
                                                        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: 13.11.2022, 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. 

                                                                                           

     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. Róbert Legeza  a  p.  Jana Chomičová 

      -  za zapisovateľa bol menovaný Johana Sekeráková   pracovníčka obce. 

                                                                                             predkladá: starosta obce  

3. Správa predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb    

      Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie správu predsedu miestnej volebnej komisie p. Mgr. 

Marty Sekerákovej o výsledkoch do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29.10.2022  a  to na 

starostu obce a poslancov obce.                                                                                                                                                       

                                                                           predkladá: predseda miestnej volebnej komisie  

 4. Zloženie sľubu starostu obce do rúk predsedu MVK 

    Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie zloženie sľubu starostu obce p. Ing. Petra Sekeráka na 

volebné obdobie 2022 – 2026  v zmysle výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 

29.10.2022 do rúk predsedu miestnej volebnej komisie p. Mgr. Marte Sekerákovej  a zároveň 

predniesol príhovor novo zvoleným poslancom OZ                          

                                                                            predkladá: predseda miestnej volebnej komisie 

5.   Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

      Starosta obce vzal na vedomie zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva na volebné 

obdobie 2022 – 2026 v zmysle výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29.10.2022 

do rúk starostu obce  v zložení viď priložený sľub poslancov OZ 

                                                                          predkladá: predseda miestnej volebnej komisie 

6.   Schválenie programu rokovania 



       Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo program rokovania 

 

7.  Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 09.10.2022 

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

     09.10.2022 sú splnené  okrem bodu 32/2021 ktorý stále trvá  

                                                                                               predkladá: starosta obce 

8. Zriadenie obecných komisii  

   V tomto bode  poslanci OZ  prerokovali  a následne jednohlasne schválili zriadenie komisie pre 

ochranu verejného záujmu,  verejný poriadok v obci, priestupkovú komisiu a iné potrebné komisie 

pre výkon samosprávy či preneseného výkonu štátnej správy, ktoré vyplynú počas volebného 

obdobia   v celkovom zložení 5 členov a to :                             

                              1. Predseda komisii :  Róbert Legeza – predseda komisii 

                              2. Členovia komisii :  všetci poslanci OZ                                                                  

Zároveň v tomto bode poslanci jednohlasne schválili mandát pre starostu obce v rozsahu zákonom 

jemu určenom predchádzať týmto jednaniam komisií pri riešení obecných problémov v každom 

rozsahu.   

Komisia na kontrolu verejného záujmu predseda Róbert Legeza členovia všetci poslanci OZ 

inventúrna komisia – v zložení predseda Róbert Legeza, člen Treľo Štefan a Johana Sekeráková  

                                                                                                  predkladá: starosta obce 

9. Určenie zástupcu starostu obce 

     V tomto bode starosta obce navrhol za svojho zástupcu p. Róbert Legeza   poslanca obecného 

zastupiteľstva, obecné zastupiteľstvo tento návrh vzalo na vedomie a jednohlasne tento návrh 

schválilo  

                                                                                                   predkladá: starosta obce                                                                                              

10.  Prejednanie platu starostu obce 

    V tomto bode poslanci OZ prevzalo uznesenie č. 17/2022 ktoré určilo úväzok starostu obce na 

volebné obdobie 2022 -2026 a terajšie obecné zastupiteľstvo po prednesení troch návrhoch a to vo 

výške 20 – 25 – 30 percent schválilo starostovi obce odmenu vo výške  30 % k základnej odmene ku 

dňu 14.11.2022 .                                                                                

                                                                                                   predkladá: starosta obce      

11.  Prejednanie návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za TKO na rok 2023 

    V tomto bode poslanci OZ vzalo na vedomie vyjadrenie spoločnosti Fúra ktorá vykonáva v obci zber 

odpadu o navýšení ceny na vývoz TKO na rok 2023 o 20 percent a tým aj navýšenie poplatku pre 

občana za kuká nádobu na 17 € na osobu a rok a zároveň aj vyrovnanie tohto poplatku na uvedenú 

sumu pre právnické osoby, ako aj navýšenie poplatku na sumu 240 € f. MMPR s. r. o. za kontajner na 



šaty. Po prerokovaní schválili úpravu VZN v časti poplatku podľa návrhu na sumu 17 € na osobu 

a právnickú osobu na rok 2023                                                          

                                                                                                   predkladá: starosta obce      

12. Prerokovanie rozpočtu obce Priekopa na rok 2023 a následne na roky 2024 a 2025 

      V tomto bode bol prerokovaný návrh rozpočtu obce na rok 2023 a výhľadovo na roky 2024 a 2025 

pričom po prerokovaní bol tento návrh jednohlasne schválený a zároveňboli schválené rozpočtové 

opatrenia v roku 2022 

                                                                                                  Predkladá: starosta obce 

13.  Rôzne: 

      V tomto bode boli prerokované nasledovné podnety 

      a, bol prerokovaný návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 ktorý bol 

jednohlasne schválený 

      b, zastupovanie starostu obce počas neprítomnosti pričom poslanci sa zhodli na návrhu prevziať 

poverenie na zastupovanie podľa materiálu na volebné obdobie 2018 – 2022. 

      c, zabezpečenie Mikuláša 2022 podľa návrhu rozpočtu obce na rok 2022 formou zabezpečenia 

obsadenia zo strany poslancov OZ s finančným krytím v rozmedzí 4 -5 ,- €, na dieťa do 13 rokov 

v termíne 5.12.2022 roznesením po deťoch v kontakte s P. Chomičová 

       d, zabezpečením Vianočného koncertu dňa 11.12.2022 s vystúpením Laborský parobci 

v spolupráci s ÚŽ Priekopa a podaním občerstvenia pre zúčastnených 

      e, zabezpečenie Silvestra 2022 podľa rozpočtu obce na rok 2022,  podrobnosti budú dojednané na  

Vianočnom koncerte 

      f, OZ prerokovalo návrh zásad odmeňovania poslancov OZ na rok 2023 a ďalej ktorý jednohlasne 

schválilo 

      g, vzalo na vedomie použitie služobného motorového vozidla od posledného zasadnutia OZ  

      h, OZ prerokovalo návrh mesta Sobrance na podporu CVČ s ktorým sa nestotožnilo čím ho 

zamietlo 

      ch, OZ vzalo na vedomie problém s obsadením traktoristu na zabezpečenie zimnej údržby 

miestnych komunikácií 

                                                                                                  Predkladá: starosta obce             

       

14. Diskusia 

        V tomto bode vystúpil poslanec Legeza s požiadavkou odstránenie stromu Breza nachádzajúci sa 

pri  dome so súpisným číslom 40. 

         V druhom bode vystúpila poslankyňa Hostovičáková s upozornením doplnenia stabilných 

záchytných bodov v sále KD za účelom umiestnenia výzdob počas akcií 

15.  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. 

10 Záver 

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

a prínosné rokovanie a poprial novo zvoleným poslancom  veľa trpezlivosti a úspechov pri práci 

v prospech našej obce. 

 

    Overovatelia zápisnice : 

 

 


