Zápisnica
z 10. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Župčanoch, konaného dňa
28.10.2020
Prítomní: podľa predloženej prezenčnej listiny
Neprítomný: Anton Hrabko-ospravedlnený
Program
1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Určenie overovateľov zápisnice
c) Určenie zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k poskytnutiu návratných finančných výpomoci na
kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
4. Úprava rozpočtu na rok 2020 v rámci rozpočtového opatrenia
5. Majetkoprávne usporiadanie pozemkov v obci Župčany od SPF – úprava uznesenia č.
45/02/2020 zo dňa 14.02.2020 a informácia o ďalšom postupe
6. Memorandum o spolupráci medzi obcou Župčany a Krajským múzeum v Prešove
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
1.OTVORENIE
Obecné zastupiteľstvo otvoril starosta obce PhDr. František Novotný, ktorý privítal
prítomných poslancov na 10. riadnom zasadnutí OZ a upovedomil prítomných poslancov na
§48 odst. 4 písm e zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ,
že toto zasadnutie je neverejné.
Na úvod zasadnutia dal hlasovať za navrhnutý program podľa pozvánky a následne dal
priestor na doplnenie programu.
Keďže program doplnený nebol pristúpilo sa k hlasovaniu za program podľa pozvánky.
Hlasovanie za doplnenie programu:
Hlasovanie č. 1
Za:8

Proti : 0

Zdržal sa: 0

Za overovateľov zápisnice bol určený: Pavol Švorc, Stanislav Krempaský
2.Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Starosta obce na úvod previedol kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
konaného dňa 28.7.2020 a konštatoval, že uznesenie č. 52/07/2020, splnené, uznesenie č.
53/07/2020 splnená časť, uznesenie č. 54/07/2020 nesplnené bude predmetom ďalšieho
rokovania.
3.Stanovisko hlavného kontrolóra k poskytnutiu návratných finančných výpomoci na
kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020

V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí v roku 2020 ovplyvneným
predovšetkým pandémiou ochorenia COVID -19 vláda SR má záujem kompenzovať výpadok
príjmov obciam. Z toho dôvodu vláda SR reaguje a pre výrazný pokles dane z príjmov
fyzických osôb v nadväznosti na schválené uznesenie vlády budú poskytované obciam
bezúročné finančné výpomoci. Maximálna finančná výpomoc sa poskytuje na základe
žiadosti obce maximálne do výšky výpadku dane z príjmov čo v našom prípade je 28 383,00
eur. Návratná finančná výpomoc a jej použitie je možné iba v roku 2020. K prijatiu
bezúročnej návratnej finančnej výpomoci je preto potrebné stanovisko hlavného kontrolóra
obce Župčany. Hlavný kontrolór v zmysle § 7 odst. 14 a ods. 15 zákona č. 583/2004 Z.z.
o dodržiavaní podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania preveril finančnú
situáciu pred prijatím finančnej výpomoci, ktorá je súčasťou zápisnice. Z obsahu vyplýva , že
dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania je splnené.
Zákon 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ustanovuje:
§ 17, odst. a) - suma dlhu obce neprekročí 60 % z bežných príjmov za uplynulý rok
odst. b) - suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročí 25 %
z bežných príjmov za uplynulý rok
Podľa uvedeného prehľadu je zrejmé, že sú dodržané obidve zákonné podmienky
uvedené v ustanovení § 17 ods. 6 písm. a/ a b/ zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo stanovisko hlavného kontrolóra poskytnutiu návratných finančných
výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 berie na
vedomie.
Starosta obce ďalej poukázal na to, že prijatie návratnej finančnej výpomoci je možné
použiť výlučne a v plnom rozsahu na účel financovania výkonu samosprávnych pôsobností.
Splácať sa začne až v roku 2024 do roku 2027, ale je možné že sa táto čiastka obciam aj
odpustí.
O to načo sa použijú prijaté finančné prostriedky môžu rozhodnúť poslanci obecného
zastupiteľstva s čím aj súhlasili. Starosta obce dal preto hlasovať za prijatie návratnej
finančnej výpomoci vo výške 28 383,00 eur.
Obecné zastupiteľstvo po prevedenej rozprave hlasovalo za uzatvorenie Zmluvy
s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív v sume 28 383 eur
na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku ochorenia COVID-19.
Hlasovanie č. 2
Za:8

Proti : 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 55/10/2020
4. Úprava rozpočtu na rok 2020 v rámci rozpočtového opatrenia
Starosta obce ďalej poukázal na potrebu zmeny rozpočtu použitia prostriedkov
z rezervného fondu v rámci rozpočtového opatrenia . V schválenom rozpočte boli
prostriedky z rezervného fondu naplánované na rekonštrukciu ciest. Vzhľadom k tomu, že

obec nerealizovala rekonštrukciu ciest chodníkov, ale sa zapojila do projektu pod názvom
„Šírenie prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom zriadenia cezhraničných centier
kultúry a tradícii v obci Ruda Rožaniecka a Župčany „ / Amfiteáter/ je potrebné presunúť
naplánované prostriedky rezervného fondu na tento účel. Obec zaplatila 45 820,01 Eur za
túto investičnú akciu. Finančné prostriedky budú refundované, ale až pravdepodobne v roku
2021 cestou Vyššieho územného celku v Prešove. Jedná sa o projekt Interreg V-A PolskoSlovensko . Obec sa má na tomto projekte podieľať čiastkou iba 5%.
Po prevedenej rozprave obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu a financovaní
projektu a schvaľuje presun použitia prostriedkov z rezervného fondu na Akciu Šírenie
prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom zriadenia cezhraničných centier kultúry
a tradícii v obci Ruda Rožaniecka a Župčany „ / Amfiteáter/. Celkový rozpočet po poslednej
úprave zostane zachovaný.
Hlasovanie č. 3
Za:8

Proti : 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 56/10/2020
5. Majetkoprávne usporiadanie pozemkov v obci Župčany od SPF – úprava
uznesenia č. 45/02/2020 zo dňa 14.02.2020 a informácia o ďalšom postupe
Dňa 14.2.2020 sa konalo obecné zastupiteľstvo obce Župčany, kde bola podaná
informácia ohľadne výzvy od Slovenského pozemkového fondu. SPF ako správca
pozemkov vo vlastníctve štátu a pozemkov neznámych vlastníkov podľa ustanovení §1,
17 a 22 zákona č. 229/1991 Zb. a podľa § 34 zákona o pozemkových úpravách č.
330/1991 Zb. ako aj v zmysle zákona č. 180/1995 Z.z. nakladá s pozemkami nezistených
vlastníkov týmto vyzval obec na majetkoprávne usporiadanie pozemkov v intraviláne
obce pod obecnými cestami.
Obec Župčany uznesením č. 45/02/2020 súhlasilo s usporiadaním pozemkov od SPF a to
čestným prehlásením poslancov, že pozemky KN-E 547/1, 547/2, 558/1, 585 a 609/1 boli
postavené pred rokom 1991.
Avšak dňa 28.04.2020 došla odpoveď od SPF, že pozemky KNE 547/1, 547/2, 5548/1,
585 sú pozemky na ktorých je predmetná komunikácia, avšak je vybudovaná
Poľnohospodárskym družstvo ŠARIŠAN vo Svinej a preto SPF nepristúpi k odovzdaniu
daných pozemkov v zmysle Zákona č. 138/1991 Z.z.
Čo sa týka pozemku KN-E 609/1, na základe miestneho zisťovania SPF bolo zistené, že
pozemok môže prejsť na obec ,ale iba bezodplatným prevodom, čomu musí predchádzať
vypracovaná projektová dokumentácia na cestu, prehlásenie obce, že pozemok je
zahrnutý do územného plánu a musí byť začaté územné konanie pre účely vybudovania
tejto prístupovej komunikácie.
Obecné zastupiteľstvo uvedenú informáciu vzalo na vedomie.
6. Memorandum o spolupráci medzi obcou Župčany a Krajským múzeum v Prešove
Starosta obce oboznámil poslancov o vypracovaní dokumentu o spoločnej spoluprácii
medzi Krajské múzeum v Prešove a obcou Župčany

Cieľom Memoranda je predovšetkým deklarovať vôľu na úzke partnerstvo a spoluprácu strán
Memoranda. Prostredníctvom spolupráce akcelerovať potenciál pre realizáciu individuálnych,
aj spoločných cieľov v oblasti zachovania a prezentácie kultúrneho dedičstva.
Obsahom spolupráce strán Memoranda je predovšetkým snaha o obnovu a realizáciu
múzejných expozícií v kaštieli v Župčanoch.
V prípade záujmu strán Memoranda sa budú spolupodieľať na spoločných projektoch,
aktivitách či podujatiach, ktorých podmienky spolupráce si strany vyšpecifikujú.
Strany Memoranda budú spoluprácu realizovať po vzájomnej dohode. V prípade vzniku
otázok súvisiacich so spoluprácou ich budú strany Memoranda riešiť v súlade s jeho
predmetom a účelom tak, aby nedošlo k zmareniu jeho účelu
Po prevedenej rozprave k danému starosta obce dal hlasovať za uzatvorenie a podpísanie
memoranda medzi Krajským múzeum Prešov a Obcou Župčany.
Hlasovanie č. 3
Za:8

Proti : 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 57/10/2020
7. Rôzne
A/ Starosta obce podal informáciu ohľadne Výzvy zo Slovenskej agentúry životného
prostredia, kde sa obec bude uchádzať o dotáciu na Lavičky v parku. Výzva vyjde v mesiaci
november, preto starosta obce následne bude informovať poslancov o podmienkach
predkladania, ako aj o požadovej výške dotácie.
B/ Dňa 05.02.2018 bola uzatvorená Zmluva o poskytovaní právnych služieb, predmetom
ktorej bolo poskytovať právne služby klientovi v právnych veciach týkajúcich sa obecných
záležitostí, a to najmä v územných, stavebných, kolaudačných, priestupkových konaniach
a pod, vo veciach vymáhania pohľadávok, právneho poradenstva, vypracovania dokumentov
a zmlúv atď., a to vo všetkých konaniach, pred súdmi, pred inými a ďalšími orgánmi, a to v
mimosúdnom, súdnom konaní a právnymi vecami s nimi súvisiacimi, najmä v súlade
s potrebami klienta na základe jeho požiadania.
Ku dňu 31.10.2020 bola dohodou ukončená Zmluva s Advokátskou kanceláriou Peter Rak,
s.r.o. so sídlom podnikania Prešov, Masaryková 13, 080 01 konajúci prostredníctvom
konateľa: JUDr. Peter Rak, advokát.
C/ Starosta obce ďalej informoval prítomných o začatí prác pre akciu optická prístupová sieť
Investorom tejto stavby bude Slovak Telekom , a.s. Bratislava Cieľom pripravovanej
investičnej akcie je vybudovanie optickej prístupovej siete pre celú obec Župčany. Táto
optická sieť umožní súčasné poskytovanie viacerých služieb naraz vo vysokej kvalite/
internet, telefón/. Pre vybudovanie optickej siete pre obec Župčany je navrhnutá trasa pre
nadzemný opticky kábel na existujúcich stĺpoch a vo výkope . Trasa výkopov je navrhnutá
v nespevnených plochách vo voľnom teréne.
D/ Starosta obce ďalej informoval, že bola zaslaná objednávka pre spoločnosť
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. na vykonanie dymových skúšok na

kanalizačnom potrubí obce Župčany. Z dôvodu pandémie sa však termín vykonania týchto
skúšok posúva na neurčito, nakoľko situácia to nedovoľuje. Plánované dymové skúšky sa
budú realizovať aj za prítomnosti pána starostu z Malého Šariša, prípadne ostatných
poslancov.

8. Diskusia
Starosta obce otvoril diskusiu a dal priestor poslancom obce.
O slovo požiadal
Pán Milan Novotný:
Je nevyhnutné osvetlenie časti Paločajka a úprava prístupovej komunikácie v časti Paločajka.
Pán Martin Dlugoš :
Žiadal informáciu ohľadne projektu na výstavbu Materskej školy a jej vybavenia a zapojenie
sa do výzvy na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl. Starosta obce odpovedal, že zatiaľ
nespadáme do oprávneného územia pre účely žiadosti o dotáciu z eurofondov.
Ďalej pán Dlugoš požadoval informáciu ohľadne ciest v časti Za Záhradami – Mikolaj,
prístupové komunikácie, ktoré
sú zdevastované hlavne nedostatočným vyriešením
odvádzania dažďových zvodov ako aj prekopávkami a jazdou ťažkých vozidiel. Je potrebné
zasypať výtlky na týchto prístupových komunikáciách ako aj riešiť problém osvetlenia
v danej lokalite.
Odpoveď : oba problémy budú predmetom riešenia.
Pán Kišš odpovedal, že tento problém sa riešil na zasadnutí v 2/2020 a požiadavka bola nie
nový asfalt, ale každý rok vysypať a poskytnúť frézovaný materiál na výtlky tejto cesty.
Pán Bella požadoval v zimnom období zadovážiť posypový materiál pre danú lokalitu, hlavne
kameň a rozmiestniť na viacerých miestach.
Ďalej pán Dlugoš prezentoval požiadavku od občanov na vytvorenie miesta pre zber trávy,
lístia, konárov.
Odpoveď starostu: väčšina občanov kompostuje zelený odpad na svojich záhradách, preto
obec nemá zriadené miesto na tento odpad. Obec sa bude týmto zaoberať a hľadať priestor
na vytvorenie takéhoto miesta, prípadne zadovážiť veľkoobjemové kontajnery na biologický
odpad.
Ďalej pripomenul požiadavku od občanov na premiestnenie tabule Vítajte v obci Župčany
z dôvodu zlého výhľadu pri jazde., ako aj vyrúbať strom pri výjazde zo Župčan, ktorý taktiež
bráni vo výhľade pri vychádzaní autom zo Župčan na cestu III. Triedy.
9. Záver
Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie o 20,15 hod.
Po tomto zasadnutí ešte pokračoval krízový štáb obce z dôvodu spustenia akcie na
Slovensku a to celoplošného testovania na COVID- 19 v dňoch 31.10 – 01.11 2020. Krízový
štáb zasadal, kde sa určil podmienky zabezpečenia tejto akcie za účasti hasičov ako aj
pracovníkov obecného úradu.

Zapísala: Ing. Iveta Lipjancová
Overovatelia zápisnice
Pavol Švorc
Stanislav Krempaský

PhDr. František Novotný
Starosta obce

