
Z á p i s n i c a 

 

 z rokovania riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce P r i e k o p a, okres Sobrance, 

konaného dňa: 27.03.2022, o 17.00 hod., v kancelárií obecného  úradu Priekopa  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  Zahájenie rokovania: 

     Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Priekopa, Ing. Peter  

S e k e r á k. V  tomto bode starosta obce privítal prítomných na zasadnutí OZ,  predniesol  program 

rokovania, ktorý  bol prítomnými poslancami schválený.                                                                                           

     Prítomní:  - podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou tejto zápisnice.                                        

                                                                                              predkladá: starosta obce 

2.   Schválenie overovateľov  zápisnice a menovanie zapisovateľa: 

      V danom bode boli jednomyseľne schválení overovatelia zápisnice: 

      - p. Hostovičáková Monika  a  p.  Vaľko Marián 

      -  za zapisovateľa bol menovaný Ing. Peter Sekerák   starosta obce. 

                                                                                             predkladá: starosta obce  

3.   Schválenie programu rokovania 

       Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce zaradilo do programu bod Prerokovanie 

Záverečného účtu obce Priekopa za rok 2021 ktorý následne schválilo  

4.  Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 10.12.2022 

     Obecné zastupiteľstvo obce Priekopa konštatuje , že uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 

10.12.2022 sú splnené, poverenie starostu na vykonanie úkonov na predaj nadbytočného majetku 

obce trvá. 

                                                                                               predkladá: starosta obce 

5. Prerokovanie : Správa z kontrolnej činnosti za II. polrok 2021 

      Obecné zastupiteľstvo prerokovalo správu hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti za II. 

polrok 2021 ktorú vzalo na vedomie  a nemalo k nej žiadne pripomienky 

                                                                                             predkladá: kontrolór  obce 

6.  Informácia o vypracovaní cenovej ponuky na rekonštrukciu verejného rozhlasu 

      Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie vypracovanú nezáväznú  cenovú ponuku na 

rekonštrukciu verejného rozhlasu realizovateľnú len v prípade získania grantu a samozrejme po 

vyhodnotení zrealizovaného verejného obstarávania kde budú oslovené viaceré firmy.  V Tomto bode 

zároveň zaznela potreba hľadať riešenie zabránenia v letu drobného hmyzu do reproduktorov 

sieťovinou či inou vhodnou látkou 

                                                                                              Predkladá: starosta obce 



7. Prerokovanie žiadosti o finančný príspevok na záujmové vzdelávanie deti z obce v meste Sobrance  

       Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť mesta Sobrance na poskytnutie finančných 

prostriedkov na záujmové vzdelávanie deti z obce  v Centrum voľného času ako aj návrh zmluvy 

s výsledkom jednania  a z pohľadu rozpočtu obce túto žiadosť zamietlo. Danú inštitúciu navštevuje 

jedno dieťa z obce a z pohľadu ich žiadosti nie je zrejme o akú čiastku sa jedná, bez formy 

vyúčtovania a bez rozpisu účelovosti použitia prípadne schválenej sumy. 

                                                                                             Predkladá: starosta obce 

8. Informácia k stave projektov  

       Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o stave rozpracovaných projektov obce a to 

nasledovne: 

1. Vyúčtovanie rekonštrukcie autobusových zastávok žiadosť bola podaná a následná kontrola 

z ministerstva našla nedostatky, kde hrozila korekcia až úplne neuznanie dotácie, no tieto boli 

dementované a vysvetlené aj pracovníkmi MAS Zemplín pod Vihorlatom v písomnej a elektronickej 

podobe, no k dnešnému dňu nemáme patričnú odpoveď. 

2. Rekonštrukcia strechy Domu smútku žiadosť bola podaná na MAS Zemplín pod Vihorlatom a čaká 

sa na jej prehodnotenie cez MAS prípadne doplnenie a až potom na jej prípadne schválenie. 

3. Rekonštrukcia miestnych komunikácii podaná žiadosť v novembri 2021 bola neúspešná a očakáva 

sa jej II. kolo v jarných mesiacoch 2022 do ktorého by sa chcela obec zapojiť znova a podľa možnosti 

byť úspešná. 

4. Stav žiadosti na environmentálny fond ohľadom kompostérov je v štádiu doplnenia žiadosti 

v termíne k 21.02.2022 a očakávania jej vyhodnotenia podľa stavu environmentálneho fondu 

                                                                                             Predkladá: starosta obce 

 

9.  Informácia z rokovania ohľadom odpredaja zberného vodovodu s VVS a. s. Košice 

       Obecné zastupiteľstvo bolo starostom obce informované o stretnutí s riaditeľom závodu 

Michalovce p. Červenákom po ktorom následne odoslalo cenovú ponuku na odpredaj vodovodnej 

siete v hodnote 50 % nadobúdacej ceny vo výške 35 000,- €. Táto cenová ponuka bola na vedení VVS 

a. s. v Košiciach prerokovaná a jej výstup ma byť v krátkej dobe písomne oznámený obci. Zo 

zákulisných informácii viem, že táto cena nebude akceptovaná ale bude ponúknutá ceny oveľa nižšia 

a vzniká otázka jej prijatia alebo následného súdneho sporu, tu odporúčam OZ prijať cenovú ponuku 

nakoľko súdny spor a jeho výsledok je finančné náročný a výsledok nepredvídateľný keďže sa jedná 

o vodovod z roku 1983 ktorý je už celý amortizovaný. OZ bod vzalo na vedomie s potrebou počkať na 

oficiálne stanovisko VVS a. s. a následne ho opätovne prerokovať 

                                                                                             Predkladá: starosta obce 

 

10. Rôzne: 

             -  V tomto bode  poslanci OZ  vzali na vedomie správu o použití služobného motorového 

vozidla od posledného zasadnutia OZ ku ktorej nemali výhrady 

                                                                                                  predkladá : starosta obce 



             - Bol prerokovaný návrh stavania Mája 30.04.2022 nakoľko stav pandémie to už dovoľuje 

bude zabezpečené občerstvenie vo forme opekania a uskutočni sa pred obecným úradom 

s následným posedením v altánku za obecným úradom kde bude podané aj občerstvenie. Zároveň 

poverilo starostu obce nákupom stužiek na Mája vo forme plátenných a nie papierových, ktoré sú 

z pohľadu trvanlivosti málo udržateľne respektíve hneď po prvom daždi sú rozmočené 

                                                                                                  predkladá : starosta obce 

               bol prednesený návrh na hľadanie možnosti opravy miestnej komunikácie smerom 

z Priekopy do Porúbky kde po zime sa objavili veľké diery, riešenie treba hľadať formou opravy ale aj 

cez KSK formou zaradenia tejto cesty do III. triedy, v tomto poverilo starostu obce vykonať kroky 

smerom ku KSK 

                                                                                                predkladá : starosta obce 

               bol prednesený návrh na opätovnú výzvu Poľovníckeho združenia Diviak Porúbka ohľadom 

poškodzovania majetku občanov zo strany divo žijúcej zveriny  

                                                                                                predkladá : poslanec OZ Treľo Štefan 

11. Diskusia 

        K jednotlivým bodom rokovania bola vedená diskusia samostatne pri prerokovávaní a zároveň tu 

odzneli tieto príspevky.   

12.  Zhrnutie uznesenia z rokovania OZ 

     V tomto bode bol zhrnutý materiál ktorý bol dnešný deň prerokovaný na tomto OZ o ktorom sa 

nehlasovalo z dôvodu hlasovania pri každom bode jednania a uznesenie je spracované ako 

samostatné tlačivo ku každému bodu samostatne. 

13. Záver 

     V tomto bode sa starosta, Ing. Peter  S e k e r á k ,  poďakoval poslancom OZ obce za korektné 

a prínosné dnešné rokovanie  

 

    Overovatelia zápisnice : 

 

 

 


