Zápisnica
z 34. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14.06.2018
v zasadacej miestnosti obecného úradu o 19.00 hod.
Prítomní: Starosta obce: Ing. Marián Paulisz
Poslanci OZ: Mgr. Peter Gálik, Ing. Tomáš Kmeťo, Peter Lüley,
Ing. Dušan Lydik, Ladislav Bene
Neprítomní: Parik Gyepes, Silvester Gyepes– ospravedlnení.

Program:
1. Zahájenie.
2. Procedurálne úkony – (prerokovania a schválenie programu rokovania, voľba
návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky).
3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
4. Správa hlavného kontrolóra o záverečnom účte obce.
5. Záverečný účet obce za rok 2017.
6. Výročná správa za rok 2017.
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2018.
8. Určenie volebného obvodu, počtu poslancov do obecného zastupiteľstva,
pracovného úväzku starostu obce, pre voľby v samospráve na obdobie 2018 – 2022.
9. Prerokovanie Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Dolné Obdokovce.
10. Korekcia v rámci projektu “Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce
z roku 2012“.
11. Rôzne.
12. Sumarizácia prijatých uznesení.
13. Záver.
1. Zahájenie.
Starosta obce Ing. Marián Paulisz privítal všetkých prítomných poslancov OZ, kontrolórku obce
p. Ing. Magdalénu Dojčanovú a zamestnankyne obecného úradu. Na základe počtu prítomných
poslancov na zasadnutí OZ, starosta obce skonštatoval uznášaniaschopnosť zasadnutia obecného
zastupiteľstva, ktoré zároveň zahájil.
2. Procedurálne úkony – (prerokovanie a schválenie programu rokovania, voľba návrhovej
komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky)
Poslanci boli informovaní o bodoch programu určených na prerokovanie. Vyššie uvedený
program na prejednanie bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie: za: 5.
V rámci tohto bodu starosta obce dal návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov
zápisnice. Poslanci OZ schválili návrhovú komisiu v zložení: Ladislav Bene, Peter Lüley
a overovateľov zápisnice: Mgr. Peter Gálik a Ing. Tomáš Kmeťo. Starosta obce za zapisovateľku
určil Helenu Lacovú a Mgr. Máriu Beneovú.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: za: 5.
3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
P. Mgr. Mária Beneová prečítala uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Starosta obce dodal, že úpravy a opravy pri nájomných bytových domoch ako
i tribúna na športovom areáli sú dokončené. Ukončila sa aj realizácia fasády miestneho kostola
ale práce ešte okolo kostola budú prebiehať z dôvodu menších úprav na oknách a potom na
zvonici, ktorá sa tiež bude rekonštruovať. O prebiehajúcich prácach pri kostole budeme veriacich
informovať formou oznamu.
Starosta obce podal informáciu o renovácii štátnej komunikácie, ktorá sa má realizovať od mosta
/pod obecným úradom/ po tabuľu, nachádzajúcu sa na konci dediny smerom do obce Pohranice.

Obec z časti vysporiadala pozemky, predzáhradky na chodníky, ktoré by sa tiež dobudovali.
V obci napredujeme s prácami a renováciami, ktoré prispejú k jeho rozvoju a sú pripravené ďalšie
plány, ktoré budú vykonané ako je cesta do vinohradu a na Babindol.
Pri multifunkčnom ihrisku, aby nedošlo k vandalizmu, je nutné vybudovať osvetlenie a na
prístupovej ceste sa tiež práce vykonávajú.
Obec nemá pokryté niektoré dôležité priestory kamerami, ako sú napr. autobusové zástavky; preto
by sme chceli zabezpečiť pokrytie týchto častí nainštalovaním kamerových systémov na základe
projektu z dotačných prostriedkov.
4. Správa hlavného kontrolóra o záverečnom účte obce.
Ing. Magdaléna Dojčanová, hlavná kontrolórka obce podala všetkým informácie o vypracovanej
správe o záverečnom účte obce Dolné Obdokovce.
Poslanci správu hlavného kontrolóra obce o záverečnom účte a celkovom hospodárení obce Dolné
Obdokovce za rok 2017 vzali na vedomie.
5. Záverečný účet obce za rok 2017.
Poslanci boli informovaní o záverečnom účte obce za rok 2017 a rozpočtovým hospodárením,
ktorého obsahom je rozbor plnenia príjmov, výdavkov za rok 2017, tvorba a použitie peňažných
fondov a sociálneho fondu, bilancia aktív a pasív a celoročné rozpočtové hospodárenie.
Starosta po menšej diskusii dal návrh záverečného účtu obce Dolné Obdokovce za rok 2017
a celoročné rozpočtové hospodárenie bez výhrad poslancom na hlasovanie.
Hlasovanie: za: 5.
6. Výročná správa za rok 2017.
Výročná správa obce Dolné Obdokovce za rok 2017 bola zverejnená a zaslaná poslancom na
prehodnotenie. Vo výročnej správe sú uvedené všetky údaje o obci, demografické a geografické
údaje, symboly obce, počet detí v Materskej škole a Základnej škole, poskytnuté dotácie pre
organizácie. Po informáciách p. ekonómky starosta obce dal výročnú správu obce Dolné
Obdokovce za rok 2017 poslancom na hlasovanie.
Hlasovanie: za: 5.
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2018.
P. kontrolórka Ing. Magdaléna Dojčanová podala informácie o pláne kontrolnej činnosti na 2.
polrok 2018, ktorá pozostáva z kontroly v základnej škole, pokladničných a účtovných dokladov.
Poslanci boli oboznámení o pláne kontrolnej činnosti i mailovou formou, plán bol zverejnený
a preto starosta obce dal plán kontrolnej činnosti na 2 . polrok 2018 poslancom na hlasovanie.
Hlasovanie: za: 5.
8. Určenie volebného obvodu, počtu poslancov do obecného zastupiteľstva, pracovného
úväzku starostu obce, pre voľby v samospráve na obdobie 2018 – 2022.
a/ Z dôvodu volieb do orgánov samosprávy obcí, teda pre voľby starostu obce Dolné Obdokovce
je potrebné určiť počet poslancov obecného zastupiteľstva, určiť volebný obvod a úväzok starostu
obce na dané obdobie 2018 – 2022.
Poslanci prerokovali a určili, že na základe počtu obyvateľov, čo je teraz spolu 1153 obyvateľov
postačí v obci jeden volebný obvod a počet poslancov 7 je optimálny.
Starosta obce dal určenie jedeného volebného obvodu v obci Dolné Obdokovce s voľbou 7
poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018-2022 poslancom na hlasovanie.
Poslanci určili, že Obecné zastupiteľstvo v Dolných Obdokovciach bude mať sedem poslancov,
ktorí budú volení v jednom volebnom obvode v obci.
Hlasovanie: za: 5.
b) Poslanci prerokovali aj pracovný úväzok novozvoleného starostu obce pre volebné obdobie
2018 – 2022 s tým, že by nemal byť zmenený. Po menšej diskusii starosta obce dal návrh plného
pracovného úväzku pre novozvoleného starostu obce pre volebné obdobie 2018 – 2022 poslancom
na hlasovanie.
Hlasovanie: za: 5.
9. Prerokovanie Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Dolné Obdokovce.
P. kontrolórka Ing. Magdaléna Dojčanová zodpovedala otázky poslancov na základe
vypracovaného Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Dolné Obdokovce č. 1/2018.

Predmetný dokument obsahuje úlohy a kompetencie v zmysle platných sociálnych zákonov pri
zabezpečovaní úloh spojených s riešením hmotnej aj sociálnej núdze občanov, sociálnej pomoci,
sociálnoprávnej kurately a najmä v oblasti sociálnych služieb. Cieľom je posilňovanie sociálnej
súdržnosti všetkých obyvateľov obce, zriaďovanie nízkoprahových centier, zariadení
opatrovateľských služieb, denných stacionárov. Po menšej diskusii dal starosta obce Komunitný
plán sociálnych služieb Obce Dolné Obdokovce poslancom na hlasovanie.
Hlasovanie: za: 5.
10. Korekcia v rámci projektu “Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce
z roku 2012“.
P. ekonómka informovala všetkých o úhrade pokuty v rámci projektu Program separovaného
zberu obce Dolné Obdokovce, ktorý je z roku 2012“. Už väčšia polovica pokuty je uhradená
a ďalšia má byť zaplatená do 18. augusta 2018.
11. Rôzne.
a/ Poslanci prejednali písomnú sťažnosť rodiny Brathových, bytom Dolné Obdokovce č. 257, ktorí
majú nezhody so susedkou p. Drozdákovou M. Problémy týchto rodín sú dosť vážne a p.
Drozdáková sa vyjadrila, že daný problém rieši súdnou cestou. Po prehodnotení sťažnosti sa
poslanci zhodli, že odpoveď bude zaslaná po prehodnotení a posúdení sťažnosti advokátom.
b/ Poslanci prerokovali žiadosť na príspevok na kúpu kuchynského zariadenia pre školské
stravovanie Základnej školy Pohranice do školskej jedálne. Jedná sa o príspevok na veľkú škrabku
na zemiaky v sume 150,- €. Poslanci prehodnotili danú žiadosť s tým, že žiadosti nevyhovejú, čo
vzali na vedomie.
c/ Starosta obce udelil slovo nájomcovi Bar-u p. I. Čičovej, s ktorou poslanci prejednali akcie,
hudobné skupiny hodových slávností, sponzorské, ktorým prispievajú futbalistom. Obecný úrad
tieto podujatia ohlási kompetentným inštitúciám. Poslanci a nájomca baru sa v rámci dobrej
spolupráce dohodli aj na upratovaní okolia po zábavách.
d/ Starosta obce informoval všetkých o pozvanej návšteve, hostí z partnerskej obce z Maďarska,
Sopronkövesd, ktorá je vyhlásená ako „zelená obec“ a hraničí s Rakúskom. Po ich privítaní bude
v Pútnickom centre obce, v nedeľu 17. júna 2018 svätá omša a po obede navštívia múzeum, ktoré
je v budove Súkromnej strednej odbornej školy s VJM, kde si môžu pozrieť národopisné,
prírodovedno-historické expozície od najstarších čias až po súčasnosť. Prezentujú pestrú zbierku
exponátov pochádzajúcich z Podzoboria, ale aj z iných blízkych regiónov.
e/ Starosta obce podal všetkým prítomným informáciu o účasti delegácie vo Vatikáne, kde pápež
František vysvätil zvon, ktorí bude umiestnený v Pútnickom mieste grófa Jánosa Esterházyho dňa
15. septembra 2018, kde si pripomenieme 1. výročie vysvätenia jeho kaplnky.
Na tejto udalosti má zásluhu jeho nebohý otec, ktorý vynaložil veľa úsilia v prospech obce, poctil
veľa významných osobností, politikov.
f) Starosta obce pripomenul všetkým poslancom aby prehodnotili, ktorým osobnostiam by malo
byť udelené uznanie či už za svoje úsilie a aktívnu, podpornú, športovú alebo kultúrnu činnosť.
g) V závere tohto bodu starosta obce dodal, že odpovie na otázku, ktorú mu zadávali viacerí
obyvatelia obce z dôvodu blížiacich sa volieb, že na funkciu starostu obce bude kandidovať.
12. Sumarizácia prijatých uznesení.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
13. Záver.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Peter Gálik

_________________

Ing. Tomáš Kmeťo

_________________

