Zápisnica
z 11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Župčanoch, konaného dňa
10.12.2020
Prítomní: podľa predloženej prezenčnej listiny
Neprítomní: - ospravedlnení
Bella Dominik, Švorc Pavol, Peter Bartek
Program
1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Určenie overovateľov zápisnice
c) Určenie zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
3. Úprava rozpočtu na rok 2020 v rámci rozpočtového opatrenia
4. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku z komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2021
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021 a viacročnému rozpočtu na roky 2022 –
2023
6. Návrh rozpočtu na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
1.OTVORENIE
Obecné zastupiteľstvo otvoril starosta obce PhDr. František Novotný, ktorý privítal prítomných poslancov
na 11. riadnom zasadnutí
Na úvod zasadnutia dal hlasovať za navrhnutý program podľa pozvánky
Hlasovanie za program
Hlasovanie č. 1
Za:6

Proti : 0

Zdržal sa: 0

Starosta obce následne dal priestor na doplnenie programu.
Program doplnil iba starosta obce a to nasledovne:
Bod 6a/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2021
6b/Návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 121/24
Keďže program bol doplnený pristúpilo sa k hlasovaniu za doplnený program.
Hlasovanie za doplnenie programu v nasledujúcom poradí
1.Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Určenie overovateľov zápisnice
c) Určenie zapisovateľa
2.Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
3.Úprava rozpočtu na rok 2020 v rámci rozpočtového opatrenia
4.Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku z komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
rok 2021
5.Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021 a viacročnému rozpočtu na roky 2022 –
2023

6.Návrh rozpočtu na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023
6a/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2021
6b/Návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 121/24
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Hlasovanie č. 2
Za:6

Proti : 0

Zdržal sa: 0

Za overovateľov zápisnice bol určený: Ing. Kišš Jozef, Hrabko Anton
2.Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesení a konštatoval nasledovne:
Uznesenie č. 55/10/2020, 56/10/2020, 57/10/2020 splnené.
V úvode poslanci hovorili aj o odstránení tabule na začiatku obce (požiadavka z predchádzajúceho OZ),
kvôli bezpečnosti, aby sa nečakalo na povolenia tých kde má byť umiestená, ale aby sa odstránila a po
povoleniach dotknutých pozemkov sa následne osadila.
3. Úprava rozpočtu na rok 2020 v rámci rozpočtového opatrenia
V rámci rozpočtového opatrenia je potrebné upraviť rozpočet na rok 2020 . Starosta obce dal slovo Ing.
Lipjancovej aby predniesla návrh na úpravu.

Úprava

Návrh na
Úpravu
rozpočtovým
opatrením
2020

Schválený
rozpočet na rok
2020

Bežné príjmy spolu:
v tom:
Bežné príjmy obce
Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou
Kapitálové príjmy obce
Príjmové finančné operácie obce
Rozpočtové príjmy spolu

Bežné výdavky spolu
v tom:
bežné výdavky obce
bežné výdavky školy
Kapitálové výdavky obce
Výdavkové finančné operácie obce
Rozpočtové výdavky spolu
Hospodárenie celkom

767400

41 097

808497

739260
28140
0
174693
942093

30330,00
10767
30000
-4909,00
66 188,00

769590
38907
30000
169784
1008281

727497,00

30946,00

758443

387837,00
339660,00
179796,00
34800,00
942 093,00

-19149,00
50095,00
35242,00
0
66188,00

368 688
389 755
215038
34800
1008281

0

Hlasovanie č. 3
Za: 4

Proti : 0

Zdržal sa: 2

Uznesenie č. 58/12/2020
Po hlasovaní úpravy rozpočtu poslanec Novotný Milan opustil rokovaciu miestnosť z pracovných dôvodov
a pokračovalo sa k 5-timi prítomnými poslancami
4. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku z komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2021
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 6 bol Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce
Župčany od 25.11.2020.
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začala plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej mohli fyzické
osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo
ústne do zápisnice na obecnom úrade.
Na základe tohto zákona žiadne pripomienky neboli vznesené.
Starosta obce návrh zákona interpretoval pred prítomnými poslancami s potrebou navýšenia poplatkov za
komunálny odpad nasledovne:
Fyzické osoby
na osobu rok
ROK 2020
ROK 2021

Právnické osoby
za l odpadu

0,0385*365´= 14,00 €
0,0264 € na 1l*110 l*26 vývozov odpadu 75,50 €
0,0440 * 365= 16,00 €0,0300 € na 1l*110 l* 26 vývozov odpadu 85,80 €

Po prevedenej rozprave k Návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku z komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2021 dal hlasovať za prijatie VZN na rok 2021.

Hlasovanie č. 3
Za: 5

Proti : 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 59/12/2020

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021 a viacročnému rozpočtu na
roky 2022 – 2023
V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. hlavný
kontrolór obce predložilodborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2021a k viacročnému
rozpočtu.
Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu obce na rok
2021a viacročného rozpočtu v súlade s § 9, odsek 1 č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
A. VÝCHODISKÁ

SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzaloz posúdenia predloženého návrhu rozpočtu obce
na rok 2021a viacročného rozpočtu (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk:
1. Zákonnosti predloženého návrhu rozpočtu
2. Metodickej správnosti predloženého návrhu rozpočtu
Obdobne bola dodržaná podmienka zák. 583/2004 § 10 ktorý ustanovuje že rozpočet ma byť členený na
a) bežné operácie ( bežné príjmy bežné výdaje)
b) kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdaje)
c) finančné operácie
Na schválenie bol predložený naviac rozpočet na rok 2021 v príjmovej časti na úrovni kategórií
ekonomickej klasifikácie a vo výdajovej časti podľa oddielov funkčnej klasifikácie.
B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh rozpočtu vychádza z doporučených východísk rozpočtu verejnej správy z vývoja hospodárenia
obce v roku 2020 a zo skutočností v predchádzajúcich sledovaných rokoch.
Viacročný rozpočet
Návrh viacročného rozpočtu bol zostavený v súlade s § 10 , ost. 3, t.j. v členení hlavných kategórií
ekonomickej klasifikácie pri rešpektovaní odst. 3, § 9 zák. 583/2004.
Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky
nie sú záväzné, majú len orientačný charakter a ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových
rokoch.
Viacročný rozpočet rešpektuje vývoj príjmov a na to nadväzujúcu tvorbu finančných zdrojov.
Tomu je podriadené aj čerpanie výdavkov, pri zabezpečení vyrovnaného rozpočtového hospodárenia
počas nasledujúcich rozpočtových rokov.
Na základe uvedených skutočností hlavný kontrolór obce o d p o r ú č a Obecnému zastupiteľstvu vo
Župčany predložený návrh rozpočtu na rok 2021 schváliť a viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023
zobrať na vedomie .
Obecné zastupiteľstvo stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021
a viacročného rozpočtu na roky 2022 - 2023 berie na vedomie
Stanovisko tvorí prílohu tejto zápisnice
6. Návrh rozpočtu na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023
Starosta obce predložil prítomným poslancov návrh rozpočtu na rok 2021.
Následne podotkol, že žiadosti o dotáciu na rok 2021 neboli predložené v stanovenom termíne, t.j. do
01.11.2020. Obec napriek tomu do rozpočtu zapojila finančné prostriedky o dotácie na úrovni roka 2020,
keďže nemala vedomosť a akú čiastku sa budú uchádzať. Následne boli prečítané žiadosti od
jednotlivých organizácii o akú časť financií žiadajú a porovnávané s navrhnutou čiastkou v rozpočte.
PRÍJMY:
100
110
120
130

Daňové príjmy
Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve
Daň z nehnuteľností
Dane za špecifické služby
Za psa

559504
499314
33285
1247

200

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Nedaňové príjmy

25658
38553

210

Z prenajatých pozemkov
Z prenajatých budov, priestorov, objektov
220
Administratívne poplatky
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja
služieb
poplatky od školy
240
Z vkladov
290
z odv. Hazardných hier
300
Granty a transfery
Bežné príjmy spolu:

1648
2500
7700
2850
23800
30
25
171633
769690

Bežné príjmy spolu

769 690
v tom obec

745890

23800
0
115 500
885 190

v tom škola
Kapitálové príjmy spolu
Príjmové finančné operácie
Rozpočtové príjmy spolu

VÝDAVKY:

01.1.1 Výdavky verejnej správy
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť
01.7.0 Transakcie verejného dlhu
03.2.0 Ochrana pred požiarmi
04.5.1 Cestná doprava
05.1.0 Nakladanie s odpadmi
06.2.0. Rozvoj obcí
06.4.0. Verejné osvetlenie
08.1.0 Rekreačné a športové služby
08.2.0. Kultúrne služba a Knižnice
08.3.0 Vysielacie a vyd. Služby
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské
služby
09.1.1. Predškolská výchova

256 086
1 410
2 760
5000
13 512
28 666
7 325
9 700
13420
7 940
1 340
5 400
obec
škola dotácia

250
101 926

09.1.2.1 Základná škola
škola dotácia

1 820
169392

škola dotácia

33 595

škola dotácia

72 295

obec

09.5.0.1 Školský klub detí
09.6.0.1 Školská jedáleň
10.2.0 Staroba pomoc
Bežné výdavky spolu:

100
731 937

Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné ope
rácie

118453

Bežné výdavky spolu
v tom: škola
v tom obec
Kapitálové výdavky spolu
Výdavkové finančné operácie
Rozpočtové výdavky spolu

731937

34800

377 208
354 729

118453
34800
885190

Po prevedenej rozprave k Návrhu rozpočtu na rok 2021 starosta obce dal hlasovať o takto
pripravenom návrhu v nasledujúcom znení :
Obecné zastupiteľstvo v Župčanoch zobralo na vedomie do poručujúce stanovisko hlavného kontrolóra
obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a k viacročnému rozpočtu a :
a) schvaľuje predložený návrh rozpočtu na rok 2021 v objemoch :
Bežné príjmy
769 690,00 €
Bežné výdaje
731 937,00 €
Výsledok bežného rozpočtu
37 753,00€
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdaje
Výsledok kapitálového rozpočtu

0,00 €
118 453,00 €
-118 453,00 €

Výsledok rozpočtu

- 80 700,00 €

Príjmové fin . operácie
(zdroje z min. rokov
Výdaje fin. operácií-spl. úveru
Výsledok
FO

115 500,00 €
34 800,00 €
80 700,00 €_

Výsledok celkom

________

_0,00 €

b) berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023
c) v súlade s § 11, odst. 4, písm, b zák 369/1990 o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo
splnomocňuje starostu obce vykonávať zmeny v bežnom rozpočte – t.j. presun medzi položkami
bežného rozpočtu s tým, aby celkový výsledok bežného rozpočtu ostal zachovaný. Zmeny
v kapitálovej oblasti a finančných operáciách ostávajú naďalej v kompetencií obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie č. 4
Za: 5

Proti : 0
Uznesenie č. 60/12/2020

Zdržal sa: 0

6a/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2021
Starosta obce požiadal prítomných poslancov aby sa vyjadrili ku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Župčany na rok 2021. Obsah plánu kontrolnej činnosti bol poslancom doručený e- mailom.
Prítomní poslanci tento bod uzavreli tak, aby sa presunul do najbližšieho zasadnutia za prítomnosti
hlavného kontrolóra obe Župčany.
6b/Návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 121/24
Starosta obce v súvislosti so zrealizovanou stavbou s názvom „ Župčany rekonštrukcia TS, rozšírenie
NN siete pre odberné miesto na pozemku KN-E547/2, 547/1 558/1. Nakoľko stavbou je dotknutá aj parcela
KNC 121/24, ktorej vlastníkom je Obec Župčany je potrebné majetkoprávne vysporiadanie a to zriadením
vecného bremena. Obsahom vecného bremena pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. Mlynská 31 042 91
Košice bude strpieť umiestnenie elektroenergetického zariadenia na pozemku KNC 121/24 v rozsahu GP č.
G1-1518/2020. Vecne bremeno sa zriaďuje bezodplatne.
Po prevedenej rozprave k danému starosta obce pristúpil k hlasovaniu za zriadenie vecného bremena v znení
vyššie uvedenom.
Hlasovanie č. 5
Za: 5

Proti : 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 61/12/2020
7.Rôzne
V rámci rôzneho starosta obce upovedomil prítomných poslancov na vykonanie dymových skúšok na
kontrolu dažďových zvodov napojených na verejnú kanalizáciu. Východoslovenská vodárenská spoločnosť
za účasti starostu obce Župčany a Malý Šariš vykonala túto kontrolu na nelegálne napojenie dažďových
zvodov. Na jednej ulici hneď bolo zistené porušenia v počte 8 prípadov, čo sa bude riešiť priestupkovým
konaním. Zo strany obce pôdu výzvy na nápravu a následne stavebná komisia vykoná kontrolu.
Obec Malý Šariš zriadila mernú šachtu na hranici obci Župčany – Malý Šariš, ktorá bude označená ako
Prítok z obce Župčany a bude merať odvedené množstvo splaškov do čističky. Na základe tohto množstva
sa bude fakturovať, to znamená časť, nákladov bude od občanov a zvyšnú časť bude doplácať obec. Preto je
potrebné , aby do kanalizácie neboli napojené dažďové zvody, nakoľko to pôjde na úkor obce, ako aj
samotné zahltenie čističky, ktorá je už aj tak kapacitne nevyhovujúca a je potreba jej rozšírenia.
p.Hrabko – merná šachta podľa poznatkov zo všadiaľ kde to používajú je zdrojom nezhôd, pri upchaní
meracieho zúženéhomiesta pevnými časticami sa hladina v šachte zvýši a tým počítadlo umelo navyšuje
vypočítaný prietok.
Ďalej starosta obce upovedomil, že prišiel návrh od stavebnej komisie, že ten, kto bude stavať dva viac
domov musí prísť pred stavebnú komisiu, prípadne pre obecné zastupiteľstvo.
Do diskusie za zapojil Kišš Jozef, ktorý sa informoval o stavbe „ Vodovod Medzany „ , či sa obec
vyjadrovala k umiestneniu stavby, nakoľko je to vytýčené v miestach, kde má v budúcnosti podľa územného
plánu obce Župčany prechádzať miestna komunikácia.
p.starosta- obec nemá žiadne informácie o danej stavbe v mieste plánovanej komunikácie a o realizovanom
vytýčení a čiastočne informácie o zámere sú len od poslancov z obce Medzany.
Ďalej poukázal na potrebu pokračovať v riešení štúdie miestnej komunikácie podľa územného plánu obce
Župčany, ktorá má začínať Za Belholzom a pokračovať okolo potoka Malý Šariš, pretínať Lipky a následne
pokračovať ďalej až k lokalite Vysoká, keďže sa v miestach plánovanej komunikácie objavujú stále nové
problémy a otázniky a štúdia je potrebná k ďalšiemu vyjadrovaniu príslušných inštitúcií (pamiatkári,
povodie,...)
Starosta obce vyzval zástupcu pánaKišša, aby si danú vec vzal na starosť a doriešil náležitosti
s projektantom Kačalom.
Pán Kišš sa informoval aj o stave trafostanice v časti Za záhradami a vedenie optického kábla v obci
Župčany

Pán Dlugoš:
Poukázal na neporiadok na cintoríne. Navrhol preloženie kontajnerov.
Ďalej poukázal na potrebu umiestnenia dopravných značiek v obci, nakoľko situácia je kritická.
Starosta obce odpovedal: zo stany obce bola vyzvaná polícia, aby častejšie kontrolovala rýchlosť v obci, čo
aj bolo vykonané.
Zo strany poslancov padol návrh, aby sa niekoľko značiek zakúpilo čo najskôr, aspoň na najkritickejšie
miesta a osadili svojpomocne pracovníkmi obce a tým sa spravili v obci aspoň malé kroky k bezpečnosti.
Starosta obce – obec má schválený projekt dopravného značenia.
Do diskusie sa ďalej prihlásila pani Krempaská z verejnosti a poukázala na potrebu vybudovania novej
škôlky v dôsledku nedostatočnej kapacity. Navrhla kontajnerovú škôlku, ktorej postavenie je možné
v priebehu dvoch mesiacov v cenovej relácii 200 000,00 €.
Reakcia starostu: v roku 2015 sa obec pokúsila o vybudovanie takejto škôlky avšak reakcia od rodičov bola
negatívna, že rodičia do takejto škôlky dieťa nedajú a tak obec od toho odstúpila. V priestoroch terajšej
materskej školy sa pravidelne robí údržba, nakúpilo sa aj nové zariadenie, nové postieľky, nové paplóny
a iné potrebné veci na jej chod. Má vyjsť výzva na rozšírenie kapacít škôlky s čím sa obec bude zaoberať
a pristúpi k takejto výzve.
V rámci diskusie bolo poukázané na potrebu obmedzenia aut v miestnom parku. Park má slúžiť na
prechádzky a nie pre autá.
Reakcia starostu:
Momentálne je brána pokazená, ale pracuje sa na jej oprave a následne sa bude uzatvárať. Právo na vstup
vozidlom do parku majú iba učiteľky.
Zo strany verejnosti zaznela aj potreba zriadenia kompostoviska pre verejnosť.
Starosta obce ešte vyzval prítomných na diskusiu, ale keďže sa nik neprihlásil, poďakoval za účasť
a ukončil zasadnutie o 21,30 hod.

Zapísala: Ing. Lipjancová

Overovatelia zápisnice:
Ing. Kišš Jozef
Anton Hrabko

PhDr. František Novotný
Starosta obce

