OBEC BERTOTOVCE
Bertotovce č. 142, 082 35, tel.: 051/7795121
www.bertotovce.sk, e-mail: obecbertotovce@stonline.sk
IČO: 00326828 DIČ: 2020543063

Zápisnica
zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 18. 03. 2019 o 16.00 h
v zasadačke Obecného úradu v Bertotovciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m:
1. Otvorenie zasadnutia.
a) Schválenie programu rokovania.
b) Určenie overovateľov zápisnice.
c) Určenie zapisovateľa.
2. Kontrola uznesenia z 3. zasadnutia OZ
-pripomienky k zápisu a uzneseniu.
3. Poníženie platu starostu obce
4. Dom smútku – nájom
5. Účasť obce v združení: Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
6. Odpredaj obecného pozemku pani Žofii Majerníkovej, Bertotovce 54
7. Deň matiek
8. Verejná schôdza
9. Upozornenie prokurátora zo dňa 08. 02. 2019
10. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
11. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Bertotovce
12. Smernica pre vedenie pokladne a pokladničnej agendy
13. Žiadosť o vyjadrenie k stavbe pre potreby územného konania TELEKOMUNIK, s. r. o., P.O.BOX D-27, 042 07 Košice
14. Rôzne
15. Diskusia.
16. Záver.

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Anton Leššo, privítal prítomných a tým 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril.
Na základe prezenčnej listiny zistil, že zasadnutie je uznášania schopné. Pani Bibiána Adamisová
sa vopred ospravedlnila, že sa nemôže zúčastniť zasadnutia. Starosta obce za zapisovateľku navrhol
p. Luciu Čechovú – pracovníčku obecného úradu a za overovateľov zápisnice p. Marka
Verbovského a p. Jána Jureka. Taktiež dal samostatne hlasovať o návrhu programu zasadnutia OcZ.

Návrh uznesenia č. 31/4/2019
a) OcZ schvaľuje predložený program rokovania,

Výsledok hlasovania za návrh uznesenia
Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová

Ľubomír Andreánsky
x

Marko Verbovský
x

Ján Jurek
x

b) Za overovateľov zápisnice boli určení p. Marko Verbovský a p. Ján Jurek.
Výsledok hlasovania za návrh uznesenia
Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová

Ľubomír Andreánsky
x

Marko Verbovský
x

Ján Jurek
x

Marko Verbovský
x

Ján Jurek
x

c) Za zapisovateľku bola určená Lucia Čechová.
Výsledok hlasovania za návrh uznesenia
Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová

Ľubomír Andreánsky
x

K bodu 2 - Kontrola uznesenia z 3. zasadnutia OcZ
Starosta obce prečítal uznesenia z 3. zasadnutia OcZ, ktoré poslanci zobrali jednohlasne na vedomie
OcZ berie na vedomie

K bodu 3 – Poníženie platu starostu obce
Starosta obce oboznámil OcZ, že za mesiace Január a Február 2019 si ponížil plat na 5 h. úväzok
aby aspoň trocha pomohol obci v zlej finančnej situácií. Obec musela za posledné obdobie pokryť
aj vyššie výdavky, ako napríklad nákup žiaroviek do verejného osvetlenia. Tento nákup žiaroviek
bol už nevyhnutný pre bezpečnosť občanov obce, keďže boli z ich strany sťažnosti na
každodennom poriadku.
Návrh uznesenie č. 32/4/2019
OcZ schvaľuje poníženie platu starostovi obce Antonovi Leššovi spätne za mesiace Január
a Február 2019 na úväzok 5h/deň.

Výsledok hlasovania za návrh uznesenia
Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová

Ľubomír Andreánsky
x

Marko Verbovský
x

Ján Jurek
x

K bodu 4 - Dom smútku - nájom
Starosta obce oboznámil OcZ, že sa stretol s pánom Antonom Kaščákom bytom Hendrichovce,
ktorý poskytuje služby v oblasti pohrebníctva a prebral s ním nájom Domu smútku. Dom smútku je
potrebné ešte dokončiť, zakúpiť chladničku a zariadenie aby bol plne funkčný.
Poslanec Verbovský podotkol, že v dome smútku v strede bola plánovaná presklená chladnička a
tiež, že lepšie by bolo pre obec, aby dokončila Dom smútku na svoje náklady a prenajímala ho na
pohrebné obrady sama.
Poslanci sa zhodli, že je tiež potrebné zistiť ako fungujú Domy smútku v iných obciach a preto
budú ešte o tejto téme v budúcnosti rokovať.
OcZ berie na vedomie

K bodu 5 – Účasť obce v združení: Regionálne zrušenie miest a obcí Prešov - Šariš
Starosta obce oboznámil OcZ o možnosti členstva v Regionálnom združení miest a obcí Prešov Šariš a vysvetlil, aké sú výhody členstva obce v združení. Predmetom činnosti združenia je
napomáhať vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku.
Návrh uznesenia č. 33/4/2019
a) OcZ prerokovalo a pristúpilo k zmluve o založení združenia obcí s názvom: Regionálne
združenie miest a obcí Prešov – Šariš. Predmetom činnosti združenia je napomáhať
vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku.
b) Schvaľuje účasť obce v združení : Regionálne združenie miest a obcí Prešov – Šariš.
Výsledky hlasovania za návrh uznesenia:
Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová

Ľubomír Andreánsky
x

Marko Verbovský
x

Ján Jurek
x

K bodu 6 – Odpredaj obecného pozemku pani Žofii Majerníkovej, Bertotovce 54
Starosta obce oboznámil OcZ, že je potrebné znovu schváliť odpredaj pozemku pani Žofii
Majerníkovej, Bertotovce 54, ktorá podala dňa 25. 01. 2019 žiadosť na obecný úrad o stanovisko
k odpredaju pozemku. Predaj pozemku bol už schválený na 14. zasadnutí OcZ dňa 29. 06. 2017
a bývalý starosta obce p. Ing. F. Marinica mal pripraviť kúpno-predajnú zmluvu, no do dnešného
dňa to nie je vyriešené. Ide o obecný pozemok E-KN 118/2, (C-KN 265/1) o výmere 151,0 m2
a poslanci schválili odpredaj pozemku po 2,-€/ m2 . Starosta podotkol, že je potrebné predaj
pozemku znovu schváliť aj preto, lebo obec momentálne nemá k dispozícií žiadne uznesenia
a dokumentáciu z obecných zastupiteľstiev z roku 2017.

Návrh uznesenia č. 34/4/2019
OcZ znovu schvaľuje odpredaj obecného pozemku E-KN 118/2, (C-KN 265/1) o výmere 151,0 m2
pani Žofii Majerníkovej, Bertotovce č. 54 po 2,-€/m2.
Výsledky hlasovania za návrh uznesenia:
Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová

Ľubomír Andreánsky
x

Marko Verbovský
x

Ján Jurek
x

K bodu 7 – Deň matiek
Starosta obce oboznámil OcZ, že sa blíži deň matiek a bolo by dobré usporiadať niečo pre matky
a uctiť si ich. Navrhol, že osloví riaditeľa ZŠ a riaditeľku MŠ, aby s deťmi prichystali program
a zistí možností, čo by bolo dobré kúpiť pre každú matku. Deň na túto akciu sa určil na
12. mája 2019 a OcZ chválilo finančné prostriedky na Deň matiek vo výške max. 5 €/ matka
Návrh uznesenia č. 35/4/2019
OcZ schvaľuje organizovanie akcie Dňa matiek na 12. mája 2019 a výšku finančných prostriedkov
na 5,-€/ matka
Výsledky hlasovania za návrh uznesenia:
Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová

Ľubomír Andreánsky
x

Marko Verbovský
x

Ján Jurek
x

K bodu 8 – Verejná schôdza
Starosta obce oboznámil OcZ, že chce zvolať verejnú schôdzu pre občanov obce, pretože je
potrebné občanom vysvetliť ako správne separovať odpad, taktiež prečo sa chcú zrušiť skládky
odpadov v obci a oboznámiť občanov s terajšou finančnou situáciou obce.
Starosta predložil OcZ návrh programu verejnej schôdze na schválenie.
Návrh uznesenia č. 36/4/2019
OcZ schvaľuje zvolanie verejnej schôdze pre občanov obce Bertotovce na 22. 03.. 2019 o 17:00h
a návrh programu.
Výsledky hlasovania za návrh uznesenia:
Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová

Ľubomír Andreánsky
x

Marko Verbovský
x

Ján Jurek
x

K bodu 9 – Upozornenie prokurátora zo dňa 08. 02. 2019
Starosta obce oboznámil OcZ s upozornením prokurátora, ohľadom stavebného konania
č. SÚ SP 13/2012, ktoré sa týka stavby ,, zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného
úradu v obci Chminianska Nová Ves“ na podnet pán J. Vaška, bytom Prešov, a to z dôvodu, že aj
napriek viacerým upozorneniam prokurátora, ako aj rozhodnutia súdu ešte stavebný úrad
Bertotovce pod vedením bývalého starostu obce Ing. F. Marinicu doposiaľ nevymazal
právoplatnosť stavebného povolenia vydaného v spomínanom konaní a odvolanie J. Vaška nebolo
predložené na konanie a rozhodnutie nadriadenému orgánu. Obec Bertotovce zaslala dňa
04.03. 2019 obci Chminianska Nová Ves Odvolanie proti rozhodnutiu – upovedomenie podľa
§56 zák. č. 71/1967 Zb. a výzvu na vyjadrenie.
OcZ berie na vedomie

K bodu 10 – Zásady odmeňovania poslancov
Starosta obce predložil OcZ na schválenie Zásady odmeňovania poslancov OcZ a volených orgánov
obce Bertotovce. OcZ zásady jednohlasne schválilo.
Návrh uznesenia č. 37/4/2019
OcZ schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov OcZ a volených orgánov obce Bertotovce.
Výsledok hlasovania za návrh uznesenia:
Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová

Ľubomír Andreánsky
x

Marko Verbovský
x

Ján Jurek
x

K bodu 11 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Starosta obce predložil OcZ na schválenie Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Bertotovce. OcZ zásady schválilo
Návrh uznesenia č. 38/4/2019
OcZ schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Bertotovce.
Výsledok hlasovania za návrh uznesenia:
Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová

Ľubomír Andreánsky
x

Marko Verbovský
x

Ján Jurek
x

K bodu 12 – Smernica pre vedenie pokladne a pokladničnej agendy
Starosta obce predložil OcZ na schválenie Smernicu pre vedenie pokladne a pokladničnej agendy
obce Bertotovce č. 1/2019. OcZ smernicu schválilo.
Návrh uznesenia č. 39/4/2019
OcZ schvaľuje Smernicu pre vedenie pokladne a pokladničnej agendy obce Bertotovce č. 1/2019.
Výsledok hlasovania za návrh uznesenia:
Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová

Ľubomír Andreánsky
x

Marko Verbovský
x

Ján Jurek
x

K bodu 13 - Žiadosť o vyjadrenie k stavbe pre potreby územného konania –
TELEKOMUNIK,s. r. o., P.O.BOX D-27, 042 07 Košice
Starosta obce predložil ocZ:
a) žiadosť č. Be-2019/80-OcÚ zo dňa 12. 03. 2019 o vyjadrenie sa obce k stavbe
,,Klaster_CHNV_06_Transport_Fricovce“ pre potreby územného konania. Cieľom tejto
pripravovanej investičnej akcie je vybudovanie transportnej optickej siete pre oblasť
definovanú obcami Bertotovce, Hendrichovce, Hermanovce a Fričovce. Táto transportná
optická sieť umožní v dotknutých obciach vybudovať prístupovú optickú sieť pre súčasné
poskytovanie viacerých služieb naraz, vo vysokej kvalite a rýchlym napojením na internet
s prenosovou rýchlosťou 30Mbit/s. Investorom stavby je Slovak Telekom, a. s. Bratislava.
OcZ súhlasí s realizáciu stavby .
Návrh uznesenia č. 40a/4/2019
OcZ súhlasí s realizáciou projektu ,,Klaster_CHNV_06_Transport_Fricovce“
od firmy TELEKOMUNIK s. r. o., ktorá projekty realizuje pre Slovak Telekom a. s.
Výsledok hlasovania za návrh uznesenia:
Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová

Ľubomír Andreánsky
x

Marko Verbovský
x

Ján Jurek
x

b) žiadosť č. Be-2019/83-OcÚ zo dňa 14. 03. 2019 o vyjadrenie sa obce k stavbe
,,FTTH_PO_CHNV_06_Bertotovce“
pre potreby územného konania. Cieľom tejto
investičnej akcie je vybudovanie optickej prístupovej siete pre celú obec Bertotovce. Táto
prístupová sieť umožní súčasné poskytovanie viacerých služieb naraz, vo vysokej kvalite
a rýchlym napojením na internet s prenosovou rýchlosťou 30Mbit/s. Investorom stavby je
Slovak Telekom, a. s. Bratislava. OcZ súhlasí s realizáciou stavby.

Návrh uznesenia č. 40b/4/2019
OcZ súhlasí s realizáciou projektu ,,Klaster_CHNV_06_Transport_Fricovce“ a od firmy
TELEKOMUNIK s. r. o., ktorá projekty realizuje pre Slovak Telekom a. s.
Výsledok hlasovania za návrh uznesenia:
Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová

Ľubomír Andreánsky
x

Marko Verbovský
x

Ján Jurek
x

K bodu 14 – Rôzne
a) Starosta obce oboznámil OcZ, že chce uskutočniť organizačnú zmenu na pracovnej pozícií
upratovačka OcÚ a to z 22,5 h týždenného úväzku na 10h týždenný úväzok. Dôvod na túto
zmenu je taký, že sa na tejto pozícií zmenšil obnos prác. Uvoľnili sa priestory, kde bola
ambulancia a taktiež aj v obecnej sále nie sú časté akcie, preto nie je v týchto priestoroch
potrebné vždy upratovať. Je potrebné, aby obec v momentálnej finančnej situácii ušetrila čo
môže a preto nemôže platiť človeka, ktorý zvládne prácu ktorú má v náplni za kratší čas a na
menší úväzok.
-OcZ navrhlo pozvať pani Adamisovú V. zamestnankyňu obce na nasledujúce obecné
zastupiteľstvo a dohodnúť sa s ňou na výške úväzku.
OcZ Berie na vedomie
b) Starosta obce oboznámil OcZ s listom, ktorý mu predložil riaditeľ školy p. V. Šefčík na
obecné zastupiteľstvo ohľadom riešenia situácie s nedostatkom žiakov ZŠ. Pán riaditeľ ZŠ
v liste upozornil na isté veci a fakty, ktoré v posledných rokoch dosť znevýhodňujú našu ZŠ
a takmer každý rok je problém s nedostatkom zapísaných prvákov. V liste tiež navrhol, ako
by sa dali tieto situácie riešiť:
- pri príjmaní žiaka do MŠ by mali byť rodičia informovaní, že je výsostne žiaduce, aby sa
dieťa ďalej vzdelávalo v ZŠ Bertotovce
- prednostne príjmať do MŠ tých žiakov, ktorých rodičia už pri vstupe do MŠ prisľúbia, že
ich dieťa bude ďalej pokračovať do ZŠ v Bertotovciach
- prednostne prijímať do MŠ tých žiakov, ktorých súrodenci už navštevujú ZŠ
v Bertotovciach
OcZ berie na vedomie túto situáciu a bude sa snažiť hľadať dôvody ako presvedčiť rodičov
aby svoje deti zapísali do 1. ročníka v ZŠ Bertotovce
OcZ berie na vedomie
K bodu 15 - Diskusia
-Poslanec Ing. Pavel Kopčík navrhol, aby sa OcZ dohodlo na pláne zasadnutí na celý rok. Dal návrh
aby obecné zasadnutia boli vždy 1. pondelok v mesiaci.

-Poslanec Ing. Pavel Kopčík upozornil, že je potrebné na ihrisku pri Dlugošových opraviť ihrisko,
alebo sa tam musí umiestniť upozornenie, že ihrisko sa môže používať iba na vlastné riziko. Ihrisko
je už v zlom technickom stave, ale obec nemá momentálne finančné prostriedky aby opravila všetky
ihriská.
-Poslanec Ing. Pavel Kopčík navrhol, aby sa hlásenia v MR posielali občanom e-mailom alebo aby
boli zverejňované na internetovej stránke obce.
K bodu 16 – Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom OcZ za účasť a tým 4. zasadnutie OcZ ukončil.
V Bertotovciach, dňa 19. 03. 2019
Zapísal:

Lucia Čechová

Overovatelia: Marko Verbovský
Ján Jurek

...........................
...........................
...........................
Anton Leššo
starosta obce

