OBECNÝ ÚRAD ŠTEFANOVCE

Prezenčná listina
napísaná v priebehu 4. ( štvrtého ) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štefanovciach,
konaného dňa 15.10.2015 o 17.00 hod. v miestnosti OcÚ Štefanovce.

PRÍTOMNÍ:
STAROSTA – Slavomír Bujko
POSLANCI 1. Dominika Gutová
2. Anna Gutová st.
3. Damián Hobľák
4. Martin Novák
5. Vladimír Kopčák

Predsedajúci- starosta obce oznámil, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej
dobe. Z celkového počtu 5 poslancov sú prítomní 5 poslanci a zasadnutie je v zmysle
zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisoch o obecnom zriadení uznášania
schopné.

Program:
1.Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Prerokovanie a schválenie výročnej správy za rok 2014
4. Diskusia o čiernych skládkach v obci
5. Plánovanie akcií a prác na rok 2016
6. Plánovanie akcií do konca roka 2015 t.j. Mikuláš , Vianočná akadémia , Silvester
7. Prerokovanie o odpadkových košov pre obec a odpadových plastových vreciach za
poplatok 1,20 eur.
8. Návrh na opravu sály kultúrneho domu
9. Záver

ZÁPISNICA č.4
Rokovanie obecného zastupiteľstva:
K bodom:
Č.(1):
Zasadnutie otvoril starosta Slavomír Bujko. Privítal poslancov obecného
zastupiteľstva.
Č. (2)
Za zapisovateľa zápisnice bol určený Slavomír Bujko, za overovateľov Dominika
Gutová a Anna Gutová st.
Č. (3)
Výročnú správu za rok 2014 ,predložil na zasadnutí starosta obce Slavomír Bujko. Pre
krátkosť času , ktorú mali členovia obecného zastupiteľstva na oboznámenie sa
s predkladanou správou , bolo dohodnuté ,že do 15.12.2015 vyhlási zasadnutie obecného
zastupiteľstva ,aby sa do tohto termínu oboznámili s výročnou správou a poprípade doložili
prípadné pripomienky k tejto správe .V prípade ,ak sa poslanci obecného zastupiteľstva do
tohto termínu nevyjadria , bude sa to považovať za súhlasné stanovisko.
Č. (4)
V diskusii o čiernych skládkach ,sa poslanci jednosúhlasne dohodli ,že momentálne
nemáme v našej obci žiadnu čiernu skládku a taktiež ,že ak bude zistené nezákonný vývoz
odpadu na miesta tomu neurčené ,budú tieto osoby vyzvané k okamžitému vyčisteniu tejto
nelegálnej skládke .
Č. (5)
Starosta obce Slavomír Bujko oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s plánom
na rok 2016 a taktiež ich požiadal ,aby sa oboznámili s týmto plánom a poprípade ak majú
nejaký iný plán oboznámili ,všetkých prítomných na obecnom zastupiteľstve . Plán , ktorý
vypracoval starosta obce sa im zdá jednoduchý a stručný a nemali k nemu žiadne
pripomienky .Starosta má za úlohu zistiť koľko financií sa použije na určité práce a akcie
zakomponované v pláne , ktorý vypracoval.
Č. (6)
Starosta obce oslovil poslancov obecného zastupiteľstva ,aby sa vyjadrili k ďalším
akciám ,ktoré ešte čaká obec do konca tohto roku 2015. T.j. akcie Mikuláš , Vianočná
akadémia , Silvester .Starosta obce ich upozornil ,že v obecnej pokladni sa nachádza málo
finančných prostriedkov ,no vynasnaží sa usporiadať akcie v rámci možností , ale
s podmienkou že sa do týchto akcií zapojí aj celé obecné zastupiteľstvo. Poslanci k tomuto
návrhu nemali žiadne pripomienky ,jediný problém môže nastať pri absencií niektorých
poslancov s dôvodu pracovnej cesty v zahraničí.

Č (7)
Ďalej sa prerokovávalo stav odpadkových košov v obci ,na základe viacero oznámení ,
že občania majú staré odpadkové koše ,ktoré sú deravé a nefunkčné ,starosta obce objednal

koše nové .Tie po dohode z obecným zastupiteľstvom sa rozhodol rozpredať v obci všetkým
občanom ktorý majú problém zo starými košmi .Nové koše sú umelohmotné s pomocnými
kolieskami a ich cena je 21,30 eur. Ďalej boli objednané vrecia na odpad od zbernej
spoločnosti FURA s.r.o. a taktiež budú na predaj v cene 1,20 eur za kus .to sa zlučuje ako za
ďalší odber naviac .Obecné zastupiteľstvo tento problém prerokoval bez pripomienok
a poplatky s tým súvisiace odsúhlasil jednohlasne .
Č (8)
Starosta obce dal návrh na úpravu sály kultúrneho domu .Sála potrebuje menšie úpravy
stien .Steny potrebujú upraviť spodnú časť, ktorej sa rozpadá omietka a taktiež dal návrh na
obloženie pódia dreveným obkladom ktorý zostal po rekonštrukcii vrchného poschodia
Obecného úradu .Tento návrh bol schválený a práce budú vykonané podľa možnosti ešte
v tomto roku 2015,kedže momentálne sálu kultúrneho domu používa Gréckokatolícka cirkev
na vykonávanie omší z dôvodu rekonštrukcie obecného Gréckokatolíckeho kostola .
Č (9)
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.

Zapísal : Bujko Slavomír – starosta obce
Overovatelia: Dominika Gutová
Anna Gutová st.

UZNESENIE č.4
z 4 . zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Štefanovce zo dňa 15.10.2015

Obecné zastupiteľstvo v Štefanovciach prerokovalo :
1. Výročnú správu za rok 2014 – bez pripomienok a berie na vedomie Vysporiadanie
výsledku hospodárenia
2. V diskusii o čiernych skládkach sa OZ zhodlo na vyhotovení smernice o verejnom
poriadku a o sankciách pri zistení nelegálneho vyvážania odpadu
3. Obecné zastupiteľstvo spoločne uznieslo na pláne prác na rok 2016 v obci ,ktoré v rámci
rozpočtových opatrení bude možné uskutočniť.
4. OZ prerokovalo návrh na opravu stien v kultúrnej sále obecného úradu ,ktorý podal
starosta obce – Bujko Slavomír . Návrh bol schválený ,uskutočnenie prác sa začnú hned
na začiatku nového roka 2016 , kedže momentálne sálu kultúrneho domu na obecnom
úrade využíva miestna Gréckokatolícka cirkev na vykonávanie pobožností s dôvodu
terajšieho rekonštruovania kostola .

Slavomír Bujko
starosta obce

