Zápisnica
z rokovania 16. riadneho zasadnutia OZ v Župčanoch, konaného
dňa
13.12.2021

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
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 návrhu rozpočtu na rok 2022
4. Návrh rozpočtu na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2022- 2024
5. Protest prokurátora podľa §22 ods. 1 písm.a/, §24 zákona č. 153/2001 Z. z.
6.Žiadosť firmy IQ INVEST s.r.o. – o rozšírenie územného plánu pre investičný zámer na
IBV.
7.Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

1. Otvorenie
Starosta obce PhDr. František Novotný privítal poslancov obecného zastupiteľstva na
16.riadnom zasadnutí. V úvode programu dal starosta obce možnosť doplniť program.
Program nebol doplnený o žiadny bod.
a) Schválenie programu rokovania
Hlasovanie č. 1
Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa: 0

b) Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice bol starostom obce PhDr. Františkom Novotným určený
pán Pavol Švorc a Milan Novotný.
c/ Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľku určil starosta obce Mgr. Nikoletu Lipjancovú.

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Starosta obce informoval prítomných poslancov s plnením uznesenia
z predchádzajúceho zastupiteľstva, kde pán Milan Novotný skonštatoval, že cesta cez Lipovú
alej musí byť prejazdná pre všetky autá nie len pre určitých obyvateľov.Navrhuje zrealizovať
jednosmernú cestu a osadiť značky.

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022
Starosta obce odovzdal slovo Ing. Lipjancovej v súvislosti so stanoviskom hlavného
kontrolóra obce Župčany k návrhu rozpočtu n rok 2022.
V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. hlavný kontrolór predložil odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na
rok 2022 a k viacročnému rozpočtu.
Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu obce na
rok 2022 a 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.
Hlavný kontrolór obce Župčany vychádzal z nasledujúcich odborných stanovísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
V návrhu rozpočtu zohľadnil aj ustanovenia zákonov:
 č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady v z.n.p., na základe ktorého v súlade s § 2 ods. 3
predmetného zákona bolo vydané Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
VZN).
 č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
 č. 493/2011 ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti
1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s všeobecne záväznými nariadeniami obce ::
VZN - Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Župčany a VZN o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany Obce Župčany
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom – na vývesnej tabuli
obecného úradu v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením
v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Záver hlavného kontrolóra bol :
Na základe uvedených skutočností o d p o r ú č a m Obecnému zastupiteľstvu
v Župčanoch predložený návrh rozpočtu na rok 2022 schváliť a viacročný rozpočet na
roky 2023 a 2024 zobrať na vedomie .

4. Návrh rozpočtu na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2022- 2024
Starosta obce dal slovo Ing. Lipjancovej o objasnenie návrhu rozpočtu na rok 2022.
Ing. Lipjancová sa poďakovala za slovo a jednotlivé položky k návrhu rozpočtu n rok 2022
rozobrala s prítomnými poslancami. Zároveň sa v rámci návrhu rozpočtu rozoberali
jednotlivé žiadosti o dotáciu na rok 2022. Finančná komisia sa pred vyvesením návrhu
rozpočtu stretla dňa 22.11.2021 , kde prešla jednotlivé žiadosti, ktoré boli doručené na
obecný úrad a navrhla úpravu, ktorá bola zapracovaná do rozpočtu na rok 2022.
Ing. Iveta Lipjancová požiadala zástupcu starostu ako aj predsedu finančnej komisie J. Kišša ,
ktorý prečítal poslancom žiadosti o dotácie na rok 2022.
O poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce požiadalo 8 organizácií.
1.) Zväz postihnutých civilizačnými chorobami
2.) Občianske združenie Župčanci
3.) Futbalový klub TJ Družstevník Župčany
4.) Miestny odbor Matice slovenskej
5.) Stolnotenisový oddiel Župčany
6.) Únia žien
7.) SilverMotoRacing
8.) DHZ Župčany
Za jednotlivé žiadosti sa hlasovalo samostatne a následne tak ako ich finančná komisia
navrhla ostali zapracované v návrhu rozpočtu na rok 2022.
Návrh rozpočtu na rok 2022 bol podaný nasledovne:
Návrh rozpočtu obce na rok 2022
A/

2022

Bežné príjmy

100

Daňové príjmy

662188
Dane z príjmov a dane z majetku

633941

110

Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve

599206

120

Daň z nehnuteľností

34735

130

Dane za špecifické služby

28247

Za psa

1247

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

200

Nedaňové príjmy

27000

36878

210

4948
Z prenajatých pozemkov

2448

Z prenajatých budov, priestorov, objektov

2500

220

31880
Administratívne poplatky
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb
poplatky od školy

240

290

Úroky z tuz. úverov, pôžičiek,návrat. fin.výpomci

11000
2780
18100

40

Z vkladov

40

Iné nedaňové príjmy

10

z odv. Hazardných hier

10

z dobropisov
z vratiek

300
310

Granty a transfery

179307

Transfery v rámci verejnej správy v tom:

Zo štát. rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov
312001 preneseného
výkonu štátnej správy

0

312012 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu
štátnej správy

Bežné príjmy spolu:

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

179307

878373

878 373
860273

18100
0
174 500
1 052 873

Bežné výdavky

rok 2022

01.1.1 Výdavky verejnej správy

299 095

01.1.2 Finančná a rozpočtová
oblasť

1 610

01.6.0. Všeobecné verejné služby

0

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

2 760

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

5000

04.5.1 Cestná doprava

13 000

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

33 000

05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami

1 000

05.4.0. Ochrana prírody a krajiny

0

06.1.0 Rozvoj bývania

0

06.2.0. Rozvoj obcí

11 375

06.4.0. Verejné osvetlenie

18 560

08.1.0 Rekreačné a športové služby

14490

08.2.0. Kultúrne služba a Knižnice

5 680

08.3.0 Vysielacie a vyd. Služby

840

08.4.0. Náboženské a iné
spoločenské služby

7 000

09.1.1. Predškolská výchova

103 575
v tom: obec

v tom škola dotacia

v tom škola dotácia

09.1.2.1 Základná škola

176 755
v tom: obec

v tom škola dotacia

250
103 325

v tom škola dotácia

550
176205

09.5.0.1 Školský klub detí
v tom: škola dotácia

09.5.0.2 Centrá voľného času

33 595

0

09.6.0.1 Školská jedáleň
v tom škola dotacia
obec

10.2.0 Staroba pomoc

73 185
0

100

10.4.0.5 Ďalšie dávky soc.
Zabezpečenia

Ďaľ.dávky so.z. rod. a
deti

0

10.7.0.1

Dáv.soc.pomoci hmotná núdza

0

Bežné výdavky spolu:
v tom príjmy pre ZŠ s MŠ

Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie

800 620
386 310

217453
34800

Sumarizácia
Bežné výdavky spolu
v tom: škola
v tom obec
Kapitálové výdavky spolu
Výdavkové finančné operácie
Rozpočtové výdavky spolu
Bežné príjmy obce
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Kapitálové príjmy obce
Príjmové finančné operácie obce
Rozpočtové príjmy spolu
Hospodárenie celkom

800620
386 310
414 310

217453
34800
1052873
860273
18100
0
174500
1052873
0

Vzhľadom k tomu , že obci bola schválená dotácia na rok 2022 a to kapitálové výdavky
v čiastke 33 500,00 eur na akciu Riešenie havarijných situácii škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce – Rekonštrukcia kotolne ZŠ s MŠ Župčany. V čase zostavovania návrhu
rozpočtu na rok 2022 obec o tom ešte nemala správu, preto je potrebné upraviť tento návrh
a zapracovať financie do rozpočtu na rok 2022. Preto rozpočet obce navrhujeme navýšiť
o 33500,00 eur ako v príjmovej časti tak aj vo výdavkovej časti
Celkové príjmy tak budú vo výške 1 086 373,00 a výdavky 1 086 373,00 eur.
Obecné zastupiteľstvo v Župčanoch po prevedení rozpravy zobralo na vedomie
doporučujúce stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2022
a k viacročnému rozpočtu a :
a) schvaľuje predložený návrh rozpočtu so zapracovanými zmenami na rok
2022 v objemoch :
bežné príjmy
bežné výdaje
Výsledok bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy
kapitálové výdaje
Výsledok kapitálového rozpočtu
Výsledok rozpočtu

878 373,00 €
800 620,00 €
77 753,00 €
0 €
217 453,00€
- 250 953,00 €
-173 200,00 €

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

208 000,00 €
34 800,00 €
173 200,00 €
0

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. 2
Uznesenie č. 76/12/2021
Za: 6

Proti: 1

Zdržali sa: 2

5. Protest prokurátora podľa §22 ods. 1 písm. a), §24 zákona 24 č. 153/2001
Z. z.
Starosta obce oboznámil poslancov o proteste prokurátorapodľa § 22 ods. 1 písm. a), §
24 zákona 24 č. 153/2001 a navrhol, aby bol protest prijatý, čiže zrušenie stavebného
povolenia M.D.nastavbu: - Novostavba rodinného domu v obci Župčany č. spisu: ŽUP2020/5119-OcÚ, zo dňa 30.10.2020 .
Pán Bartek na to reagoval tak, či si stavebný úrad vo Fulianke preveril vhodnosť
prijatia protestu prokurátora. Ďalej podotkol, či obec Fulianka nevydáva stavebné povolenia
príliš rýchlo. Dodal, že ak protest prokurátora bude prijatý, tak dáme za pravdu rodine K. vo
všetkom načo sa doposiaľ sťažovali.
Pán Kišš položil otázku, čo sa stane ak protest bude prijatý ? Starosta odpovedal: pán
D. musí nanovo riešiť prístup k rodinnému domu a taktiež znovu požiadať o stavebné
povolenie.
Pán Hrabko navrhol, že najskôr je potrebné zistiť, koľko má prístupová cesta
k rodinnému domu pána D. Taktiež, by bolo najrozumnejšie, ak by si pán D. dal vypracovať
projekt na cestu. Starosta obce oznámil, že aj pani S.S. je ochotná pustiť na cestu pre pána D.
1m zo svojho pozemku.
Starosta obce navrhol hlasovať o vyhovení protestu prokurátora.
Hlasovanie č. 2
Uznesenie č. 77/12/02
Za: 8

Proti: 0

Zdržali sa: 1

Protest prokurátora bol prijatý.

6. Žiadosť firmy IQ INVEST s.r.o. – o rozšírenie územného plánu pre
investičný zámer na IBV.
Starosta obce prečítal žiadosti od IQ INVEST s.r.o. :
1. Podnet na obstaranie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Župčany
- zmena časti plochy poľnohospodárskej pôdy na plochu rodinných domov lokalita -Nad
Kapustníkami
- návrh dopravného pripojenia na cestu 1/18
- návrh príslušného verejného technického vybavenia
2. Žiadosť o zaradenie bodu do programu rokovania obecného zastupiteľstva – prevod
vlastníctva parcely reg. E, parc. č. 875/2 o výmere 1490 m2, zapísaný na LV č. 1288
a vybudovanie cestnej komunikácie na tejto parcele
Ďalej starosta obce informoval poslancov o tom, že firma IQ INVEST s.r.o. bude
znášať náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie na cestu, ktorá patrí momentálne

SPF a ktorú, by časom previedli na obec. Samozrejme sú ochotný zafinancovať aj
zapracovanie zmien a doplnkov územného plánu obce.
P. Bartek sa opýtal, že koľko pozemkov chcú vlastne odkúpiť. Starosta odpovedal, že
oni chcú zabrať celú lokalitu až hore k ceste. Ďalej jeho otázka smerovala ohľadom
kanalizácie. Starosta obce odpovedal, že táto lokalita, by sa momentálne určite nemohla
napojiť na kanalizáciu, museli by sa tam riešiť žumpy.
Do diskusie sa zapojil M. Novotný, ktorý tvrdí, že ak pustíme výstavbu na túto
lokalitu tak o pár rokov tam obyvatelia kanalizáciu budú chcieť a ako sa to bude riešiť
potom. Skonštatoval, že je potrebné rozmýšľať do budúcnosti.
Pán Dlugoš sa zapojil do rozhovoru a pripomenul lokalitu Dolina, ktorá bola tiež
bodom na zastupiteľstve ohľadom jej rozšírenia. Usúdil, že by sme mali začať riešiť územný
plán komplexne, nie iba jednu lokalitu. Vraví, aby vypracovali približnú štúdiu, ako by to
malo vyzerať. Najlepšie, by bolo, aby si to na najbližšom zastupiteľstve obhájili. Pán Novotný
súhlasil, nakoľko si myslí, že tam bude veľký problém ak prídu prívalové dažde. Voda nebude
mať kde odtekať, vsakovacie jamy nebudú stačiť a voda zaplaví spodné domy a hlavnú cestu.
Pán Kišš poznamenal, či je v hodné zapracovať do územného plánu obce ďalšie veľké
lokality, nakoľko v obci môže nastať veľký stavebný ruch.
V diskusii pokračoval pán Hrabko, ktorý vysvetlil, že firmu IQ INVEST pozná
respektíve ich pracovníkov, dá sa im veriť sú veľmi šikovný. Hovorí, že ďalší výjazd pre obec
je veľmi dôležitý, keďže sa obec rozrastá a nachádza sa tu čoraz viac áut. A to, že výjazd
spravia na vlastné náklady je pre obec veľké plus.
Starosta ukončil bod programu s tým, že danú firmu bude kontaktovať, aby
vypracovali štúdiu danej lokality, ktorá bude následne rozposlaná mailom poslancom
obecného zastupiteľstva. Starosta obce a poslanci sa dohodli, že tento bod programu nebudú
uzatvárať. Firma IQ INVEST s.r.o bude pozvaná na najbližšie zasadnutie, kde bude pred
poslancami obhajovať svoje záujmy v rámci budovania celej lokality.

7. Rôzne
a)
Starosta obce otvoril tému ČOV a oznámil poslancom, že sa so starostom obce Malý
Šariš dohodli na istých podmienkach:
1. Obec Malý Šariš nám uzná 45% spoluvlastníctva.
2. Obec Malý Šariš bude po podpísaní zmluvy predkladať kompletné vyúčtovanie kanalizácie.
3. Obec Malý Šariš bude súhlasiť s kolaudáciou kanalizácie.
Starosta obce Malý Šariš poslal nové podklady a návrhy ohľadom kanalizácie s tým,
že sa chcel hneď zúčastniť na našom zastupiteľstve. Starosta obce PhDr. František Novotný
vyrozumel starostu obce Malý Šariš, že tieto podklady a návrhy je potrebné si najprv
naštudovať. Poslanci skonštatovali, že je potrebné odstrániť prietokomer.

b)
Poslanec Milan Novotný otvoril tému ohľadom pani zástupkyňa materskej škôlky
v Župčanoch, či sa niečo zmenilo na jej správaní. Starosta obce oznámil, že pani zástupkyňa
bola vyrozumená pani riaditeľkou Mgr. Karabinošovou s tým, že ak sa objavia ďalšie
sťažnosti na jej osobu bude riešená obecným zastupiteľstvom.
Ďalej sa pán poslanec Novotný pýta na zaparkované auto na chodníku pred Coop
Jednotou. To auto už tam stojí dlho treba to vyriešiť, auto je už aj bez značiek, niekto ich
odmontoval. Starosta obce to riešil s políciou Veľký Šariš, oni s tým nemôžu nič spraviť.
Poslanec navrhol odtiahnuť ho na ihrisko.

Starosta obce PhDr. František Novotný požiadal o slovo poslancov do diskusie. Nikto
s prítomných sa neprihlásil a tak starosta ukončil zasadnutie.
Zapísala: Mgr. Lipjancová Nikoleta
Overovatelia zápisnice: Pavol Švorc
Milan Novotný

PhDr. František Novotný
Starosta obce

