Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Tulčík,
konaného dňa 29.01.2018
Prítomní:

Neprítomní:
Ďalší prítomní:

Ing. Janka Šoltésová, starostka obce
Poslanci: Mgr. Jozef Babinčák, Jozef Frimer, Ing. Peter
Klobušovský, Mgr. Amália Kostelníková, PaedDr. Anna Lipková,
Ing. Jozef Šoltys
Poslanci: Bc. Jozef Frimer, PhDr. Vlasta Kopčáková, Phd., Ing. Marek
Kováč
Ing. Marek Lipka – hlavný kontrolór
Mgr. Monika Dragoňová – riaditeľka ZŠ s MŠ v Tulčíku
Martina Senderáková – zamestnankyňa ZŠ s MŠ
Božena Horvátová – zamestnankyňa OcÚ

K bodu 1 Otvorenie, určenie zapisovateľky, schválenie overovateľov zápisnice
a navrhovateľa uznesení
Rokovanie OZ o 18,05 hod. otvorila Ing. Janka Šoltésová, starostka obce. Privítala
prítomných.
Ospravedlnení poslanci: Bc. Jozef Frimer , Ing. Marek Kováč, PhDr. Vlasta Kopčáková, Phd.
Starostka skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné.
Overovatelia zápisnice: Mgr. Amália Kostelníková, Ing. Jozef Šoltys
Navrhovateľ uznesení: Jozef Frimer
Zapisovateľka: Božena Horvátová

Hlasovanie:

za: 6 ( Mgr. Jozef Babinčák, Jozef Frimer, Ing. Peter
Klobušovský, PhD, Mgr. Amália Kostelníková,
PaedDr. Anna Lipková, Ing. Jozef Šoltys)
proti:
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 2 Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Starostka prečítala návrh programu.
Návrhy na zmenu alebo doplnenie programu :
- p. Jozef Frimer – navrhuje upraviť program v zmysle Rokovacieho poriadku OZ Tulčík , t.j.
prvým bodom by mala byť kontrola uznášaniaschopnosti, určenie zapisovateľa, overovateľov
zápisnice a navrhovateľa uznesení. V druhom bode by sa mal schváliť program zasadnutia
a v treťom bode by sa mala vykonať kontrola prijatých uznesení. Žiada, aby sa materiály
predkladali poslancom písomne.
- Ing. Klobušovský – konštatoval, že hlavný kontrolór poslal doklady neskoro.
- Ing. Lipka – ospravedlnil sa za vzniknutú situáciu.
- p. Frimer – navrhol vypustiť z rokovania bod programu „ prerokovanie a schválenie „Správy
audítora ....“ z dôvodu, že materiál nebol poslancom doručený písomne.

Navrhnutý program :

1. Overenie uznášaniaschopnosti OZ, určenie zapisovateľa , schválenie
overovateľov zápisnice a navrhovateľa uznesení
2. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
3. Kontrola uznesení OZ
4. Prerokovanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti HK obce na 1.polrok 2018
5. Schválenie prevodu finančných prostriedkov z rezervného fondu na
financovanie investícií v roku 2017
6. Plnenie a úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Tulčík a obce Tulčík za rok 2017
7. Územný plán obce - Zmeny a doplnky č.2/2018 – stav realizácie
8. Informácie o výstavbe MŠ
9. Prerokovanie osláv 770.výročia prvej písomnej zmienky o obci
10. Prerokovanie a schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2018
11. Rôzne
12. Interpelácie poslancov
13. Záver
Hlasovanie:

za: 6 ( Mgr. Jozef Babinčák, Jozef Frimer, Ing. Peter
Klobušovský, Mgr. Amália Kostelníková
PaedDr. Anna Lipková, Ing. Jozef Šoltys)
proti:
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 3 Kontrola uznesení OZ
Predložil – Hlavný kontrolór
- Uznesenie č. 430 zo dňa 11.12.2017 (zabezpečenie ÚP – zmeny a doplnky 2/2018) je
predmetom dnešného rokovania
- Uznesenie č. 431 je splnené.
Obecné zastupiteľstvo obce Tulčík berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení .
Hlasovanie:

za: 6 ( Mgr. Jozef Babinčák, Jozef Frimer, Ing. Peter
Klobušovský, Mgr. Amália Kostelníková,
PaedDr. Anna Lipková, Ing. Jozef Šoltys)
proti:
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 4 Prerokovanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok
2018
Predložil – Ing. Lipka
- p. Frimer – navrhuje aby v budúcnosti sa najprv prerokovala súhrnná správa z kontrolnej
činnosti za I. polrok a až následne sa schválil plán kontrolnej činnosti.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Tulčík na
I. polrok 2018

Hlasovanie:

za: 6 ( Mgr. Jozef Babinčák, Jozef Frimer, Ing. Peter
Klobušovský, Mgr. Amália Kostelníková,
PaedDr. Anna Lipková, Ing. Jozef Šoltys)
proti:
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 5 Schválenie prevodu finančných prostriedkov z rezervného fondu na
financovanie investícií v roku 2017
Predložila – Božena Horvátová, ekonómka obce
- p. Jozef Frimer – odporúča v budúcnosti čerpať prostriedky z rezervného fondu až po
úprave rozpočtu a taktiež navrhuje starostke vypracovať zásady čerpania rozpočtu obce.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rezervného fondu za rok 2017 vo výške 57 430,34
€.
Hlasovanie:
za: 6 ( Mgr. Jozef Babinčák, Jozef Frimer, Ing. Peter
Klobušovský, Mgr. Amália Kostelníková,
PaedDr. Anna Lipková, Ing. Jozef Šoltys)
proti:
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce spracovať návrh zásad na čerpanie rozpočtu
obce a rozpočtu ZŠ s MŠ v príjmovej a výdavkovej časti v priebehu kalendárneho roka.
Hlasovanie:
za: 5 ( Mgr. Jozef Babinčák, Jozef Frimer, Ing. Peter
Klobušovský, Mgr. Amália Kostelníková,
PaedDr. Anna Lipková )
proti:
0
zdržal sa: 1 (Ing. Jozef Šoltys)
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu č. 6 Plnenie a úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Tulčík a obce Tulčík za rok 2017
Plnenie rozpočtu a návrh na úpravu rozpočtu za ZŠ s MŠ predložila p. Senderáková a za obec
p. Horvátová.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ v Tulčíku za rok 2017.
Hlasovanie:
za: 6 ( Mgr. Jozef Babinčák, Jozef Frimer, Ing. Peter
Klobušovský, Mgr. Amália Kostelníková,
PaedDr. Anna Lipková, Ing. Jozef Šoltys)
proti:
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie rozpočtu obce Tulčík za rok 2017

Hlasovanie:

za: 6 ( Mgr. Jozef Babinčák, Jozef Frimer, Ing. Peter
Klobušovský, Mgr. Amália Kostelníková,
PaedDr. Anna Lipková, Ing. Jozef Šoltys)
proti:
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ podľa priloženého návrhu
Hlasovanie:
za: 6 ( Mgr. Jozef Babinčák, Jozef Frimer, Ing. Peter
Klobušovský, Mgr. Amália Kostelníková,
PaedDr. Anna Lipková, Ing. Jozef Šoltys)
proti:
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce Tulčík podľa priloženého návrhu
Hlasovanie:
za: 6 ( Mgr. Jozef Babinčák, Jozef Frimer, Ing. Peter
Klobušovský, Mgr. Amália Kostelníková,
PaedDr. Anna Lipková, Ing. Jozef Šoltys)
proti:
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 7 Územný plán obce – Zmeny a doplnky č. 2/2018 – stav realizácie
Informovala p. starostka – Zmluva s Ing, arch. Debnárom a Ing.arch. Pollákom bola
ukončená. Pre „Zmeny a doplnky č. 2/2018 ÚP obce Tulčík“ bol ukončený prieskum pre
spracovateľa a obstarávateľa. So spracovateľom ÚPNO firmou URBEKO, s.r.o. Prešov
a s obstarávateľom ÚPNO Ing. Imrichom budú podpísané zmluvy.
- Mgr. Babinčák – navrhuje riešiť ÚP na každom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
- p.starostka – navrhuje poslancom prijať uznesenia navrhované obstarávateľom.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer obstarania Územného plánu obce Tulčík, zmeny
a doplnky č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Tulčík, zmeny a doplnky č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu kapitálového rozpočtu na rok 2018 vo výdavkovej
časti doplnením položky 0620 716 037 ÚP obce Tulčík, zmeny a doplnky č. 2/2018 vo výške
6 000 € a položky 0620 713001 – Drevené sochy vo výške 750 €
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rezervného fondu – Územný plán obce Tulčík,
zmeny a doplnky č. 2/2018 vo výške 6 000 € a Drevené sochy vo výšky 750 €

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o stave územnoplánovacej
dokumentácie obce Tulčík
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s tým, že proces obstarávania a schvaľovania
územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Tulčík, zmeny a doplnky č. 2/2018
potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy a poskytnutí dotácie z fondu Ministerstva
dopravy a výstavby SR
Obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce o zabezpečenie obstarania zmien Územného
plánu obce Tulčík, zmeny a doplnky č. 2/2018v zmysle príslušných ustanovení stavebného
zákona
Obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce o podanie žiadosti o dotáciu na spracovanie
Územného plánu obce Tulčík, zmeny a doplnky č. 2/2018 z fondu Ministerstva dopravy
a výstavby SR na rok 2018
Hlasovanie za všetkých 8 uznesení:
za: 6 ( Mgr. Jozef Babinčák, Jozef Frimer, Ing.
Peter Klobušovský, Mgr. Amália
Kostelníková, PaedDr. Anna Lipková,
Ing. Jozef Šoltys)
proti:
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 8 Informácie o stave prípravy výstavby MŠ
Informovala – p. starostka : Uviedla, že bude potrebné rozdeliť stavbu na dve časti a to na
„hrubú stavebnú výrobu“ a „technické zariadenia“. Predpokladaná hodnota zákazky musí byť
v súlade s projektovou dokumentáciou. Úver môže obec zobrať iba do výšky 350 000 €.
- p. Frimer – navrhuje riešiť úpravu projektu alebo dať urobiť nový projekt, ktorý bude iba na
dve triedy.
- Mgr. Dragoňová – upozornila, že jedáleň a kuchyňa musia byť v projekte vyriešené.
- Mgr. Babinčak a Ing. Klobušovský – upozornili na zlý technický stav kuchyne v ZŠ a tiež
v triedach MŠ.
- p. Frimer – navrhuje stretnutie s autorom projektu Ing. Milanom Staškom a s členmi
obecnej rady do 2.2.2018.
Obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce zorganizovať spoločné zasadnutie obecnej rady
s autorom projektu novostavby materskej školy
Hlasovanie:
za: 6 ( Mgr. Jozef Babinčák, Jozef Frimer, Ing. Peter
Klobušovský, Mgr. Amália Kostelníková,
PaedDr. Anna Lipková, Ing. Jozef Šoltys)
proti:
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Starostka obce o 20.07 hod. prerušila rokovanie OZ
Rokovanie OZ pokračovalo o 20.17 hod.

K bodu 9 Prerokovanie osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci
- informovala PaedDr. Anna Lipková – predsedníčka kultúrnej komisie.
Oboznámila poslancov s harmonogramom kultúrnych akcií na rok 2018. Okrúhle jubileum
bude oslavovať nielen obec ale aj futbalisti (85. výročie) a Základná škola (55. výročie).
Kultúrna komisia navrhuje tieto oslavy spojiť a osláviť naraz dňa 21. júla 2018.
Poslankyňa Mgr. Amália Kostelníková odišla z rokovania o 21.10 hod.
- p. Frimer- navrhol aby sa táto akcia dobre naplánovala, s presným scenárom, aby bolo
jasné, kto je za čo zodpovedný , pretože sa stáva, že na podobných akciách pracujú stále tí
istí ľudia.
- Mgr. Babinčák - súhlasí s tým, aby sa oslavy konali. Termín 21. júl sa mu nezdá vhodný,
pretože je to dovolenkové obdobie.
- p. Frimer – navrhuje stretnutie členov kultúrnej komisie a poslancov obecného
zastupiteľstva dňa 5.2.2018 .

K bodu 10 Prerokovanie a schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2018
Starostka obce prečítala návrh plánu zasadnutí.
- Mgr Babinčák – konštatoval, že v predchádzajúcom roku bolo viac zasadnutí OZ, preto to
navrhuje aj tento rok.
- p. starostka – po pripomienkach poslancov navrhla zvolávať zasadnutie OZ každý prvý
pondelok v mesiaci:
5.3.2018, 9.4.2018, 7.5.2018, 4.6.2018, 2.7.2018, 3.9.2018, 1.10.2018, 12.11.2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Tulčík na rok
2018
Hlasovanie:
za: 5 ( Mgr. Jozef Babinčák, Jozef Frimer,
Ing. Peter Klobušovský
PaedDr. Anna Lipková, Ing. Jozef Šoltys)
proti:
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 11 Rôzne
Poverenie pracovníčky OcÚ na podpisovanie Rozhodnutí DZN, psa a KO
- p. starostka- informovala poslancov na potrebu schváliť pracovníčke OcÚ p. Horvátovej
uznesením právo podpisovať Rozhodnutia z dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za
komunálny odpad na rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo poveruje pracovníčku OcÚ p. Boženu Horvátovú na podpisovanie
rozhodnutí dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatok za vývoz a likvidáciu komunálneho
odpadu

Hlasovanie:

za: 5 ( Mgr. Jozef Babinčák, Jozef Frimer,
Ing. Peter Klobušovský
PaedDr. Anna Lipková, Ing. Jozef Šoltys)
proti:
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Zriadenie informatívnych SMS pre domácnosti v obci
- p. starostka – informovala poslancov o možnosti informovať občanov obce o dôležitých
skutočnostiach prostredníctvom SMS správ. Podobný systém už zaviedli aj v iných obciach,
napr. v Terni a v Záhradnom. Tento spôsob oznamovania dôležitých správ by nahradil obecný
rozhlas, hlavne počas víkendov.
- p. Frimer – navrhuje, aby sa namiesto posielanie SMS správ, občanom posielali maily,
pretože je to pre obec finančne výhodnejšie.
Poslanci požiadali p. starostku, aby do najbližšieho zasadnutia OZ pripravila k tomu podklady.
Vysporiadanie cesty Gajdošová – Maník
- p. starostka - informovala poslancov o telefonáte s p. Mackovou z Košíc (majiteľkou časti
pozemku). P. Macková chce obci odpredať svoju časť za 10 €/m².
- p. Frimer – odporúča p. starostke, aby prehlásenia od ostatných majiteľov tohto pozemku
odovzdala notárovi a dala zapísať do katastra. Keďže táto cesta bola postavená pred rokom
1990, bude na nej vecné bremeno, pokiaľ sa nevysporiada.

K bodu 12 Interpelácie poslancov
- p. Frimer – opýtal sa p. starostky, prečo ešte nevydala menovací dekrét pre veliteľa DHZO
p. Dobranského. Taktiež žiada, aby priestory v budove bývalého obecného úradu, ktoré
teraz užíva MO Matice slovenskej a Zväz zdravotne postihnutých, boli pridelené DHZO na
úschovu materiálu.
- p. starostka – odpovedala, že táto miestnosť bola MO Matici slovenskej pridelená
uznesením, ktoré je najprv potrebné zrušiť.
Obecné zastupiteľstvo ruší pridelenie priestorov MO MS v budove č. 161 dňom 16.2.2018
Hlasovanie:
za: 5 ( Mgr. Jozef Babinčák, Jozef Frimer,
Ing. Peter Klobušovský
PaedDr. Anna Lipková, Ing. Jozef Šoltys)
proti:
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce o vydanie menovacieho dekrétu pre veliteľa
DHZO do 5.2.2018
Hlasovanie:
za: 5 ( Mgr. Jozef Babinčák, Jozef Frimer,
Ing. Peter Klobušovský
PaedDr. Anna Lipková, Ing. Jozef Šoltys)
proti:
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

- p. Frimer – poďakoval riaditeľke ZŠ s MŠ za dobré hospodárenia v roku 2017 a za to že
obec nemusela škole poskytovať mimoriadnu dotáciu. Ďalej navrhol vypracovať prílohu
k VZN o financovaní MŠ, v ktorej musí byť uvedená suma dotácie na žiaka. Novelu predloží
na najbližšie zasadnutie OZ.
- p. starostka – pripomenula, že taktiež treba aktualizovať VZN o držaní psov.
- p. Frimer – konštaval, že faktúry od Slovakie Energy sú neprehľadné . Navrhuje dať tejto
spoločnosti výpoveď.
O slovo sa prihlásila p. Danka Dobranská a p. Ľudmila Frimerová, ktoré boli prítomné na
zasadnutí ako hostia. Poslanci im udelili slovo.
p. Danka Dobranská: Keďže projektová dokumentácia na výstavbu novej MŠ stála veľa
peňazí, opýtala sa, kto schvaľoval výšku zákazky.
- p. starostka – odpovedala, že poslanci.
Ďalej sa opýtala, či bolo nutné kupovať vybavenie do kuchyne kultúrneho domu, keď
kuchyňa v ZŠ je v havarijnom stave. Verejný rozhlas prešiel celkovou rekonštrukciou – podľa
nej je za to faktúrovaná vysoká suma. Ďalej konštatovala, že je pravdou, že informatívne
SMS využíva aj obec Terňa, ale tá má na rozdiel od našej obce vybudovaný vodovod,
kanalizáciu, cesty . Nesúhlasí s tým, aby sa na oslavy obce zbytočne míňali peniaze.
p. Ľudmila Frimerová: Je zhrozená a doslova ju ide „poraziť“ z toho, ako sa gazduje
s peniazmi daňových poplatníkov. Opýtala sa, prečo sa s výstavbou MŠ nezačalo už skôr.
Podľa jej názoru by sa na oslavy obce nemali míňať peniaze. Hanbí sa za to, že býva v Tulčíku,
pretože iné obce nás takmer vo všetkom predbehli.

K bodu 13 Záver
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22.50 h.

Zapísala: Božena Horvátová

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

.....................................................
Ing. Janka Šoltésová
starostka obce

Overovatelia:
Mgr. Amália Kostelníková

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

Ing. Jozef Šoltys

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

