ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 02.10.2012
Zasadnutie OZ sa konalo dňa 02.10.2012 o 16 hod. v budove Spoločenského domu v obci
Žehňa.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie OZ bolo zvolané v súlade s Rokovacím poriadkom, na základe pozvánky
starostu obce Andreja Lazora.
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, ktorý prítomných privítal a oboznámil s programom
zasadnutia, t.j. program zasadnutia bol nasledovný:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o otvorení školského roka
4. Informácia o pripravenosti pre výstavbu bytových domov
5. Informácia o príprave projektov pre výstavbu ČOV
6. Rôzne
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
Program zasadnutia OZ bol jednohlasne schválený.
Za predsedajúceho bol zvolený starosta obce Andrej Lazor, za zapisovateľa Janka
Makarová a za overovateľov zápisnice p. Bačo Martin a Mgr. Kolesárová Helena.
Následne starosta obce pristúpil k jednotlivým bodom programu.
Bod 2. Kontrola plnenia uznesení
Uzn. 1/6/2012 – bolo osadené svetlo VO pred p. Bakalárom na Dúbrave, v Žehni treba osadiť
nový stĺp pred novostavbou p. Švábika – splnené
Uzn. 2/6/2012 – na šport.kultúrnom dni vystúpil FS z Petrovan – splnené
Uzn. 3/6/2012 – podpísaná zmluva o rekonštrukcii ZŠ – splnené, uskutočnené
Uzn. 4/6/2012 – poplatky za prenájom – splnené
Uzn. 5/6/2012 – diskotéky pre rómskych spoluobčanov 4xročne – splnené
Uzn. 6/6/2012 – ponuky na zriadenie www stránky obce predložené – splnené
Uzn. 7/6/2012 – zakúpiť notebook – nesplnené
Bod 3. Otvorenie školského roka
Starosta obce oboznámil prítomných s vykonanou rekonštrukciou ZŠ a MŠ, firmou PINGSTAV
/vybraná vo výberovom konaní/ z hygienických dôvodov.
Rekonštrukcia ZŠ bola vykonaná vo výške 31.564,32 € /5 faktúr/.
Rekonštrukcia MŠ bola vykonaná vo výške 6.581,81 €.
Do ZŠ nastúpilo 96 žiakov, do MŠ nastúpilo 32 detí.
Pán Straka navrhol či by sa v MŠ nedali vybrať dlažobné kocky a urobiť nový dvor pre deti.
Nato poslanci prijali uznesenie o stretnutí poslancov s riaditeľkou MŠ a rodičmi.

Bod 4. Informácia o pripravenosti pre výstavbu bytových domov
Starosta obce informoval o vyjadrení VVaK o zákaze výstavby v hygienickom pásme, navrhol
pokračovať v pôvodnom pláne výstavby, v spodnej časti, pod hyg. pásmom. Poslanci prijali
uznesenie o dohodnutí rokovania s VVaK.
Bod 5. Informácia o príprave projektov pre výstavbu ČOV
Projekt dokončenia ČOV v rómskej kanalizácii je potrebné nanovo podať do konca októbra.
Bod 6. Diskusia
- vypracovaný PHSR bol upravený na roky 2012 – 2022,
- na spracovanie územného plánu obce bol oslovený pán, ale keďže je dlhodobo práceneschopný
poslankyňa Bajusová navrhla osloviť iného človeka,
- riad. ZŠ predložila ponuku na zakúpenie školských lavíc. Poslanec Lukáč preverí tieto cenové
ponuky.
- p. Bajusová navrhla vytvoriť nové pracovné miesto –správca, údržbár budov. Na zasadnutí
Obecnej rady sa dohodnú podmienky na túto pozíciu.
- žiadosť o prijatie do zamestnania, na miesto asistenta v ZŠ. Obec zverejní ponuku zamestnania
na obecnej tabuli a stránke obce,
- žiadosť na uskutočnenie diskotéky dňa 19.10.2012 bola zamietnutá, z dôvodu nadmerného
hluku po poslednej akcii.
- viacerí prítomní sa sťažovali na nadmerný hluk v osade vo večerných a nočných hodinách,
- p. Pastirčák sa zaujímal o napojenie elektriny na pozemkoch pod lesom. Starosta obce ho
informoval o jednaní s p. Mátheovou, ktorá má súhlas OZ na zavedenie elektriny.
- p. Gdovinová sa znova informovala kedy sa začne opravovať cesta cez Dúbravu, kedy sa začnú
robiť chodníky cez obec. Navrhla či by sa to nemohlo robiť svojpomocne.
- starosta obce informoval prítomných o pokračovaní projektu Komunitnej a sociálnej práce.
Keďže v obci prebiehal projekt, nový projekt /Národný projekt terénna a sociálna práca
v obciach/ bol schválený bez výberového konania. Hlavný kontrolór obce preverí, či bolo
urobené výberové konania pri predchádzajúcom projekte, či TSP má doklad o návšteve VŠ.
Všetci traja pracovníci projektu budú platení z fondu sociálneho rozvoja, ale obec im musí
poskytnúť a zariadiť samostatnú kanceláriu.
Nato Obecné zastupiteľstvo prijalo tieto uznesenia :
Uznesenie č.1/10/2012 – ukladá starostovi v spolupráci s riad. MŠ zvolať školskú radu, za účastí
poslancov obce a všetkých rodičov, v piatok dňa 5.10.2012 o 15,30 hod. v MŠ, kde sa dohodnú
akým spôsobom upraviť dvor v MŠ.
Uznesenie č. 2/10/2012 – ukladá starostovi dohodnúť osobné stretnutie s VVaK v Košiciach.
Prejednať hygienické pásmo, únik vody v hornej časti obce. Z tohto stretnutia starosta obce podá
správu na najbližšom zastupiteľstve.
Uznesenie č. 3/10/2012 – ukladá zverejniť oznam o výberovom konaní na voľné miesto asistenta
v ZŠ. Oznam bude zverejnený do 31.10.2012.
Uznesenie č. 4/10/2012 – ukladá hlavnej kontrolórke obce preveriť či bolo vykonané výberové
konanie v roku 2010 na ASTP.

- ukladá zariadiť a vybaviť kanceláriu pre terénnych, sociálnych pracovníkov do 31.10.2012.
Miestnosť sa bude nachádzať v budove Spoločenského domu, v terajšej posilňovni. Zariadenie
posilňovne sa presunie do priestorov TJ Žehňa.
Uznesenie č. 5/10/2012 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnopredajnú zmluvu uzatvorenú
medzi COOP Jednota Prešov a obcou Žehňa o kúpe budovy Jednoty /t.č. ZŠ/ nachádzajúcej sa na
pozemku parc.č. 10/1 ako aj pozemku parc.č. 10/2.
Hlasovanie : za ..... 7 proti ..... 0
zdržal sa ..... 0
Uznesenie č. 6/10/2012 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovaný plán PHSR obce Žehňa
na roky 2012 -2022.
Hlasovanie : za ....7, proti ..... 0, zdržal sa ... 0.

V Žehni dňa: 05.10.2012
Zapisovateľka:
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Overovatelia:
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................................

Lazor Andrej
Starosta obce

