účet dorastencov č.
0105828736/0900
Zásady odmeňovania boli jednomyseľne schválené : za Muha, Bandoľová, Takáč,
Gajdošová, Ceperko, Bodnár
Ďalším bodom jednania bol návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Poslanci predložený plán jednomyseľne schválili . Za Muha, Bandoľová, Takáč,
Gajdošová, Ceperko, Bodnár

Ďalším bodom jednania bolo doplnenie členov komisií na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov ktorej predsedom je Ing. Kamil Bodnár.
Pán starosta navrhol pána Takáča a pána Ceperka.
Pán Ceperko členstvo odmietol.
Ďalší návrh Ing. Gajdošová
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje väčšinou hlasov, aby do komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ktorej predsedom je Ing. Kamil Bodnár
boli za členov doplnení pán Takáč a Ing. Gajdošová.
Poslanci 4 za: Muha, Bandoľová, Ceperko, Bodnár
Zdržali sa : Gajdošová, Takáč
Ďalším bodom jednania bola voľba hlavného kontrolóra.
Pán starosta predložil obecnému zastupiteľstvu dve obálky, ktoré boli zaslané k voľbe
hlavného kontrolóra obce Zemplínska Nová Ves.
Po otvorení obálok starosta obce predstavil prítomným poslancom jednotlivých
prihlásených.
Prihlášku zaslala pani Ing. Vysokajová – terajšia kontrolórka obce, ktorá mal priložené
všetky vyžadované doklady.
Druhá prihláška bola od pani Kováčovej Marty, kde chýbl doklad o bezúhonnost – výpis
registra trestov
Poslanci vyzvali prítomnú pani Ing. Vysokajovú, aby sa predstavila osobne.
Druhá prihlásená sa voľby hlavného kontrolóra nezúčastnila.
Pani Ing. Gajdošová – na akú dobu sa hlavný kontrolór volí na aký úväzok a aké úväzky
má pani Ing. Vysokajová v ostatných obciach.
Pani Ing. Vysokajová informovala prítomných poslancov, že volebné obdobie je 6 rokov
a v ostatných obciach má nasledovné úväzky ako hlavná kontrolórka – Zemplínska Nová Ves
– 0,3, Kuzmice – 0,5, Slanské Nové Mesto – 0,15 a Egreš 0,05.
Pán Takáč – aká voľba tajná alebo verejná
Pán Ceperko – chcem aby bola prítomná aj druhá kandidátka
Pán starosta – aj dnes som s ňou bol v telefonickom kontakte a prisľúbila účasť, nevolala
neviem prečo sa voľby nezúčastnila. Môj názor je taký aby sme volili terajšiu kontrolórku,
pretože pozná problematiku obce a bude nám viac nápomocná.
Pán Muha – navrhujem 5 minútovú prestávku aby sme sa mohli poradiť.
Ing. Gajdošová – som nová – som za prestávku
Poslanci jednomyselne súhlasili s prestávkou.
Po prestávke pani Ing. Gajdošová – netreba diskusiu poslanci sa poradili pán starosta môže
dať hlasovať.
Poslanci väčšinou hlasov zvolili za hlavnú kontrolórku pani Ing. Vysokajovú na ďalších 6
rokov.
Za 5 : Muha, Bandoľová, Takáč, Gajdošová, Bodnár
Zdržal sa pán Ceperko z dôvodu že druhá prihlásená pani Kováčová nebola prítomná.
Ďalším bodom jednania bolo určenie zástupcu starostu obce Zemplínska Nová Ves.
Pán starosta určuje za zástupcu starostu po zvážení pána Ing. Kamila Bodnára.

Pán Bodnár – môj názor je že by ani nemusel byť zástupca starostu, keď na zvolávanie
obecného zastupiteľstva bol určený pán Muha Martin, zvažoval som kvôli môjmu
pracovnému zaradeniu ale otvorene prehlasujem, keby som nestíhal prácu zástupcu starostu
tak sa vzdám tejto funkcie.
Pán starostu – keď to nepôjde môžem ťa kedykoľvek odvolať
V rôznom – pani kontrolórka predložila obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej
činnosti na 1. a 2.polrok 2011 a správu o kontrolnej činnosti za rok 2010.
Pán Ceperko – napríklad kontrolovať výberové konanie – verejné obstarávanie
Väčšinou hlasov obecné zastupiteľstvo plán kontrolnej činnosti na 1. Polrok schvaľuje.
5 poslanci za : Muha, Bandoľová, Takáč, Bodnár, Ceperko
Zdržala sa Ing. Gajdošová
-

Ing. Gajdošová – smernica o obecnom obstarávaní aby bola predložená na ďalšie
obecné zastupiteľstvo.

Ďalším bodom bolo prejednanie žiadosti Rímsko-katolíckeho farského úradu na finančný
príspevok.
Pán Ceperko – žiadosť nebola podaná nám – nemáme sa čo s ňou zaoberať
Pán Muha – staré zastupiteľstvo rozhodlo, že sa k uvedenej žiadosti vráti už nové
zastupiteľstvo podľa finančných možností roku 2011.
Ing. Gajdošová – v Klečenove – Gréckokatolíckej cirkvi obec platí elektrinu, prečo by
nemohla obec prispieť aj rímokatolíkom. Nie som za požadovanú čistku ale aspoň 200,00 € pre každú cirkev Klečenov a Úpor po 100,00 €.
Nie som proti ale treba konkretizovať v ktorom období
Pani Bandoľová – keď budú finančné prostriedky
Návrh – 200,00 € na rímskokatolícky farský úrad ale osobne pre pokladníkov Úpor
a Klečenov po 100,00 €.
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh schvaľuje jednomyselne . za Muha, Bandoľová,
Takáč. Gajdošová, Ceperko, Bodnár
V ďalšom pán starosta predložil návrh na správcu multifunkčného ihriska a jeho
odmeňovanie. Sú vypracované zásady a s pani Gajdošovou Magdalénou som rozprával –
odmeňovanie v mojej kompetencii.
Pán Bodnár – o aké práce pôjde
Pán Muha – náplň práce
Pán Takáč – keď prídu cudzí tak aby platili
Ing. Gajdošová – nebol poriadok, vždy sa musel hľadať kľúč
Starosta – zimné obdobie a letné oddiel
Gajdošová – či aj poriadok
Starosta – nie veľké nečistoty
Muha – základný poriadok

Takáč – pán Varga môže mať kľúč, ale aby neostalo otvorené
Gajdošová – nebola žiadna zodpovednosť
Starosta – zastupiteľstvo prejednávalo ale nebolo dohodnuté s pani Gajdošovou, ale obec aby
mala prehľad čo sa na ihrisku robí. Odmena 33,00 € ak s tým pani Gajdošová bude súhlasiť.
V ďalšom návrh na doplnenie členov komisie ochrany verejného poriadku – predseda pán
Baran Marek .
Starosta – dal som vyhlásiť aby sa prihlásili kto má záujem na práci v komisii. Prihlásili sa
mi dvaja Kora Marián – aby riešil poriadok v rómskych rodinách a Prezbuch &Jozef- aj
doteraz člen komisie. Z časti Z.Klečenov je potrebné doplniť ešte dvoch členov.
Pán Muha – hlasovať až ke&´d sa doplní celá komisia
Pán Bodnár – doteraz to tak nebolo občania boli prekvapení
Doplnenie komisie Kultúry, telovýchovy a športu.
Pán Ceperko navrhuje – pani Moniku Vargovú, Takáča Andreja a Bandoľovú Oľgu – viac
členov nie je potrebné doplniť
Kontrolórka obce navrhla zvýšenie platu starostu v rámci zákona č. 253/1992 v znení
neskorších predpisov. Bývala starostka mala navýšenie o 14 %.
Pani Gajdošová – na ustanovujúcom zasadnutí bolo povedané že prvý rok mala základnú
sadzbu, čo sa aj odhlasovalo
Muha – som za základný plat
Ceperko – nie sú peniaze a čo sa bavíme o zvýšenie platu
Takáč – základný plat
Gajdošová – na l. nie a teraz áno – nie som za zvýšenie platu , poprípade zvýšenie ale až
v apríli alebo v júli
Ceperko pre predbežnom plnení rozpočtu
Muha – odmeny až v decembri
Takáč - som proti
Väčšinou hlasov poslanci doporučujú zvýšenie po roku to 5 – Muha, Bandoľová, Takáč,
Gajdošová, Ceperko
Zdržal sa – pán Bodnár
Starosta informoval prítomných, že vyšli výzvy na získanie finančných prostriedkov. Je
potrebné reagovať na každú výzvu a uvidíme, čo z toho sa podarí. Navrhuje žiadať finančné
prostriedky na oplotenie uličky na cintorín v časti Úpor a vybudovanie parkoviska pred DS
v Z.Klečenove.
Ceperko – je potrebné každý grant využiť
Bodnár – treba prihliadať na havarijný stav a čo je najaktuálnejšie treba požiadať
Muha – mostík sa mal robiť
Bodnár – urob návrh a my sa vyjadríme
Gajdaošová – pred domom smútku v Kledčenove treba
Starosta – treba využiť granty
Poslanci súhlasia aby žiadosť zaslal starosta podľa vlastného zváženia.
Pán Bodnár – ako je to so súhlasom na zrezanie suchých stromov v časti Z.Klečenov pri
zastávke a na cintoríne
Starosta – pri zastávke sa zrezal a bol odnesený na porez k Borovskému

Bandoľová – v tomto roku je 15. výročie založenia Klečenovčanky a malo by byť aj
stretnutie rodákov po piatich rokoch v časti Z.Klečenov
Starosta – najprv prejednať v kultúrno-športovej komisii a tak na zastupiteľstve

Overovatelia :

Starosta obce:

Uznesenie
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 11. februára 2011 v Zemplínskej Novej Vsi

Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí

A.

berie na vedomie

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce pre rok 2011
2. Návrh rozpočtu pre rok 2011
3. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva
5.. Doplnenie členov komisií na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
6. Voľba hlavného kontrolóra obce Zemplínska Nová Ves
7. Určenie zástupcu starostu obce Zemplínska Nová Ves
8. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva
9. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2011
10. Žiadosť Rímsko-katolíckeho farského úradu na finančný príspevok.
11. Návrh na správcu multifunkčného ihriska
12. Návrh na doplnenie členov komisie ochrany verejného poriadku
13. Doplnenie komisie Kultúry, telovýchovy a športu
14. Navrh na zvýšenie platu starostu
15. Informatívnu správu o možnosti žiadať finančné prostriedky podľa zverejnených výziev

B.

schvaľuje

7. Rozpočet pre rok 2011 s úpravou na údržbu priekop v kapitole rozvoj obcí 06 2 0 4000,00 € znížením výdavkov v kapitole obce 01 1 1 6 položka 637026 -– odmeny
poslancom a členom komisii – 2000,00 € a znížením v kapitole rozvoj obcí 06 2 0 položka
633006 – materiál – 1000,00 € a odmeny mimo pracovného pomeru položka 637027 –
1000,00 €.
8. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva
9. Doplnenie členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov Ing. Gajdošovú Alenu a Takáča Branislava.
10. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva pre rok 2011
11. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2011

12. Finančný príspevok 200 € Rímsko-katolíckemu farskému úradu a to 100,00 € pre Úpor
a 100,00 € pre Z.Klečenov v hotovosti pre pokladníkov.

C. volí
za hlavného kontrolóra obce Ing. Vysokajovú Agátu pre obdobie od 1.3.2011 do 28.2.2017.

D. neschvaľuje
zvýšenie platu starostovi obce

Starosta obce:
Michal Šlepkovský

