Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce v Čičave
konaného dňa 11.02.2013.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Ing. Ladislav Kalafa, starosta obce
Prítomní :

1. Ján Mucha
2. Zdenko Maľar
3. Miroslav Maľar
4. Miroslav Jarka
5. Emil Guman
6. Ján Bartko
Neprítomní:
0
Ďalší prítomní:
Orlíková Margita, hlavný kontrolór obce
Dušan Vileník – náhradník - poslanec
Verejnosť:
podľa prezenčnej listiny- počet 6
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Informácia o plnení uznesení
Doplnenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca OZ.
Návrh na organizáciu vyučovania na ZŠ v školskom roku 2013/2014
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. Polrok 2013 a Poverenie na
výkon kontroly.
7. Záznam z kontrolnej činnosti.
8. Rôzne,došla pošta.
9. Návrh na uznesenie.
10. Záver
K bodu 1 Otvorenie zasadnutia
Rokovanie MZ otvoril Ing. Kalafa Ladislav, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: .0
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Guman Emil, Ján Mucha
Návrhová komisia:
Zdenko Maľar, Ján Bartko
Zapisovateľka:
Orlíková Margita
Hlasovanie:

za: 6

Ján Mucha, Miroslav Jarka, Miroslav Maľar, Zdenko
Maľar, Ján Bartko, Guman Emil

proti : 0
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Návrhy poslancov:
K doplneniu programu : žiadne
Obecné zastupiteľstvo Obce v Čičave
schvaľuje
program rokovania bez doplnkov a zmien.
Hlasovanie:

za:
proti :

6 Ján Mucha, Miroslav Jarka, Miroslav Maľar, Zdenko
Maľar, Ján Bartko, Guman Emil
0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Informácia o plnení uznesení
Doplnenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca OZ.
Návrh na organizáciu vyučovania na ZŠ v školskom roku 2013/2014
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. Polrok 2013 a Poverenie na
výkon kontroly.
7. Záznam z kontrolnej činnosti.
8. Rôzne,došla pošta.
9. Návrh na uznesenie.
10. Záver
K bodu 3 Informácia o plnení uznesení z 14.12.2012 zasadnutia OZ
Predložil starosta obce.
Uznesenie č. 1/2013/a :
Obecné zastupiteľstvo Obce Čičava
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zasadnutia OZ zo 14.12.2012
Hlasovanie:

za:
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proti :

0

Mucha Ján, Zdenko Maľar, Miroslav Maľar,
Emil Guman, Bartko Ján, Miroslav Jarka

K bodu 4. Voľba náhradníka
Doplnenie náhradníka na uprázdnený mandát, zloženie sľubu p. Vileníkom Dušanom,
v súlade § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
.
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Rajonizácia a členstvo v komisii pre životné prostredie po p. Jarkovi Pavlovi prechádza na p.
Vileníka Dušana.
K bodu 5 Návrh na organiz. vyučovania na ZŠ v školskom roku 2013/14
Uznesenie č. 1/2013/b :
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Čičava v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Organizáciu vyučovania na ZŠ v školskom roku 2013/2014.

Hlasovanie:

6 Maľar Zdenko, Miroslav Jarka, Miroslav Maľar,
Bartko Ján, Ján Mucha, Emil Guman
proti :
0
zdržal sa: Vilenik Dušan
za:

K bodu 6 Plán kontrolnej činnosti a poverenie HK na I. polrok 2013.
Uznesenie č. 1/2013/c :
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Čičava v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti a poverenie HK na I. polrok 2013
6 Maľar Zdenko, Miroslav Jarka, Miroslav Maľar,
Bartko Ján, Ján Mucha, Emil Guman
proti :
0
zdržal sa: Vilenik Dušan
K bodu 7. Záznam z kontrolnej činnosti.
Hlasovanie:

za:

Uznesenie č. 1/2013 /d:
Obecné zastupiteľstvo Obce Čičava
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
Záznam z kontrolnej činnosti HK.
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K bodu 8. Rôzne, došlá pošta
-

Požiadavka riaditeľa ZŠ p.Kováča zo skladových priestorov urobiť jednu vyučovaciu
triedu.
Sťažnosť Bc. Janočkovej Marty Čičava 102 , zaevidovaná pod spis.zn.: 23/2013
z 29.1.2013 – ohľadom hlučného správania rómskych detí, spoj školský autobus ,
prítomnosť troch 3 psov, bránenie iným cestujúcim do autobusu . Sťažnosť prejednaná
so zástupcom starostu obce p.Muchom Jánom/zodpov. za obecnú hliadku/. P.Mucha
bol poverený denne zabezpečiť k tejto linke dvoch členov obecnej hliadky ,aby sa
podobný prípad neopakoval.

Uznesenie č. 1/2013/e:
Obecné zastupiteľstvo Obce Čičava
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Schvaľuje:
Požiadavku riaditeľa ZŠ p. Kováča zo skladových priestorov urobiť jednu vyučovaciu triedu.

Hlasovanie:

za:

6 Maľar Zdenko, Miroslav Jarka, Miroslav Maľar,
Bartko Ján, Ján Mucha, Emil Guman
proti :
0
zdržal sa: 1. Vileník Dušan

1. Tomáš Bohuš nar. 24.10.1982 požiadal o zmenu nájomnej zmluvy na p. Danku
Slimákovú, nar.22.07.1980 s tým, že preberá celkový dlh, ktorý je na uvedenom byte.
S novou nájomníčkou sa uzatvorí splátkový kalendár.
Uznesenie č.1/2013/f:
Obecné zastupiteľstvo Obce Čičava
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Schvaľuje:
Zmenu nájomnej zmluvy z Tomáša Bohuša, nar. 24.10.1982 na p. Danku Slimákovú, nar.
22.07.1980 s tým, že preberá celkový dlh, ktorý je na uvedenom byte. S novou nájomníčkou
sa uzatvorí splátkový kalendár.
Hlasovanie:

za:

6 Maľar Zdenko, Miroslav Jarka, Miroslav Maľar,
Bartko Ján, Ján Mucha, Emil Guman
proti :
0
zdržal sa: 1. Vileník Dušan

2. Bytová komisia má preveriť stav obytnej bunky č.d. 192, nakoľko bola podaná
žiadosť na prenájom.
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3. Bol zaslaný list p. Františkom Maľarom, kde uvádza, že občania nemajú smetné koše
a vytvárajú sa čierne skládky, vyváža sa domový odpad do osady, znečisťujú sa
studne, riešiť otázku psov v osade a výskytu potkanov.
-

4.

5.

6.
7.

-

-

-

Poslanci zaujali nasledovné stanovisko: komisia pre životné prostredie vypracuje
zoznam občanov, ktorí nemajú smetné koše. Bol daný návrh, že kto si nezakúpi
smetný kôš, nebude vybratý na menšie obecné služby, komisia podá správu o čiernych
skládkach v obci Čičava.
Pán Pavol Jarka požiadal o súhlas na nadstavbu na nájomný byt, ktorý má v prenájme.
Nadstavba nie je možná z toho dôvodu, že na uvedený nájomný byt bola poskytnutá
dotácia z MVaRR /30 rokov nie sú možné výrazné zásahy do tejto stavby/ – zaslať
zamietací list,
Pán Zdenko Guman požiadal o výmenu vchodových dverí na nájomnom byte
a o výstavbu búdky na drevo.
Bytová komisia preverí potrebu výmenu vchodových dverí, doloží písomné
stanovisko a zároveň mu vysvetlí podmienky výstavby búdky na drevo. Po doručení
stanoviska bytovej komisie sa výmena vchodových bytových dverí opätovne prejedná
na najbližšom OZ.
Na najbližšie zastupiteľstvo prizvať p. Maľara Františka z dôvodu oplotenia pozemkuústná sťažnosť nájomníkov, ktorí bývajú v danej lokalite .
Starosta zhodnotil výstavbu ČOV, negatívne stanovisko požiarnikov, nevysporiadaná
cesta od p. Humenika k novej ceste ČOV/ vlastník bratislavská firma/. Túto cestu je
potrebné upraviť pre prípad požiarneho zásahu, terajší stav nevyhovuje.
Podielové dane pre obec podľa štatistiky pre rok 2013 – platí stav obyvateľov obce
k 1.1.2011
Je snaha z Min.dopravy prevziať od obcí kompetenciu stavebnej agendy , takisto je
úvaha, aby finančné prostriedky obcí a miest boli vedené na účtoch štátnej
pokladnice, nie v komerčných bankách
Pre odpady platí novelizovaný zákon od 1.1.2013, napr. odpady z jedál v materskej
škole môžu byť použité len pre kožušinové zvieratá .
Diskusia:
Pán Sukovský :
Žiada o úpravu terénu, výkop kanálu z dôvodu záplav nad ich záhradami.
Vstúpiť do jednania s p. Ing. Rusičom, Bužom, Zelikom a ostatnými občanmi, ktorí sú
zaplavovaní.
Požiadal o opravu cesty smerom na časť od novej rómskej osady po Chvaščákovú.
Osloviť firmu „Fúra“, aby upozornila svojich zamestnancov, aby nádoby na odpad
vrátili na pôvodné miesto, nakoľko došlo k poškodeniu súkromného auta.
Žiada, aby mu bolo domov zaslané vecné čerpanie rozpočtu.
Upozornil poslancov, že na ceste v zákrute (Nehilová) sedia deti na ceste. Žiada, aby
bola zjednaná náprava.
Požiadal o zverejnenie dlžníkov obce.
Stanovisko starostu obce :
Obec nemôže vstupovať a robiť úpravy terénu na cudzích pozemkoch, v maximálnej
miere môže požiadať nové vedenie Agro Merník o nápravu.
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-

-

-

-

-

-

-

Ohľadom zaplavovania p. Buža a p. Zelika OZ prejednalo otvorený list týchto
občanov, danú požiadavku zohľadnilo v rozpočte obce na rok 2013, s tým, že úpravy
môže robiť len na svojom pozemku, zvedie sa kanál k mostu k novej rómskej osade.
Tento problém vznikol pri predaji farského pozemku p.Rusičovi, kde v mape je
zakreslený kanál, ktorý odvodňoval priekopy do Čičavky, farským úradom pri
podpise zmluvy nebolo dané vecné bremeno. Pôvodný kanál bol odkupujúcim
zavezený, pozemok navýšený zhruba o 1 meter a tento vzťah k iným susedom môže sa
riešiť občiansko právnym konaním. Verejné financie nie je možné investovať do
súkromného majetku.
K oprave cesty sa starosta vyjadril, že mu bola prisľúbená dotácia na kanalizáciu
/práce sa mali začať už v jeseni, len vodoprávne povolenie stratilo platnosť/.Pokiaľ by
líniova stavba kanalizácie bola realizovaná v jarných mesiacoch, výkop by išiel cez
cestu, ktorá by sa po realizácii líniovej stavby upravila asfaltom. Pokiaľ by sa
realizácia tejto stavby oneskorila, výtlky by sa odstránili v jarných mesiacoch
Požiadavku ohľadom fi Fúra starosta obce prejedná s majiteľom
Problém pri novom moste do novej rómskej osady /sedenie deti na ceste/ bude riešiť
obecná hliadka
Zverejnenie dlžníkov obce na webovej stránke obce bude zrealizované len v zmysle
zákona
Pán Nemčík :
Poukázal na neosvetlenie obce v deň Silvestra.
Stanovisko starostu
Táto požiadavka ak by bola daná v predstihu, dá sa riešiť osvetlením až do ranných
hodín
Pán Ragančík Andrej:
Poprosil o nastavenie rozhlasu.
Stanovisko starostu obce:
nastavenie rozhlasu fi Edison bolo zrealizované a vyhlásené aj rozhlasom, túto
požiadavku môžem znovu naniesť na fi Edison / riešenie je problematické, lebo v tejto
lokalite dochádza k zlučovaniu zvuku z rozhlasu zo všetkých strán, kde je rozhlas
zavedený
Duchovný otec Martin Laban:
Predložil žiadosť na obecný úrad ohľadom poskytnutia finančných prostriedkov na
výstavu gréckokatolíckej fary. Požiadal o vybavenie žiadosti v čo najkratšom čase.
Požiadal o zriadenie vodovodnej prípojky ku gréckokatolíckemu kostolu.
Starosta obce na uvedenú požiadavku odpovedal, že uvedenú problematiku
preskúma a bude sa zaoberať uvedenou žiadosťou na najbližšom zastupiteľstve.
Poukázal na to, že platí memorandum medzi vládou SR a ZMOS a ústavného zákona
o rozpočtovej zodpovednosti, kde obce majú v tomto roku ušetriť 5% a podielové
dane budú obci pridelené na úrovni roku 2011.Táto požiadavka bola vznesená až po
schválení rozpočtu na rok 2013.
Obec si vytvorila finančnú rezervu na spolufinancovanie kanalizácie a ČOV , obec
podá v tomto roku ďalší projekt –Regenerácia centra obce , je takisto potrebná 5%
spoluúčasť obce.
K tejto požiadavke je potrebné vyjadrenie auditórky a kontrolórky obce .
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Pán Vileník :
Navrhol, aby v obci bola zriadená policajná stanica – zaslať žiadosť.
Starosta obce vysvetlil, že rajonizácia policajného zboru na jednotlivé obce bola
prevedená , strediska- S.Kajňa, Soľ. Policajti zabezpečujú činnosť aj v obci Čičava.
Obec Čičava nemá kompetencie na riadenie Ministerstva vnútra ohľadom zriadenia
policajnej stanice.

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 13.45 h.
Zapísala: Orlíková Margita
....................................................
starosta obce
Overovatelia:
Emil Guman
Ján Mucha

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

-

-

-
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