Zápisnica zo 14. rokovania riadneho zasadnutia OZ v Župčanoch, konaného dňa
28.06.2021
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Program
Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Určenie overovateľov zápisnice
c) Určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Záverečný účet obce za rok 2020 – schválenie
Návrh VZN č. 1/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách
a školských zariadeniach.
Rokovací poriadok – úprava a schválenie
Žiadosti vlastníkov pozemkov o rozšírenie územného plánu obce Župčany v rámci Zmien
a doplnkov – vymedzenie územia a podmienok
Rôzne
Diskusia
Záver

1.Otvorenie
a/ Starosta obce PhDr. František Novotný otvoril zasadnutie a hneď na úvod privítal
prítomných poslancov, ako aj ostaných hostí.
Starosta obce dal hlasovať za doručený program.
Hlasovanie č. 1
Za: 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Následne starosta obce dal priestor na doplnenie programu. Zo strany poslancov nebol
vznesený návrh na doplnenie programu, tak sa postupovalo podľa doručeného programu
zasadnutia.
b/Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Milana Novotného a Dominika Bellu.
c/ Za zapisovateľku bola určená Ing. Iveta Lipjancová
2.Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
a konštatoval nasledovné:
Uznesenie č. 65/05/2021, 66/05/2021, 67/05/2021 68/05/2021 splnené.
3.Záverečný účet obce za rok 2020 – schválenie
Starosta obce požiadal hlavného kontrolóra obce Župčany o stanovisko k záverečnému účtu
za rok 2020.
Ing. Marchevský v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a v súlade so zákonom 36/1990 Zb. o obecnom zriadení § 18 f predložil písomné

stanovisko k záverečnému účtu, ktorý je súčasťou zápisnice a následne podal ústne
vysvetlenie k tomuto záverečnému účtu. Záverom konštatoval, že záverečný účet bol
zverejnený zákonným spôsobom dňom 01.06.2021 a odporúča obecnému zastupiteľstvu ho
schváliť bez výhrad.
Po podaní stanoviska k záverečnému účtu, poslanci obecného zastupiteľstva vzali stanovisko
na vedomie.
Následne starosta obce požiadal Ing. Lipjancovú o predloženie správy k Záverečnému účtu
a bližšie vysvetlenie na základe dopytu poslancov. Záverečný účet bol zverejnený zákonným
spôsobom ako na internetovej stránke obce Župčany tak a na úradnej tabuli obce Župčany
dňa 01.06.2021 na verejnú diskusiu podľa zákona č. 583/2004 Z.z. § 16.
Starosta obce oslovil prítomných poslancov aby sa vyjadrili k návrhu Záverečného účtu.
Keďže nikto z prítomných nemal nič na doplnenie, starosta obce preto požiadal o schválenie
Záverečného účtu s výrokom:
1.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške
37,33 €.
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácii na tvorbu
rezervného fondu vo výške 72502,46 EUR.
Hlasovanie č. 2
Za : 9

proti : 0

zdržal sa : 0

Uznesenie č.69/06/2021
4.Návrh VZN č. 1/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách
a školských zariadeniach.
Starosta obce predložil prítomným poslancov návrh VZN č. 1/2021 o výške príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Župčany.
Predložený návrh bol podľa zákona o obecnom zriadení zverejnený zákonným spôsobom na
dobu 15 dní od 04.06.2021 na verejné pripomienkovanie a diskusiu.
Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieval zákonný zástupca mesačne na čiastočnú
úhradu výdavkov v materskej škole na jedno dieťa podľa predošlého VZN č.2/2019 čiastkou
nasledovne:
a/ sumou 15 EUR za dieťa do 3 rokov veku,
b/ sumou 10 EUR za dieťa nad 3 roky veku s trvalým pobytom v obci Župčany
c/ sumou 20 EUR za dieťa nad 3 roky veku mimo trvalého bydliska Župčany
Nový návrh VZN na základe zmene zákona č. 245/2008 Z.z. o z výchove a vzdelávaní /
školský zákon/ § 28 odsek 5 znie:
Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej
školy zriadenej obcou určí obec všeobecne záväzným nariadením a tento príspevok sa určuje
jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do materskej školy. Mesačný príspevok sa uhrádza
vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci.

Podľa novelizácii zákona je návrh VZN nasledovný:
a/ sumou 12 EUR za dieťa do 3 rokov veku,
b/ sumou 12 EUR za dieťa nad 3 roky veku s trvalým pobytom v obci Župčany
c/ sumou 12 EUR za dieťa nad 3 roky veku mimo trvalého bydliska Župčany
Obecné zastupiteľstvo po prevedenej rozprave OZ schvaľuje VZN jednotnou sumou 12 €
pre všetky deti prijaté do materskej školy.
Hlasovanie č.3
Za : 7

proti : 0

zdržal sa : 2 Bella Dominik
Novotný Milan

Uznesenie č.70/06/2021

5.Rokovací poriadok – úprava a schválenie
V súlade s novelizáciou zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení je potrebné
novelizovať aj Rokovací poriadok. Rokovací poriadok spolu s dôvodovou správou bol
zaslaný poslancom OZ.
Dôvodová správa rokovacieho poriadku je súčasťou zápisnice.
Po prevedenej rozprave k rokovaciemu poriadku sa opravil článok 4 bod 2 a to príprava
podkladov na zasadnutie bude doručovaná poslancom OZ min. 5 dní pred zasadnutím.
V bode 3 zmena - „vo výnimočných prípadoch je možné doplniť materiál 3 dní pred
zasadnutím „ zmena na 5 dní pred zasadnutím.
Článok 5 - zasadnutie sa bude konať raz za 2 mesiace.
Po prevedenej rozprave a vyššie navrhnutých úprav rokovacieho poriadku obecné
zastupiteľstvo schvaľuje tento rokovací poriadok
Hlasovanie č.4
Za : 9

proti : 0

zdržal sa : 0

Uznesenie č.71/06/2021
6.Žiadosti vlastníkov pozemkov o rozšírenie územného plánu obce Župčany v rámci
Zmien a doplnkov – vymedzenie územia a podmienok
Dňa 10.03.2021 sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Župčany prejednávala
žiadosť od p. Antola Damiána a pána Germušku ohľadne rozšírenia územného plánu.
Majitelia pozemkov, ktorí žiadajú rozšíriť územný plán obce mali predložiť svoj návrh. Pán
Antol Damián stručne predniesol návrh rozšírenia a následne p. Ligus konkretizoval
podmienky rozšírenia. Celý proces by trval zhruba 4- 6 mesiace. Záhradkársku oblasť Pod
stráňou chcú preklasifikovať na oblasť pre výstavbu rodinných domov. Pán Damián Antol
to bude celé zastrešovať ako papierovo tak aj finančne. Podmienka zo strany obce je dať na to
súhlas.Na to aby sa začalo s rozšírením je potrebný súhlas obecného zastupiteľstva, obec
bude obstarávateľom ale finančne to bude hradiť p. Damián Antol. Zároveň všetky prípojky
si bude hradiť na vlastné náklady.

Pán Bartek sa vyjadril tak, že pán Antol Damián absolvoval stretnutie so stavebnou komisiou.
Celú situáciu mieni riešiť sám a zatiaľ nikto z našej obce taký nebol, aby také finančné
zaťaženie riešil sám a tak finančné zaťaženie obce je nulové. Preto z jeho strany súhlas.
Zároveň súhlas potvrdil aj pán Hrabko.
Starosta obce taktiež súhlasí s rozšírením ÚP pre pána Antola. Pani Germušková následné na
to reagovala , aby uviedla poslancov do reality v tom zmysle, že hon Dolina je v centre obce
a my ideme rozširovať ÚPN Pod stráňou v časti, ktorá my byť zónou oddychovou, namiesto
toho aby sa rozšírila časť Dolina, ktorá je v centre obce so všetkými prípojkami. Už v roku
2014 asi 17 ľudí podalo žiadosť o jej rozšírenie. Od roku 2014 sa neudialo nič. Dňa
15.05.2018 opätovne išla žiadosť na obecný úrad na zapracovanie honu Dolina do ÚPN na
IBV. Je tam plyn, kanál, voda, vlastne celá infraštruktúra. Prečo obec nerieši tento hon, ale
ide riešiť lokalitu Pod stráňou ? Pani Germušková preto žiada o rozšírenie danej lokality, ale
z rozpočtu obce. Nech to tam nezarastá.
Na to bol vyzvaný pán Ligus, aby vysvetlil bližšie podmienky rozšírenia ÚPN. Lokalita
Dolina v čase keď sa rozširoval ÚPN bola lokalita s výhľadom na rozšírenie. Boli tam
problémy, nakoľko záber bol už dostatočne veľký a preto sa to nemohlo zapojiť. Problémy
v danej časti boli aj záplavové.
Územný plán obce podľa zákona rieši najmä zásady priestorového usporiadania a jeho
funkčného využívania územia v nadväznosti na okolité územie.
Rozšírenie ÚPN je vec priorít obce, v akom rozsahu a kedy bude rozširovať ÚPN. Podľa
zákona obec raz za 4 roky prehodnotí územný plán obce.
Záver:
Ak rozšírenie územného plánu na základe požiadavky p. Antola a pani Germuškovej, tak iba
na vlastné náklady menovaných.
Starosta obce dal hlasovať za nasledovne:
Pán Antol môže v celom procese pokračovať a to na vlastné náklady a čo sa týka pani
Germuškovej ešte sa odporúča pracovné stretnutie stavebnej komisie za účasti pána Ligusa
a pani Germuškovej. Termín stretnutia sa navrhuje v termíne medzi 6.7- 9.7.2021. Dojednaný
termín bude oznámený.
Hlasovanie č.5
Za : 8
proti : 0
zdržal sa : 1 Koľšovský
Uznesenie č.72/06/2021
7. Rôzne
Informácia ohľadne ČOV
Dňa 16.06.2021 obec Župčany zaslala stanovisko obci Malý Šariš ohľadne problematiky
spoločnej ČOV. Obec M. Šariš umiestnila na hranicu katastrov mernú šachtu bez toho,
aby obec Župčany bola účastníkom konania. Následne obci Župčany sú predkladané
faktúry za odvádzanie odpadových vôd. Obec Župčany dané faktúry, ktoré boli od
01.01.2021 do 01.06.2021 vo výške 35 345,11 € vrátila s tým, že nie je ochotná
preplácať dané faktúry bez vopred dohodnutých pravidiel. Medzi oboma obcami nedošlo
ani k uzavretiu objednávky, ani k uzavretiu zmluvy alebo dohody k fakturácii, preto obec
Župčany odmieta tieto faktúry preplácať. Obec Župčany sa cíti spoluvlastníkom spoločnej
ČOV a kanalizačnej vetvy A a preto celý problém je obec nútená riešiť v súdnej rovine.
Dňa 01.07.2021 je dojednané stretnutie s advokátskou kanceláriou JUDr. Hrebenárovou.
Pán Koľšovský Matúš sa na to spýtal, či majú skúsenosti s takýmto sporom. Odpoveď
bola, že áno. Obec M. Šariš taktiež začala riešiť danú záležitosť s advokátskou
kanceláriou VAĽO a PARTNERS s.r.o. a zaslala obci Župčany výzvu na mimosúdne
uspokojenie nárokov a preplatenie faktúr. Ako aj odpoveď na list, ktorý bol doručený obci
M. Šariš, čo sa týka spoluvlastníctva.

Snahou obce Župčany nie je vyvolávať napätie, ale riešiť daný problém.
V časti Paločajka prebiehajú jednania s novými majiteľmi pozemku ohľadne napojenia sa na
kanál a vodu cez tento pozemok majiteľov. Do jednania sa zapojí aj pán Túroci, ktorý je
ochotný odkúpiť časť pozemkov ako výmenu za pozemok, cez ktorý ma prechádzať voda
a kanál.
Pán Novotný žiada určiť termín, bez termínov sa neurobí nič.
Pán Bartek informoval prítomných poslancov o spoločnom stretnutí pána Hrabka a
Barteka so zamestnancami spoločného obecného úradu Fulianka kde obec Župčany patrí
pod tento spoločný stavebný úrad.
Je potrebné robiť osvetu pre občanov, ľudia sa nič nepýtajú iba kupujú a potom sa
sťažujú. Informoval že všetky úzke uličky sú v poriadku, lebo sa berú ako vstup na
pozemok do 100 m. Pán Hrabko povedal, že vstup na pozemok nie je komunikácia.
Takéto cesty nikto nepreberie pod obec. Bolo by dobré zriadiť obecný podnik. Za 1/3
dokáže obec niečo dobré postaviť a obec nemusí robiť výberové konanie.
O slovo požiadal pán Milan Novotný
1. Kritizoval prevádzku v škôlke a hlavne zástupkyňu, ktorá sa vyjadrila, že deti ,
ktorých mamičky sú doma na materskej dovolenke nech nechodia do škôlky, napriek
tomu, že prevádzka je do 18.07.2021. Zástupkyňa vraj je nepríjemná a nevľúdna. Celý
problém by mal riešiť riaditeľka školy.
2. Kritizoval položené kamene v časti Paločajka Lipová alej. Kto to doviezol, nech to
okamžité uprace. O slovo požiadal Antol Adam, ktorý po dohode so starostom obce
kamene umiestnil na daný pozemok z dôvodu, že je to chránené územie. Iba on sa
stará o danú časť pozemku a to pravidelným kosením, ako aj dosypávaním kameňa a
preto po dohode so starostom zakúpil veľké kamene, umiestnil aby zamedzil prechodu
áut. Starosta podotkol, že lipovú alej si treba chrániť.
3. Konečne je potrebné začať riešiť miestnu komunikáciu v časti Paločajka, dať
spracovať projekt a začať vybavovať povolenie pre územné konanie na cestu v danej
časti.
4. V danej časti dať obmedzujúce značky pre motorové vozidlá
Pán Antol Marián žiadal vysvetlenie, kedy sa konečne dá do poriadku ulica okolo
Dulina, čo sa týka vysporiadania so SPF.
Pán Andrej Figula žiadal o vysvetlenie osadenia dopravných značiek v obci, ktoré je
chaotické a neúplne. Nech sa zrieši jedna križovatka ale kompletne, nie iba osadením
jednej značky.
Pán Sabol požiadal o zákaz vjazdu motorovým vozidlám do parku. Napriek tomu, že
sa to sto krát riešilo, problém stále pretrváva.
Otázka bola na materskú škôlku, kedy sa začne riešiť cenová ponuka na kontajnerovú
škôlku. Starosta obce odpovedal, že asi pre dvoma týždňami to dal na ceniť firme
Rikostav. Naďalej padla otázka parkovania pred materskou školou a to formou
prekrytia potoka formou panelov a vsunutia brány do dvora školy. Starosta odpovedal,
že musíme sa poradiť s hygienou, nakoľko m2 pre deti vo dvore musia zostať. K tomu
sa vyjadril aj pán Dlugoš, že v tej veci môže pomôcť a urýchliť to.

Pán Dlugoš riešil detské ihrisko, ktoré bolo prejednávame s pánom starostom
a financie boli na to vyčlenené. Pán Dlugoš dohodol s výrobcom prvky do detského
ihriska, aby sa to mohlo v lete vyrobiť a namontovať, len sa čaká na objednávku. Pán
starosta na to reagoval tak, že objednávku zatiaľ stopol, nakoľko má vyjsť výzva
v mesiaci 8-9/2021, kde sa obec o to bude uchádzať a tak sa značná časť ušetrí a tak
počkáme na výzvu.
Pán Dlugoš naďalej apeloval na starostu obce, že keď sú odsúhlasené peniaze, nech
ide objednávka na detské prvky.
Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie o 21,30 hod.

Zapísala: Ing. Iveta Lipjancová

Overovatelia zápisnice:
Bella Dominik
Milan Novotný

PhDr. František Novotný
Starosta obce

