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

Zápisnica
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 03. 04. 2019 o 17.00 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) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice.
d) Určenie zapisovateľa.
2. Kontrola uznesenia zo 4. zasadnutia OZ
-pripomienky k zápisu a uzneseniu.
3. Organizačná zmena na pracovnej pozícií upratovačka OcÚ
4. Žiadosť o kúpu pozemku - Andraščíková Mária, Bertotovce č. 75
5. Žiadosť o presun zastávky – Andraščíková Žofia, Bertotovce č. 75
6. Sťažnosti občanov
7. Podnety občanov z Verejnej schôdze konanej 22. 03. 2019
8. Zrušenie kompostoviska a zriadenie nového kompostoviska
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bertotovce
10. Vykonanie auditu
11. Diskusia.
12. Záver.

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Anton Leššo, privítal prítomných a tým 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril.
Na základe prezenčnej listiny zistil, že zasadnutie je uznášania schopné. Pán Ľubomír Andreánsky
a pán Marko Verbovský sa vopred ospravedlnili, že sa nemôžu zúčastniť zasadnutia. Starosta obce
za zapisovateľku navrhol p. Luciu Čechovú – pracovníčku obecného úradu, za overovateľov
zápisnice navrhol p. Bibiánu Adamisovú a p. Ing. Pavela Kopčíka a za návrhovú komisiu navrhol p.
Jána Jureka a pána Ing. Pavela Kopčíka. Taktiež dal samostatne hlasovať o návrhu programu
zasadnutia OcZ.

Návrh uznesenia č. 41/5/2019
a) OcZ schvaľuje predložený program rokovania,

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

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová
x

Ľubomír Andreánsky

Marko Verbovský

Ján Jurek
x

b) Za návrhovú komisiu boli určení p. Ján Jurek a p. Ing. Pavel Kopčík
Výsledok hlasovania za návrh uznesenia
Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová
x

Ľubomír Andreánsky

Marko Verbovský

Ján Jurek
x

c) Za overovateľov zápisnice boli určení p. Bibiána Adamisová a p. Ing. Pavel Kopčík
Výsledok hlasovania za návrh uznesenia
Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová
x

Ľubomír Andreánsky

Marko Verbovský

Ján Jurek
x

Marko Verbovský

Ján Jurek
x

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

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová
x

Ľubomír Andreánsky

K bodu 2 - Kontrola uznesenia zo 4. zasadnutia OcZ
Starosta obce prečítal uznesenia zo 4. zasadnutia OcZ, ktoré poslanci zobrali jednohlasne na
vedomie
OcZ berie na vedomie
Výsledok hlasovania:
Berie na
vedomie
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík

Bibiána Adamisová

x

x

Ľubomír Andreánsky

Marko Verbovský

Ján Jurek
x

K bodu 3 – Organizačná zmena na pracovnej pozícií upratovačka OcÚ
Starosta obce prizval p. Adamisovú Valériu – zamestnankyňu obce na zasadnutie a oboznámil OcZ
s jej pracovným úväzkom a náplňou práce. Starosta obce vysvetlil, že na tejto pracovnej pozícií je
vedený úväzok na 4,5h denne, ale chce úväzok znížiť na 2h denne. Dôvod na zníženie úväzku je
taký, že sa znížil počet miestností, ktoré je potrebné upratovať. Momentálne nie sú obsadené
miestnosti kde bola lekárka a taktiež v obecnej sále sú akcie raz za čas. Starosta obce nevie
poskytnúť pracovnú činnosť až na toľko hodín denne na tejto pozícií. Keďže obec sa aj tak
nachádza v zlej finančnej situácií, určite by ušetrila tým, že neplatí nepotrebnú pracovnú silu.
Pán P. Adamis, ktorý bol prítomný na zasadnutí, trval na tom, aby sa na tomto pracovnom miestne
ponechal úväzok na 4,5 hod. denne.
Pán poslanec Ing. P. Kopčík upozornil pána Adamisa, že obec nemá momentálne peniaze, aby
zamestnávala a platila ľudí, ktorým starosta obce nevie nájsť prácu, aby pokryl ich pracovný čas.
Pani poslankyňa B. Adamisová dodala, že aj starosta obce si ponížil plat na dva mesiace, pretože je
ťažké poplatiť všetky výdavky, ktoré obec momentálne má.
Pán poslanec Jurek podotkol, že poslanci nemajú rozhodovať o pracovných úväzkoch
zamestnancov. Kontrolórka obce p. Galeštoková ho upozornila, že ako poslanec musí aj o takýchto
veciach rozhodovať.
Poslanci rozhodli, že sa hodinový úväzok nezmení, ale zmení sa pôsobenie a miesto výkonu práce
na tejto pozícií.
Návrh uznesenie č. 42/5/2019
OcZ schvaľuje organizačnú zmenu na pracovnej pozícií Upratovačka OcÚ a to v pôsobení a mieste
výkonu práce nasledovne:
2h/ denne – upratovanie obecných miestností a obecných budov
2,5h/ denne – upratovanie obce, verejných priestranstiev obce podľa pokynov zamestnávateľa
Výsledok hlasovania za návrh uznesenia
Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová
x

Ľubomír Andreánsky

Marko Verbovský

Ján Jurek
x

K bodu 4 - Žiadosť o kúpu pozemku - Andraščíková Mária, Bertotovce č. 75
Starosta obce predložil OcZ Žiadosť o kúpu pozemku zo dňa 25. 03. 2019 od pani Márie
Andraščíkovej, Bertotovce č. 75. Vo svojej žiadosti uviedla, že má ohradený pozemok, ktorý patrí
do vlastníctva obce a chcela by ho odkúpiť, aby sa pozemky vysporiadali. Ide o tieto časti parciel
podľa nového geometrického plánu č. 42/2014, ktorý predložil žiadateľ:
diel 4 k parc. 205/1 o výmere 2 m2
diel 5 k parc. 205/1 o výmere 2 m2
diel 7 k parc. 514/6 o výmere 8 m2
diel 9 k parc. 514/8 o výmere 11 m2
Spolu o výmere 23 m2.
Taktiež vo svojej žiadosti uviedla, že má ešte záujem o odkúpenie časti pozemku vyznačeného
v geometrickom pláne č. 42/2014, ktorý bol prílohou žiadosti a to:
parc. 492/4 o výmere 53 m2
parc. 514/7 o výmere 24 m2
parc. 514/9 o výmere 4 m2

Spolu o výmere 81 m2.
OcZ má vôľu predať tieto pozemky s tým, že všetky výdavky musí hradiť budúci majiteľ – čiže
kupujúci a to: vklad do katastra, zameranie pozemku a výdavky ohľadom vyhotovenia
kúpno-predajnej zmluvy.
Návrh uznesenia č. 43/5/2019
OcZ schvaľuje zámer odpredať pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
diel 4 k parc. 205/1 o výmere 2 m2
diel 5 k parc. 205/1 o výmere 2 m2
diel 7 k parc. 514/6 o výmere 8 m2
diel 9 k parc. 514/8 o výmere 11 m2
parc. 492/4 o výmere 53 m2
parc. 514/7 o výmere 24 m2
parc. 514/9 o výmere 4 m2
s podmienkou, že všetky výdavky s tým spojené bude hradiť kupujúci – budúci majiteľ.

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

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová
x

Ľubomír Andreánsky

Marko Verbovský

Ján Jurek
x

K bodu 5 – Žiadosť o presun zastávky – Andraščíková Žofia, Bertotovce 75
Starosta obce predložil OcZ Žiadosť o presun zastávky zo dňa 25. 03. 2019 od pani Žofie
Andraščíkovej, Bertotovce č. 75. Pani Andrašíková Žofia vo svojej žiadosti uviedla, že žiada
o presunutie zastávky ,,Bertotovce nám.“ v smere Poprad – Prešov, a to na pôvodné miesto kde bola
umiestnená do novembra r. 2017. Dôvod na presun zastávky ma taký, že je mala vzdialenosť jej
rodinného domu od čakárne zastávky. OcZ sa zhodlo, že obec nie je kompetentná, aby mohla hýbať
s autobusovou zastávkou a taktiež poznamenali, že to, ako je teraz zastávka umiestnená je
bezpečnejšie pre občanov a cestujúcich. Žiadosť jednohlasne zamietli.
Návrh uznesenia č. 44/5/2019
OcZ zamieta Žiadosť o presun zastávky zo dňa 25. 03. 2019 od p. Žofie Andraščíkovej.
Výsledky hlasovania za návrh uznesenia:
Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová
x

Ľubomír Andreánsky

Marko Verbovský

Ján Jurek
x

K bodu 6 – Sťažnosti občanov
a) Starosta obce oboznámil OcZ so Sťažnosťou a nesúhlasom so zriadením autoservisu
p. Tartaľom v Bertotovciach č. 28 zo dňa 18. 03. 2019, ktorú podali pán Pavel Horizral,
bytom Bertotovce 30 a pán Jozef a Mária Horizraloví, bytom Bertotovce 29. Vo svojej
sťažnosti uviedli, že nesúhlasia so zriadením autoservisu u pána Tartaľa, Bertotovce 28,
pretože je zamorené ovzdušie z výparov od farbív a riedidiel a taktiež namerali vysokú
mieru hlučnosti.

Starosta bol túto skutočnosť po podaní sťažnosti preveriť a zistil, že p. Tartaľ, bytom
Bertotovce 28 nemá zriadenú žiadnu prevádzku autoservisu. OcZ navrhuje, aby sťažovateľ
postúpil svoju sťažnosť na Spoločný obecný úrad v Širokom alebo Okresnému úradu
Prešov, odbor ŽP .
Návrh uznesenia č. 45a/5/2019
OcZ navrhuje, aby sťažovateľ postúpil svoju sťažnosť na Spoločný stavebný úrad v Širokom alebo
Okresnému úradu, odbor ŽP.
Výsledky hlasovania

Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík

Bibiána Adamisová

x

x

Ľubomír Andreánsky

Marko Verbovský

Ján Jurek
x

b) Starosta oboznámil OcZ so Sťažnosťou zo dňa 26. 03. 2019, ktorú podali Jozef a Mária
Horizraloví. V sťažnosti uviedli, že majú podozrenie, že sa u pána Tartaľa, Bertotovce 28
pokračuje v stavebných prácach a oni nedali súhlas na zriadenie žiadnej prevádzky.
Starosta uviedol, že obec neeviduje žiadnu žiadosť o zriadenie prevádzky od pána Tartaľa,
bytom Bertotovce 28. OcZ navrhuje, aby sťažovateľ postúpil svoju sťažnosť orgánom
činným v trestnom konaní, na Spoločný obecný úrad v Širokom alebo Okresnému úradu
Prešov, odbor ŽP .
Návrh uznesenia č. 45b/5/2019
OcZ navrhuje, aby sťažovateľ postúpil svoju sťažnosť orgánom činným v trestnom konaní, na
Spoločný obecný úrad v Širokom alebo Okresnému úradu, odbor ŽP .
Výsledky hlasovania

Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík

Bibiána Adamisová

x

x

Ľubomír Andreánsky

Marko Verbovský

Ján Jurek
x

c) Starosta obce oboznámil ocZ so Sťažnosťou na starostu obce p. Antona Lešša zo dňa
01. 04. 2019, ktorú podali Jozef a Mária Horizraloví. V sťažnosti uviedli, že na stavbe
garáže u pána Tartaľa a jeho manželky, bytom Bertotovce 28 stále pokračujú stavebné
úpravy, ktoré spôsobujú hlučnosť, prach a tým ohrozujú susedov. V sťažnosti tiež uviedli, že
za túto situáciu je zodpovedný starosta obce. OcZ navrhuje, aby sťažovateľ postúpil svoju
sťažnosť orgánom činným v trestnom konaní, na Spoločný obecný úrad v Širokom
alebo Okresnému úradu Prešov, odbor ŽP. OcZ taktiež žiada starostu obce, aby s pánom
Ing. Stanislavom Imrichom zo Stavebného úradu prezistili skutočný stav veci.

Návrh uznesenia č. 45c/5/2019
OcZ navrhuje, aby sťažovateľ postúpil svoju sťažnosť orgánom činným v trestnom konaní, na
Spoločný obecný úrad v Širokom alebo Okresnému úradu odbor ŽP. OcZ taktiež žiada starostu
obce, aby s pánom Ing. Stanislavom Imrichom zo Stavebného úradu preverili skutočný stav veci.

Výsledky hlasovania

Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík

Bibiána Adamisová

x

x

Ľubomír Andreánsky

Marko Verbovský

Ján Jurek
x

K bodu 7 – Podnety občanov z Verejnej schôdze konanej 22. 03. 2019
Starosta obce oboznámil OcZ, aké podnety mali občania na verejnej schôdzi
OcZ berie na vedomie
Výsledky hlasovania
Berie na
vedomie
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík

Bibiána Adamisová

x

x

Ľubomír Andreánsky

Marko Verbovský

Ján Jurek
x

K bodu 8 – Zrušenie kompostoviska a zriadenie nového kompostoviska
Starosta obce oboznámil OcZ, že je potrebné zrušiť terajšie kompostovisko a zriadiť nové na inom
miestne, a to ďalej od rodinných domov. Terajšie kompostovisko nespĺňa účel, ktorý by malo,
pretože ľudia vyvážajú na kompostovisko aj iný odpad, ktorý tam nepatrí. Kompostovisko je tiež
v blízkostí rodinných domov a šíri sa z neho nepríjemný zápach a množia sa potkany. To
znepríjemňuje život občanov bývajúcich v blízkosti kompostoviska. Navrhová komisia navrhla, aby
starosta obce podal žiadosť na Okresný úrad o zriadenie nového kompostoviska a na staré
kompostovisko aby sa umiestnila tabuľa o zákaze sypania odpadu.
Návrh uznesenia č. 46/5/2019
OcZ schvaľuje zrušenie starého kompostoviska a žiada starostu obce, aby podal žiadosť na Okresný
úrad na zriadenie nového kompostoviska.
Výsledky hlasovania za návrh uznesenia:
Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová
x

Ľubomír Andreánsky

Marko Verbovský

Ján Jurek
x

K bodu 9 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bertotovce
Pani Ing. Mária Galeštoková, kontrolórka obce prečítala OcZ návrh plánu kontrolnej činnosti pre
rok 2019. OcZ navrhlo doplniť návrh plánu kontrolnej činnosti v bode 3 a 4 a to, aby kontrolórka
obce vykonala kontrolu v odmeňovaní zamestnancov od r. 2010, tiež navrhlo vykonanie kontroly
zameranej na vyúčtovanie, zúčtovanie a vyplatenie došlých faktúr náhodné vybraných

v sledovanom období od r. 2010 a od sumy 10.000 v počte 10 ks/rok.
Návrh uznesenia č. 47/5/2019
OcZ schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bertotovce s doplnkami
v bode 3. a 4. V znení:
Návrh plánu kontrolnej činnosti pre rok 2019
V zmysle § 18 f, ods. 1, písmeno b), zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám plán kontrol na rok 2019.
1. Kontrola pokladničných a bankových operácií, kontrola účtovných dokladov
a interných dokladov, zameraná na formálnu a vecnú správnosť (dodržiavanie
náležitosti účtovného dokladu, účtovného zápisu, účtovnej knihy a ostatných
účtovných dokladov v zmysle zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.).
2. Kontrola pokladničných dokladov zameraná na účelnosť a účelovosť vynaložených
finančných prostriedkov z pohľadu základnej finančnej kontroly.
3. Kontrola odmeňovania zamestnancov OcÚ Bertotovce podľa zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a ostatných zákonov o odmeňovaní od r. 2010
4. Kontrola zameraná na vyúčtovanie, zúčtovanie a vyplatenie došlých faktúr náhodne
vybraných 10ks/ rok. Sledované obdobie od r. 2010, od sumy 10.000,-€.
5. Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2018.
6. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2020, a viacročnému rozpočtu na
roky 2021-2022,
7. Vykonanie kontrol uložených HK uzneseniami OcZ v Bertotovciach v zmysle §18
ods. 1 písmena h) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra obce:
- vzdelávanie – semináre RVC Prešov a ZHK SR na vybrané témy
Výsledky hlasovania za návrh uznesenia:
Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová
x

Ľubomír Andreánsky

Marko Verbovský

Ján Jurek
x

K bodu 10 – Vykonanie auditu
Starosta obce oboznámil OcZ, že je potrebné vykonať audit. Kontrolórka obce upozornila OcZ, že
musia určiť, či chcú iba formálnu správu alebo hĺbkový audit. OcZ sa zhodlo, že je potrebné
vykonať hĺbkový audit obce za posledných 10 rokov.

Návrh uznesenia č. 48/5/2019
OcZ schvaľuje vykonanie hĺbkového auditu obce za posledných 10 rokov a žiada starostu obce
o získanie cenových ponúk a to minimálne od 3 audítorov.
Výsledok hlasovania za návrh uznesenia:
Za:
Zdržali sa:
Proti:

Ing. Pavel Kopčík
x

Bibiána Adamisová
x

Ľubomír Andreánsky

Marko Verbovský

Ján Jurek
x

K bodu 11 – Diskusia
Starosta obce predložil a oboznámil hlavnú kontrolórku s dlhmi, ktoré obec v súčasností má.
Pán poslanec Jurek sa opýtal hl. kontrolórky, či zodpovedá audítor, ktorý vykonával ročný audit za
minulé roky za momentálny stav. Pani kontrolórka konštatovala, že audítor zodpovedá za vykonaný
audit.
Návrh uznesenia č. 49/5/2019
OcZ poveruje hlavnú kontrolórku obce a starostu obce na prešetrenie zadlženosti obce.
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 – Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom OcZ za účasť a tým 5. zasadnutie OcZ ukončil.
V Bertotovciach, dňa 08. 04. 2019
Zapísal:

Lucia Čechová

Overovatelia: Bibiana Adamisová
Ing. Pavel Kopčík

...........................
...........................
...........................

Anton Leššo
starosta obce

