
 

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: 09.10.2022, o 18.00 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. Vaľko Marián  a  p.  Treľo Štefan 

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

                                                                                             predkladá: starosta obce  

3.   Schválenie programu rokovania 

       Obecné zastupiteľstvo program rokovania schválilo  

4.  Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 17.06.2022 

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

17.06.2022 sú splnené. 

                                                                                               predkladá: starosta obce 

5. Správa z kontrolnej činnosti za I. polrok 2022 

      Obecné zastupiteľstvo si vypočulo správu z kontrolnej činnosti za I. polrok 2022 a bez doplnenia 

ho schválilo návrh bol prednesený starostom obce a týka kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce p. Mižáková 

                                                                                             predkladá: kontrolór  obce 

6.  Prerokovanie návrhu zmluvy na odpredaj majetku obce spoločnosti VVS a. s.  

      Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh zmluvy na odpredaj odpísanej vodovodnej siete zber 

prameňov z roka 1986 a danú zmluvu  schválilo                                                                                                        

                                                                                             Predkladá: starosta obce 

 



 

7. Prerokovanie žiadosti farského úradu na finančnú pomoc pri vydaní osvetovej knihy 

       Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť farského úradu na finančnú pomoc pri zabezpečení 

vydania osvetovej knihy o farnosti Choňkovce a filiálke Priekopa kde po diskusii schválilo príspevok vo 

výške ktorá bude zodpovedať porovnateľným možnostiam obce Priekopa k obciam Choňkovce 

a Koňuš predpokladaná výška je 300,- € 

                                                                                             predkladá: starosta obce a audítor obce 

8. Prerokovanie návrhu na rekonštrukciu ozvučenia na Dome smútku 

       Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie prednesený návrh finančného krytia rekonštrukcie 

ozvučenia Domu smútku vo výške 1 988,35 €, kde padlo viacero otázok ohľadom prevádzky 

zariadenia z pohľadu teplotných výkyvov, záruky a preferencií z už uskutočnených rekonštrukcií, 

preto OZ túto požiadavku nateraz pozastavilo na ďalšie rokovanie po doplnení informácií                                                                                               

                                                                                               predkladá: starosta obce 

9. Rozpočtové opatrenia 

      Obecné zastupiteľstvo prerokovalo uvedené rozpočtové opatrenia, ktoré po vysvetlení dotazov 

schválilo 

                                                                                             predkladá: starosta obce 

10. Informácia z chodu obce 

      Obecné zastupiteľstvo si vypočulo správu o pôsobení aktivačných prác v obci k dnešnému termínu 

a ukončení jednej a pokračovaní druhej zmluvy k dátumu 01.10.2022 

       Správu o stave projektu chodníka k cintorínu, ktorý by sa mal realizovať v júli 2022, kde 

prebiehajú intenzívne rokovania z dodávateľom stavby nakoľko stavba sa dostala do časového 

výrazného sklzu 

        Správu s vyhodnotenia akcie Kukuričný futbal aj jej finančné vyúčtovanie s čím vyslovili súhlas 

                                                                                             Predkladá: starosta obce 

11. 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 starostu obce na základe požiadavky občanov ohľadom zakúpenia 

výčapného zariadenia ktoré OZ schválilo a to sa prenieslo aj do rozpočtových opatrení obce 

                                                                                                  predkladá : starosta obce 

             - Bola vzatá informácia ohľadom opravy cesta Porúbka kde je prisľúbená pomoc zo strany 

Správy ciest KSK  a riešenie cez košickú firmu ostáva na rokovaní do ďalšieho obdobia 

                                                                                                  predkladá : starosta obce 

 



12. Diskusia 

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

odzneli tieto príspevky.   

13.  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. 

14. 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 ako aj za vedenie obce počas volebného obdobia 2018 – 2022 a poprial 

im úspech v nadchádzajúcich voľbách  

 

    Overovatelia zápisnice : 

 


