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

Zápisnica
z 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15. 12. 2018 o 08.00 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 Ustanovujúceho zasadnutia OZ
-pripomienky k zápisu a uzneseniu.
3. Návrh na výberové konanie – funkcia hlavného kontrolóra obce
4. Schválenie inventarizačnej komisie obce
5. Oboznámenie a prejednanie Zmluvy o dielo s firmou Úradovňa plus, s. r. o. o vedení
účtovníctva obce Bertotovce
6. Návrh na odstúpenie od zmluvy firme ENVI GEOS, s. r. o. ohľadom odpadu
7. Návrh nových úradných hodín obecného úradu
8. Prejednanie:
a) výpoveď nájomnej zmluvy č. Be-2018/119-Ocú – Čechová Lucia
b) žiadosť o výmenu bytu č. Be-2018/095-Ocú - Radovan Centko
9. Rôzne
10. Diskusia.
11. Záver.

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Anton Leššo, privítal prítomných a tým 1. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
otvoril. Na základe prezenčnej listiny zistil, že zasadnutie je uznášania schopné. Za zapisovateľa
navrhol p. Ing. Pavela Kopčíka a za overovateľov zápisnice p. Jána Jureka a p. Ing. Pavela Kopčíka.
Taktiež dal samostatne hlasovať o návrhu programu zasadnutia OcZ.
Návrh uznesenia č. 6/1/2018
a) OcZ schvaľuje predložený program rokovania
b) Za overovateľov zápisnice boli určení p. Ján Jurek a p. Ing. Pavel Kopčík
c) Za zapisovateľa bol určený Ing. Pavel Kopčík

Výsledky hlasovania za návrh 3 uznesení:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 2 - Kontrola uznesenia z 1. ustanovujúceho zasadnutia OcZ
Starosta obce prečítal uznesenia z 1. ustanovujúceho zasadnutia OcZ, ktoré poslanci zobrali
jednohlasne na vedomie
OcZ berie na vedomie
K bodu 3 – Návrh na výberové konanie – funkcia hlavného kontrolóra obce
Starosta oboznámil OcZ, že je potrebné vypísať výberové konanie na hlavného kontrolóra obce,
keďže p. Mgr. Iveta Gombárová, ktorá bola hlavná kontrolórka obce, dala Žiadosť o končenie
pracovného pomeru dohodou k 30. 11. 2018. Výberové konanie sa vypíše na 5% pracovný úväzok
Hl. kontrolóra. Starosta podotkol, že je potrebné aby výberové konanie bolo vyvesené 40 dní. OcZ
schválilo vypísanie výberového konania na Hlavného kontrolóra obce Bertotovce.
Návrh uznesenia č. 7/1/2018
OcZ schvaľuje vypísanie výberového konania na Hlavného kontrolóra obce Bertotovce s 5%
úväzkom.
Výsledky hlasovania za návrh uznesenia:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4 – Schválenie inventarizačnej komisie obce
Starosta oboznámil OcZ, že je potrebné urobiť inventarizáciu za rok 2018 a treba schváliť
Inventarizačnú a likvidačnú komisiu obce Bertotovce, ktorá bude mať povinnosť robiť každoročne
Inventarizáciu majetku obce. OcZ navrhlo za predsedu IK starostu obce p. Antona Lešša a za členov
komisie p. Marka Verbovského a p. Ľubomíra Andreánskeho. Termín Inventarizácie majetku si
komisia vždy dohodne.
Návrh uznesenia č. 8/1/2018
OcZ schvaľuje Inventarizačnú a likvidačnú komisiu v zložení:
Predseda IK: Anton Leššo, starosta obce
Členovia IK: Marko Verbovský
Ľubomír Andreánsky

Výsledky hlasovania za návrh uznesenia:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5 - Oboznámenie a prejednanie Zmluvy o dielo s firmou Úradovňa plus, s. r. o.
o vedení účtovníctva obce Bertotovce
Starosta obce oboznámil OcZ so zmluvou o vedení účtovníctva s firmou Úradovňa plus, s. r. o.
Vysvetlil OcZ, že z dôvodu Dohody o skončení pracovného pomeru p. Hricovej Evy, bolo potrebné
zabezpečiť riadny chod obecného úradu a účtovníctva a preto sa rozhodol, že účtovníctvo prevezme
firma Úradovňa plus s. r. o., ktorá sa špecializuje v tomto smere. Cena za kompletné spracovanie
účtovníctva a miezd je 400,-€/mesiac, no obec Bertotovce má zľavu vo výške 100,-€ na 1 rok.
Návrh uznesenia č. 9/1/2018
OcZ schvaľuje Zmluvu o dielo s firmou Úradovňa plus s. r. o., Jarková 223/14, 082 32 Svinia
o vedení účtovníctva.
Výsledky hlasovania za návrh uznesenia:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Návrh na odstúpenie od zmluvy firme ENVI GEOS, s. r. o. ohľadom odpadu
Starosta obce oboznámil OcZ s návrhom na odstúpenie od Zmluvy č. 86/08/KO s firmou
ENVI-GEOS Nitra s. r. o., ktorá poskytuje obci služby v oblasti nakladania s odpadom a drobnými
stavebnými odpadmi. Výpoveď sa dá do konca roka 2018. Výpoveď zmluvy má 6-mesačnú
výpovednú lehotu. Musí sa vypísať nové výberové konanie na firmu, s ktorou sa bude jednať
o nových podmienkach a triedení odpadu.
Návrh uznesenia č. 10/1/2018
OcZ schvaľuje výpoveď Zmluvy č. 86/08/KO firme ENVI-GEOS Nitra s. r. o., Korytovská 20, 951
41 Lužianky.

Výsledky hlasovania za návrh uznesenia:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 7 - Návrh nových úradných hodín obecného úradu
Starosta obce oboznámil OcZ s Návrhom nových úradných hodín Obecného úradu.
Úradné hodiny teraz:
Pondelok
8:00 – 12:00

13:30 – 15:30

Utorok

8:00 – 12:00

13:30 – 15:30

Streda

8:00 – 12:00

13:30 – 17:00

Štvrtok

8:00 – 12:00

13:30 – 15:30

Piatok

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Návrh nových úradných hodín od 01. 01. 2019
Pondelok
8:00 – 12:00
12:30 – 15:30
Utorok

8:00 – 12:00

12:30 – 15:30

Streda

8:00 – 12:00

12:30 – 17:00

Štvrtok

8:00 – 12:00

12:30 – 15:30

Piatok

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Návrh nových úradných hodín obecného úradu poslanci jednohlasne chválili.
Návrh uznesenia č. 11/1/2018
OcZ schvaľuje nové úradné hodiny Obecného úradu v Bertotovciach platné od 01. 01. 2019
v znení:
Pondelok

8:00 – 12:00

12:30 – 15:30

Utorok

8:00 – 12:00

12:30 – 15:30

Streda

8:00 – 12:00

12:30 – 17:00

Štvrtok

8:00 – 12:00

12:30 – 15:30

Piatok

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Výsledky hlasovania za návrh uznesenia:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 8 - Prejednanie:
a) výpoveď nájomnej zmluvy č. Be-2018/119-Ocú – Čechová Lucia
b ) žiadosť o výmenu bytu č. Be-2018/095-Ocú - Radovan Centko
a)Starosta obce oboznámil OcZ s výpoveďou nájomnej zmluvy p. Lucie Čechovej v bytovom dome
171, byt č. 5 k 31. 12. 2018.
OcZ berie na vedomie
b) Starosta obce oboznámil OcZ so Žiadosťou o výmenu nájomného 1- izbového bytu za 2-izbový
byt v bytovom dome 171 pána Radovana Centka a manželky Miriami Centkovej Bertotovce č. 145
OcZ výmenu bytu schvaľujú.
Návrh uznesenia č. 12b/1/2018
OcZ schvaľuje manželom Centkovým, Bertotovce č. 145 výmenu 1-izbového bytu za 2-izbový byt
v bytovom dome 171.
Výsledky hlasovania za návrh uznesenia:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 9 – Rôzne
a) Starosta oboznámil OcZ, že obec musí podať žiadosť o pričlenenie obce Bertotovce pod
Spoločný stavebný úrad v Širokom, keďže momentálne obec nepatrí pod žiadny
stavebný úrad.
Návrh uznesenia č. 13a/1/2018
OcZ schvaľuje žiadosť obce Bertotovce o pričlenenie obce k SOÚ Široké.
Výsledky hlasovania za návrh uznesenia:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b) poslanec Ján Jurek upozornil na cestu na vyšné lúky a navrhol, aby obec túto cestu
vysporiadala, spravila prístupovú cestu a mohla vydávať stavebné povolenia na výstavbu
nových rodinných domov. Starosta obce konštatoval, že preverí v akom štádiu je návrh
na vysporiadanie pozemkov vyšné lúky a v budúcnosti zvolá všetkých vlastníkov
a vysvetlí im zámer obce.
c) Starosta obce oboznámil OcZ, že by chcel znížiť počet pracovníkov, ktorí majú na
starosti upratovanie o 1 zamestnanca
d) Starosta obce oznámil OcZ, že je potrebné do konca roka spraviť audit obce
e) Starosta obce oboznámil ešte OcZ so žiadosťou o pridelenie nájomného bytu p. Bc.
Zuzany Čonkovej a p. Bc. Jozefa Čonka.
OcZ berie na vedomie
K bodu 10 – Diskusia
OcZ diskutovalo o záplavách z diaľnice pri veľkých búrkach – je potrebné riešiť túto situáciu.
Kolaudácia diaľnice sa presunula na ďalší rok z dôvodu nedostatkov, ktoré je potrebné odstrániť.
Pán Jurek predložil starostovi obce nedostatky okolo diaľnice – prístup na pozemky s ornou pôdou.
Diskutovalo na tiež o úradných tabulách, kde pán zástupca p. Kopčík navrhol, aby sa
sprevádzkovali 3 obecné tabule, kde sa budú dávať obecné oznamy.
Pán Andreánsky sa informoval ohľadom kamerového systému, kde mu starosta obce oboznámil, že
kamerový systém je funkčný.
Pán Kopčík poznamenal, že je potrebné doplniť a obnoviť webovú stránku obce.
Starosta oboznámil OcZ, že je pokazená rezačka na zeleninu v MŠ a oprava je drahá.
Pán Jurek oboznámil poslancov o ponuke plynovej pece zo spoločnosti Sejlan a pozval starostu na
jednanie.
OcZ berie na vedomie
K bodu 7 – Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom OcZ za účasť a tým 1. riadne zasadnutie OcZ
ukončil.
V Bertotoviach, dňa 19. 12. 2018
Zapísal:

p. Ing. Pavel Kopčík

Overovatelia: p. Ján Jurek
p. Ing. Pavel Kopčík

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

Anton Leššo
starosta obce

