Zápisnica
z rokovania 20. riadneho zasadnutia OZ v Župčanoch, konaného dňa
21.09.2022
________________________________________________________________
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
3A. Správa o kontrole a plnení rozpočtu k 30.6.2022
3B. Úprava rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č.2
4. Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestami medzi obcou
Župčany a PSK
5. Zmluva ČOV Župčany – Malý Šariš
5B. Návrh na úpravu a schválenie finančného pásma na stravovanie
5C. Informácia o stave ciest
5D. Informácia – vodovod za záhradami
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

1. Otvorenie
Prítomných privítal starosta obce , ktorý prečítal program rokovania a hneď navrhol
rozšírenie programu o bod 3A-Správa o kontrole a plnení rozpočtu k 30.6.2022 a bod 5BNávrh na úpravu a schválenie finančného pásma na stravovanie a potom sa spýtal poslancov,
či súhlasia s navrhovaným programom, alebo či má niekto návrh na doplnenie programu
rokovania.
Prihlásil sa zástupca starostu Kišš, ktorý navrhol doplnenie programu o 2 body a to:
5C – informácia o stave ciest a 5D – Informácia-vodovod za záhradami.
O navrhovanej zmene programu a doplnení programu dal starosta hlasovať.
Hlasovanie č.1 :
Prítomných: 6 poslancov
za : 6

proti : 0

zdržalo sa : 0

b/ Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov Petra Barteka a Pavla Švorca
.
c/ Za zapisovateľku určil p. Ľudmilu Martonovu.

ROKOVANIE
___________________________________________________________________________

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
V predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 22.6.2022, neboli stanovené
žiadne úlohy

3A. Správa o kontrole a plnení rozpočtu k 30. 6. 2022
Správu o plnení rozpočtu prečítal Ing. Milan Marchevský a konštatoval, že príjem na
podielových daniach k 30.6.2022 bol vo výške 434 918.00 eur, čo predstavuje plnenie
na 66,28 % z predpokladaného rozpočtu obce. Ku koncu roka 2022 je očakávaný vyšší
príjem o 52 tis. Eur. K tomuto obdobiu sa rozpočet vyvíja priaznivo.
Poslanci uvedenú informáciu zobrali na vedomie.
Na zastupiteľstvo prišiel poslanec Milan Novotný.

3B. Úprava rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 2
Z dôvodu, že obec mala vyššie príjmy ako očakávala, bolo potrebné urobiť zmenu
rozpočtu obce. O týchto zmenách vo financovaní, informoval prítomných poslancov
Ing. Milan Marchevský, kontrolór obce.
Rekapitulácia úprav : Zvýšenie bežných príjmov o
110 679,- €
Zvýšenie kapitálových príjmov o 132 182,- €
Zvýšenie bežných výdavkov o
55 457,- €
Zvýšenie kapitálových výdavkov o 132 182,- €
Výsledok rozpočtového hospodárenia po úprave je prebytok 175 585,- eur.
Po krátkej rozprave dal starosta hlasovať o zmene rozpočtu.
Hlasovanie č.2 :
Prítomných: 7 poslancov
za : 6

proti : 0
Uznesenie č. 81/09/22

zdržalo sa : 1 /Koľšovský/

4. Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestami medzi obcou
Župčany a PSK
Tento bod bol prenesený z predchádzajúceho zastupiteľstva. Podklady na doštudovanie,
boli poslané poslancom niekoľko dní dopredu pred zastupiteľstvom a taktiež bola zvolaná aj
pracovná porada k tomuto bodu, preto sa starosta opýtal, či má ešte niekto nejakú otázku.
Keďže už nikto z poslancov nemal žiadnu otázka ani pripomienku, starosta dal o tomto bode
hlasovať.
Hlasovanie č.3 :
Prítomných: 7 poslancov
za : 7

proti : 0

zdržalo sa : 0

Uznesenie č. 82/09/22

5. Zmluva ČOV Župčany – Malý Šariš
Starosta – Po dlhotrvajúcich rokovaniach a stretnutiach sa starostovia obcí Župčany a Malý
Šariš dohodli na znení „Dohody podielových spoluvlastníkov o vzájomných právach
a povinnostiach pri užívaní a prevádzkovaní ich spoločného majetku“. Konečne je
vypracovaná dohoda, ktorú sme ochotní obidvaja podpísať. Zatiaľ boli podpísané dohody ešte
z roku 1992, tieto sa týkajú základných a začínajúcich podmienok, ale tieto už nepostačujú.
Vďaka bývalým starostom p.Harčárovi a p.Semančíkovi, ktorí si verili „na slovo“, to
fungovalo až doteraz. Veľa vecí sa odvtedy zmenilo a bolo by dobré, aby už zmluva medzi
obidvoma obcami bola podpísaná.
Poslanec Novotný – ak túto zmluvu podpíšeme, schvália nám aj kolaudáciu kanalizácie?
Starosta – kanalizácia je už skolaudovaná.
Poslanec Hrabko – podľa mňa by ten podiel mal byť 50:50, aby sme mali rezervu na opravu
- nepáči sa mi aj to, že od zmluvy môžu odstúpiť jednostranne, ak by sme
neplatili.
Starosta – obec Župčany je oprávnená vrátiť faktúru, ak bude mať nejaké pochybnosti; túto
zmluvu si prečítali aj právnici obidvoch obcí a odporučili nám ju podpísať. Po
toľkých rokoch by bolo dobré, aby už nejaká zmluva bola podpísaná.
Poslanec Kišš – je to super, že po tak dlhom čase zmluva vznikla, ale nie som stotožnený
s niektorými bodmi tejto zmluvy; bolo by možno vhodné zriadiť jeden
spoločný účet;
- bolo by možno lepšie aby túto zmluvu podpísalo až nové zastupiteľstvo
a nový starosta, aby sme niečo neschválili a oni s tým nebudú súhlasiť.
Starosta – ak nebude nové zastupiteľstvo s tým súhlasiť, tak zmluva sa dá kedykoľvek zrušiť
z jednej alebo druhej strany. Nový starosta a nové zastupiteľstvo pokiaľ sa
oboznámia s touto problematikou, tak im to bude zase nejaký čas trvať a neviem či
Malý Šariš nám bude toto všetko tolerovať. So starostom z Malého Šariša sme sa
dohodli na podpise tejto zmluvy, len som Vás chcel o tom informovať a zajtra mám dať
vedieť starostovi ako sme sa rozhodli. Ja navrhujem túto zmluvu podpísať v takom znení ako

nám bola predložená, v tomto poslednom návrhu. Nakoniec dal starosta o návrhu tejto zmluvy
hlasovať.
Hlasovanie č.4 :
Prítomných: 7 poslancov
za : 5

proti : 0

zdržalo sa : 2 /Kišš, Hrabko/

Uznesenie č. 83/09/22

5B. Návrh na úpravu a schválenie finančného pásma na stravovanie
Na základe predloženého návrhu od riaditeľky základnej školy, Mgr.Danky
Karabinošovej, starosta obce predložil návrh poslancom na úpravu finančného pásma
v stravovaní detí a dospelých v materskej a základnej škole. Vzhľadom k stúpajúcim cenám
potravín, ak chcú zachovať kvalitu stravy, riaditeľka dala návrh na zvýšenie pásma a to
z 2.finančného pásma na 3. finančné pásmo. Rozdiel na doplatenie činí u :
- deti MŠ
0,09 €
- deti ZŠ od 6- do 11 rokov 0,06 €
- dospelí stravníci /obed/
0,08 €
O tomto predloženom návrhu dal starosta hlasovať.
Hlasovanie č.5 :
Prítomných: 6 poslancov
za : 7

proti : 0

zdržalo sa : 0

Uznesenie č. 84/09/22

5C. Informácia o stave ciest
Poslanec Kišš informoval o úlohe, ktorú dostal od starostu a to je o príprave podkladov
k realizácii ciest.
1/. Cesta a križovatka od cesty I.triedy č.18, cez lokalitu Čadaj, Čadaj za záhradami až
k ceste pri pani Sabolovej /v správe SPF/.
Čo sa týka tejto cesty, je potrebné zabezpečiť všetky vyjadrenia, bolo tam 18
pripomienok, ktoré treba odstrániť. SSC mala 1 zásadnú pripomienku a to: Obec musí
požiadať Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii v Bratislave o výnimku, ktorú ak
dostaneme, môžeme začať s územným konaním na cestu. Žiadosť na ministerstvo bola už
Zaslaná, zatiaľ sme odpoveď nedostali.
Poslanec Bartek – pán Zlatohlavý vie, kde má halu postaviť, aby tá cesta tam vyšla?
Starosta- áno, dostal podmienky v stavebnom povolení a tá cesta sa tam vyjde.
Poslanec Kišš – do budúcna je to strategická vec. Celý projekt je rozdelený na III. etapy.

2/. Cesta na Paločajke
K tejto ceste nám chýba 1 povolenie k napojeniu cesty na cestu III.tiredy/3429. Konanie
už bolo na okresnom úrade – odbor dopravy, na ktorom bol pán Kačala. Pripomienky vraj
neboli vznesené žiadne. Ak príde vyjadrenie, mohli by sme už začať vybavovať územné
konanie.
3/. Lipová aleja
Návrh na umiestnenie dopravného značenia sa spracováva, ak budeme mať súhlasné
stanovisko a projekt bude schválený, môžeme to potom zrealizovať.
Poslanci berú tieto informácie na vedomie.

5D. Informácia – vodovod za záhradami
Pani M.H. informovala poslancov so situáciou, ktorá nastala v lete a to, keďže je na kopci
a v lete dlho nepršalo, nemala vodu v studni. Z tohto dôvodu žiadala poslancov, aby začali
riešiť vodovod v tejto lokalite, ináč bude proti výstavbe rodinných domov na vedľajšom
pozemku. Bola ochotná a bola na okresnom úrade v Prešove, na odbore životného prostredia,
ktoré vydalo stavebné povolenie na túto časť vodovodu, ako aj na vsl. vodárenskej
spoločnosti v Prešove, kde jej bolo povedané, že ak to urobí obec, nemajú problém túto časť
dediny napojiť na vodovod. Ale vodovodná sieť musí spĺňať technické normy. Je tam
urobený projekt, vydané stavebné povolenie, aj porealizačné zameranie, ale všetko to treba
spolu zosúladiť, lebo nie je to urobené podľa projektu a stavebného povolenia.
Starosta – podľa mňa by to bolo najlepšie, keby sa použili združené finančné prostriedky.
Bolo by treba osloviť Východoslov. vodárenskú spoločnnosť, či by boli ochotní
finančne sa spolupodieľať na zrealizovaní tejto vetvu vodovodu. Záleží to však aj
od toho, či im neskrátia financie.
M.H. – ja som si vybavila od SPF-ka povolenie na uloženie kanalizačného
a vodovodného potrubia a na zapísanie vecného bremená mám ešte niekoľko
mesiacov. Bola by som rada, keby sa to podarilo, lebo ma to stálo nemálo úsilia
a financií.
Poslanec Hrabko - Treba zosúladiť projekt so stavebným povolením.
Starosta – je potrebné zaktualizovať projekt a predĺžiť stavebné povolenie.
Zástupca Kišš – bolo to robené ako súkromný vodovod. Potom sa urobil 2.projekt a urobila sa
chyba vtom, že do zeme sa položila rúra o priemere 63 mm.
Poslanec Hrabko – realizátor má robiť podľa projektu a nie podľa toho, čo mu povie nejaký
občan.
Poslanci túto informáciu berú na vedomie.

6. Rôzne
Starosta poďakoval za prácu zástupcovi Kiššovi, poslancom a pracovníkom obecného
úradu, keďže je to posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto volebnom období.
- ďalej oboznámil prítomných poslancov s tým, že v škole sa robila sanácia obvodového
muriva, celá škola sa obkopala a odizolovali sa základy a urobili sa nové chodníky
- ďalej informoval poslancov s tým, že cez víkend sa bude prekladať staré osvetlenie z jednej
strany cesty na druhú stranu, t.j. na chodník, aby bol dobré osvetlený.

- starosta informoval prítomných o tom, že ľudia bývajúci na Paločajke, videli na internete
nejaký stroj, ktorým sa dá urobiť údržba makadamovej cesty. Tento sa dá zakúpiť, stojí cca
4000.- eur, ale oni by si taký podobný urobili sami, vraj to nie je nič zložité. Stroj pracuje
tak, že cestu podrype a hlina spadne dole a kamene zostanú na vrchu. Cesta by bola zase
schodná, bez blata a tým by sa ušetrili aj peniaze na kamenivo, ktoré by sa nemuselo
dovážať a dosypávať.
Poslanec Hrabko – zmluva s Malým Šarišom o používaní ČOV by mala byť platná od
1.1.2023
A.A. – kedy sa plánujú osadiť značky v lipovej aleji?
Poslanec Kišš – zatiaľ sa dal urobiť projekt na dopravné značenie a sú k tomu potrebné aj
vyjadrenia od viacerých inštitúcií. Ak toto všetko budeme mať vybavené,
až potom budeme môcť tie značky osadiť.
Starosta – treba to riešiť, ja som sa stretol s niektorými obyvateľmi z tejto lokality a korektne
sme sa dohodli na niektorých pravidlách.
Poslanec Novotný – čo je s dopravnou značkou na Vysokej?
Poslanec Kišš – krajský dopravný inšpektorát nesúhlasí s preložením značky obec Župčany.
Poslanec Hrabko – KDI je len poradný orgán, ale v určitých veciach ho rešpektujú; zatiaľ sa
tam dajú značky, ktoré budú obmedzovať rýchlosť v danej lokalite na
50 km/h. Bolo potrebné prepracovať projekt. Tieto veci má na starosti
p.Šebeš a ten sa vyjadril , že ak by po prepracovaní projektu bolo od KDI
zase záporné stanovisko, tak ho nebudú brať do úvahy a oni vydajú
súhlasné stanovisko a značky sa preložia.
T.D. – mám takú pripomienku, že keď sa kope niečo na ulici, treba do výkopu dať aj optický
kábel, kábel na osvetlenie, aj s takými vecami treba počítať, aby sa ulica
nerozkopávala každý polrok.
Zástupca Kišš – poďakoval všetkým kolegom za spoluprácu v tomto volebnom období.
8. Záver
Nakoniec starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil.
V Župčanoch 21.9.2022
Overovatelia : Mgr.Peter Bartek
Pavol Švorc

Zapisovateľka : Ľudmila Martonová

PhDr. František Novotný
starosta obce

