
     Zápisnica č. 1/2015 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malý Šariš, 

 konaného dňa 23.02.2015 
 

 

 

Prítomní : starosta obce, 8 poslancov OcZ, 2 pracovníčky OcZ, Ing. Milan Marchevský 

a 9 občanov obce – viď. prezenčná listina. 

Poslanec Milan Grega sa na zasadnutie OcZ dostavil o 17.20 hod. 

Ospravedlnená PhDr, Zdenka Hudáková – viď. prezenčná listina 

 

 

 

Program:  

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Petícia za vybudovanie prístupovej cesty s asfaltovým kobercom. 

4. Denný stacionár. 

5. Rozšírenie Materskej školy. 

6. Prepych splaškovej kanalizácie – rozpočtové opatrenie. 

7. Obytný súbor bývalé hospodárske dvory – dopravná infraštruktúra verejnoprospešná 

stavba. 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Malý Šariš na I. polrok 

2015. 

9. Verejný vodovod – rozšírenie PD. 

10. Splašková kanalizácia Malý Šariš – Župčany. 

11. Terénna a sociálna práca. 

12. Kontrola plnenia uznesení. 

13. Rôzne. 

14. Záver. 

 

 

 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

Zasadnutie OcZ zahájil a viedol starosta obce Ing. Miroslav Palenčár. V úvode privítal 

prítomných poslancov OcZ a oboznámil ich s programom a úlohami rokovania OcZ. OcZ 

jednomyseľne schválilo program rokovania zastupiteľstva č. 1/2015 v predloženom znení.  

 

Hlasovanie:   

ZA – 7 poslancov    PROTI: 0       ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

Poslanec Milan Grega nebol prítomný, na zasadnutie OcZ sa dostavil o 17.20 hod. 

 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľku zápisnice bola určená Ľudmila Hirkalová. Za overovateľov zápisnice boli 

určení Marián Hrušovský a Ing. Pavol Kušnír. 

 

 

 



- 2  - 

 

 

3. Petícia za vybudovanie prístupovej cesty s asfaltovým kobercom. 

Petíciu občanov obce, ktorá bola na OcÚ doručená dňa 18.02.2015 prečítal starosta obce. Táto 

petícia bola prerokovaná aj za účasti zástupcov, predkladateľov petície. Starosta obce Ing. 

Miroslav Palenčár navrhuje, aby Komisia pre výstavbu, ÚP a financie prešla jednotlivé úseky 

komunikácii v obci a spísala prehľad a priority, ktoré cesty sa budú realizovať urgentne. 

Stretnutie Komisie pre výstavbu, ÚP a financie sa uskutoční v sobotu 28.02.2015. 

 

Hlasovanie za vykonanie pasportizácie ciest:  

ZA – 7 poslancov 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

Poslanec Milan Grega nebol prítomný, na zasadnutie OcZ sa dostavil o 17.20 hod. 

 

 

 

4. Denný stacionár 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o možnosti zriadenia Denného stacionára 

v obci dvomi spôsobmi a to:  

a)  Cez VÚC, kde by obec dostávala na jedného klienta 182 €. Z tejto sumy by musela 

pokryť všetky náklady prevádzky, t.j. zamestnávať ošetrovateľky ( 1 opatrovateľka na 

6 klientov), ekonómku, upratovačku atď. 

b) Cez neziskovú, mimovládnu organizáciu Nezábudka, ktorá v súčasnosti prevádzkuje 

už 13 takýchto zariadení.  Táto nezisková organizácia by zabezpečovala chod celého 

denného stacionára a taktiež by platila za energie. Organizáciu uprednostňuje 

zamestnanie ošetrovateliek priamo z obce. Spolupracuje aj s ÚPSVaR, ktorý 

nezamestnaným umožňuje preškolenie prostredníctvom rekvalifikačných kurzov.   

 

Hlasovanie za zriadenie Denného stacionára v obci:  

ZA – 8 poslancov 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

 

Na rozhodnutie akou formou sa Denný stacionár v obci zriadi poslanci žiadajú viac 

informácii. Poslanci OcZ poverujú starostu obce, aby zvolal stretnutie na ktoré bude prizvaný 

aj zástupca neziskovej organizácie Nezábudka a vysvetlí im všetky podmienky zriadenia DS. 

 

Zároveň starosta obce informoval poslancov OcZ, že obec oslovila formou anketových lístkov 

vytipovaných 50 občanov, ktorí by spĺňali kritéria pre využívanie DS. Tieto anketové lístky sa 

postupne vracajú na OcÚ. Z dosial doručených anketových lístkov vyplýva, že občania o túto 

službu prejavujú záujem. Poslanci OcZ berú túto informáciu na vedomie. 
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5. Rozšírenie Materskej školy. 

Starosta obce informoval poslancov o aktuálnej výzve Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu na rozšírenie kapacít MŠ. V súčasnosti sa pripravuje žiadosť na 

podanie. Poslanci OcZ súhlasia s podaním žiadosti na rozšírenie kapacít MŠ 

rekonštrukciou resp. pribudovaním vo výške 150 000 €. 

Starosta obce zároveň informoval poslancov o stretnutí s primátorkou Prešova, kde im 

boli podané informácie, že  v budúcnosti bude taktiež možnosť požiadať finančné 

prostriedky na výstavbu Materskej školy 

 

Hlasovanie za podanie žiadosti na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu: 

ZA: 8 poslancov 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

 

 

6. Prepich splaškovej kanalizácie – rozpočtové opatrenie. 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o potrebe zmeny rozpočtu – 

rozpočtovým opatrením č. 1/2015. Kde by sa z položky kapitálových výdavkov 

odčlenilo 30 000 € potrebných na realizáciu prepichu pod štátnou cestou – viď. príloha 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2015. 

 

Hlasovanie: 

ZA: František Babuščák, Marián Hrušovský, Ing. Imrich Kropuch a Štefan Čirč 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: Katarína Kubová, Jozef Hrušovský, Ing. Pavol Kušnír a Milan Grega 

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015 nebola schválená. 

 

Poslanci OcZ navrhujú, aby sa na nasledujúce zasadnutie OcZ pripravilo nové 

rozpočtové opatrenie, kde by sa presne špecifikovali stavby a výška finančných 

prostriedkov, ktoré sa na tieto stavby použijú. 

 

 

 

7. Obytný súbor bývalé hospodárske dvory – dopravná infraštruktúra 

verejnoprospešná stavba. 

Starosta obce informoval poslancov o pracovných stretnutiach a ukončených 

jednaniach so SSC a DI. Na pracovnom stretnutí dňa 23.02.2015 sa prerokovali 

definitívne zmeny, ktoré projektant zapracuje do projektovej dokumentácie. 

Starosta obce zároveň informoval poslancov OcZ o stretnutí s pánom Vargom 

o možnosti riešenia výstavby chodníka k Materskej škole okolo bývalého „Agitačného 

strediska“. Celý objekt je na predaj za 33 000 €. Ďalšie stretnutie s p. Vargom je 

dohodnuté na 09.03.2015. O podmienkach p. Vargu ohľadom výstavby chodníka bude 

starosta obce informovať poslancov OcZ na nasledujúcom zasadnutí OcZ. 

Poslanci OcZ berú informáciu na vedomie. 
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8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Malý Šariš na I. 

polrok 2015. 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce prečítal hlavný kontrolór 

Ing. Milan Marchevský. 

 

Poslanci OcZ: 

a) Schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Šariš na 

I. polrok 2015. 

 

           Hlasovanie: 

           ZA – 7 poslancov OcZ.  

           PROTI: 0 

           ZDRŽAL SA  - Jozef Hrušovský 

           Uznesenie bolo schválené. 

 

b) Poveruje hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným 

plánom kontrolnej činnosti. 

 

           Na žiadosť pani Harsághy bude Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce 

Malý Šariš na I. polrok 2015 uverejnený aj na oficiálnej internetovej stránke obce. 

 

 

 

9. Verejný vodovod – rozšírenie PD. 

Starosta obce informoval poslancov o pracovnom stretnutí so zástupcami VVS 

o možnosti rozšírenia verejného vodovodu do koncových oblastí obce, kde táto sieť 

nebola zrealizovaná v rámci projektu. Obec by zrealizovala a zaplatila projektovú 

dokumentáciu pre tieto ulice a následne by VVS zahrnula tieto ulice do plánu 

rozširovania a výstavby siete.  Poslanci OcZ navrhujú, aby Komisia pre výstavbu. ÚP 

a financie v rámci svojho pracovného stretnutia, ktoré sa bude konať v sobotu 

28.02.2013 zrealizovala aj obchádzku týchto ulíc. 

Poslanci OcZ berú túto informáciu na vedomie. 

 

 

10. Splašková kanalizácia Malý Šariš – Župčany. 

Starosta obce informoval poslancov o pracovnom stretnutí so starostom obce Župčany. 

Starostovia obcí sa dohodli, že ďalšie pracovné stretnutie sa môže uskutočniť na 

zasadnutí OcZ Župčany resp. na zasadnutí OcZ Malý Šariš po vzájomnej dohode 

poslancov OcZ. Respektíve môže byť zvolané pracovné stretnutie oboch obecných 

zastupiteľstiev. Poslanci OcZ poverujú starostu obce dohodnúť pracovné stretnutie 

poslancov OcZ Župčany, starostu obce Župčany a poslancov OcZ Malý Šariš, 

ohľadom riešenia splaškovej kanalizácie 
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11. Terénna a sociálna práca. 

Starosta obce prestavil poslancom projekt Terénna sociálna práca. Obec by túto službu 

zabezpečovala na základe zmluvy uzatvorenej s Partnerstvom sociálnej inklúzie 

subregiónu Šariš, o.z. Náplňou práce terénnej pracovníčky by bolo: individuálne aj 

skupinové poradenstvo v nepriaznivých sociálnych situáciách, poradenstvo a pomoc 

pri vybavení osobných dokladov, evidencie na ÚPSVaR, rôznych sociálnych dávok, 

invalidných a starobných dôchodkov, preukazov a peňažných príspevkov na 

kompenzáciu ŤZP, zdravotníckych pomôcok, umiestnenia do sociálnych služieb, 

pracovné poradenstvo pre nezamestnaných, vyhľadávanie voľných pracovných miest, 

spracovanie a odoslane profesijných životopisov, kontaktovanie možných 

zamestnávateľov, poradenstvo a sprostredkovanie odbornej liečby pre osoby závislé 

od alkoholu, iných drog, hazardných hier a iné. 

Terénna sociálna práca by sa vykonávala vždy vo štvrtok v nepárnych kalendárnych 

týždňoch v zasadačke na OcÚ Malý Šariš v čase od 8.00 do 15.00 hod. alebo po 

telefonickej dohode priamo v domácnosti. Poradenstvo by bolo pre občanov obce 

bezplatné. Za túto služby by obec platila 60 € za jeden deň poskytovanej služby. 

 

Hlasovanie za zriadenie Terénnej sociálnej práce uzatvorením zmluvy s Partnerstvom 

sociálnej inklúzie subregiónu Šariš, o.z.: 

ZA- 8 poslancov 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

 

12. Kontrola plnenia uznesení. 

a) Poverenie starostu obce o zistení cien prietokomerov a možnosti jeho osadenia, 

aby sa obci Župčany vystavovala faktúra za stočné na základe skutočných 

prietokov z obce. Starosta obce informoval poslancov, že cena jedného 

meradla je cca 7 000 €, k tomu je potrebné prirátať náklady na stavebné 

úpravy, čo by predstavovalo sumu cca 1 000 € a zákonom stanovené 

overovanie meradla cca 1105 €. Celkové náklady na riadenie a osadenie 

meradla by boli cca 10 000 €. Poslanci OcZ rozhodnú o osadení resp. 

neosadení meradla pre obec Župčany až po rokovaní so zástupcami obce 

Župčany. 

 

b) Ing. Imrich Kropuch zistil možnosti prepracovania oficiálnej webovej stránky 

obce. Realizácia novej stránky by stála obec cca 1 000 € + ďalšie náklady, 

ktoré by záviseli od množstva uverejňovaných dokumentov na tejto stránke. 

Ing. Imrich Kropuch dal do pozornosti internetové stránky obcí Tulčík a Fintíc. 

V prípade, že by bol záujem o zriadenie podobnej stránky ako majú tieto obce, 

dodá 2 ponuky firiem na zrealizovanie stránky aj pre našu obec. 

 

c) Osadenie informačnej tabule poslanci špecifikovali – je potrebné osadiť na 

cintoríne veľkú informačnú tabulu, kde by bol celý plán pohrebiska a ďalšie 

dôležité informácie. 

 

Poslanci OcZ berú informáciu starostu obce o kontrole plnenia uznesení na 

vedomie.   Ostatné uznesenia boli schvaľovacie. 
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13. Rôzne 

 

a) Starosta obce informoval poslancov o žiadostiach na vydanie rozhodnutia 

o umiestnení stavby rodinných domov  Ing. Kataríny Pavlinskej a Ing. Petra 

Pavlinského. Komisia pre výstavbu, ÚP a financie preverí možnosť výstavby 

týchto rodinných domov na novovytvorených parcelách žiadateľov. Stretnutie 

komisie sa uskutoční v sobotu 28.02.2015. 

 

b) Starosta obce prečítal prítomným poslancom OcZ Žiadosť Jozefa Hubu bytom 

Malý Šariš 78 o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, ktorá bola na OcÚ doručená 

dňa 18.02.2015. Svoju žiadosť odôvodňuje zlým zdravotným stavom a vysokými 

nákladmi na bývanie – viď. príloha. 

Poslanec Marián Hrušovský navrhuje schváliť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi 

pre Jozefa Hubu vo výške 200 €. 

Hlasovanie: 

ZA- všetci poslanci OcZ. Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

c) Starosta obce prečítal prítomným poslancom OcZ „Sťažnosť - protestná hladovka 

pokračuje“ p. Márie Šoltésovej, bytom Malý Šariš 272, táto sťažnosť však nespĺňa 

podmienky sťažnosti a z uvedeného listu ani nie je jasné, čo menovaná týmto 

listom požaduje. Poslanci OcZ berú informáciu na vedomie. 

 

d) Starosta obce prečítal prítomným poslancom pripomienku p. Evy Harsághy 

k prijatému zvýšeniu dane za psa, ktorú na OcÚ doručila dňa 16.12.2014. 

Stanovisko k tejto pripomienke za účasti p. Harsághy predniesol hlavný kontrolór 

obce Ing. Milan Marchevský. Poslanci OcZ berú stanovisko hlavného kontrolóra 

k tejto pripomienke na vedomie. 

 

e) Starosta obce informoval prítomných poslancov OcZ o Integrovanom regionálnom 

operačnom programe na roky 2014 – 2020.  V tomto operačnom programe ide 

najmä o podporu týchto oblasti: podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie, 

infraštruktúru pre hospodársky rast a zamestnanosť, rozvoj ľudského kapitálu 

a zlepšenie na trhu práce a modernú a profesionálnu verejnú správu. V tomto 

programe Európska komisia identifikovala oblasti podpory, ktoré už ďalej 

neodporúča financovať z prostriedkov EÚ a to: všeobecnú školskú infraštruktúru, 

miestne komunikácie, údržbu ciest, verejné osvetlenie a komerčné zariadenia 

cestovného ruchu. Poslanci OcZ berú informáciu na vedomie. 

 

f) Poslanec Jozef Hrušovský navrhuje, aby sa zrekonštruovala budovy sýpky na 

Kultúrny dom a z verejného priestranstva okolo tejto stavby urobil park. Poslanci 

OcZ berú návrh poslanca Jozefa Hrušovského na vedomie. 

 

g) Poslanec Jozef Hrušovský ďalej navrhuje zriadiť prechody pre chodcov na 

„Telekči“ a zároveň navrhuje prechod medzi priemyselným parkom a obcou 

náležite osvetliť. Poslanci OcZ berú návrh poslanca Jozefa Hrušovského na 

vedomie. 
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h) Poslanec Jozef Hrušovský zároveň navrhuje, aby bola na COOP Jednotu s.d. 

zaslaná výzva na upratanie okolia nákupného strediska. Poslanci OcZ poverujú 

starostu obce k zaslaniu výzvy na COOP Jednotu, s.d. ohľadom upratania okolia 

nákupného strediska. 

 

 

i) Poslanec Jozef Hrušovský navrhuje, že do času kým sa ku Materskej škôlke 

nevybuduje chodník je potrebné požiadať políciu, aby tam zabezpečila pravidelné 

meranie rýchlosti. Poslanci OcZ berú návrh Jozefa Hrušovského na vedomie. 

 

j) Poslanec Jozef Hrušovský navrhuje rokovať s poštou o možnosti, aby si občania 

mohli vyzdvihnúť nedoručené zásielky na sídlisku III v Prešove. Poslanci OcZ 

berú návrh Jozefa Hrušovského na vedomie. 

 

k) Poslanec Jozef Grega navrhuje, aby sa autobusová čakáreň postavená oproti 

Materskej škôlke vysypala kamením. Starosta obce prisľúbil, že vysypanie 

kamenia sa zrealizuje v 10. týždni. Poslanci OcZ berú návrh Jozefa Gregu na 

vedomie.  

 

l) Poslanec Jozef Grega navrhuje, aby sa zasadnutia OcZ začínali až o 17.30 hod.  

Hlasovanie: 

ZA – všetci poslanci OcZ. Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

 

m) Prítomní občania obce, ktorí bývajú v časti Za záhradami, žiadajú poslancov OcZ 

o informáciu ohľadom výstavby splaškovej kanalizácie v tejto časti obce. Starosta 

obce informoval občanov, že v súčasnosti prebiehajú rokovania o možnosti  

realizovania tejto kanalizačnej stoky novou metódou a to pretláčaním. 

 

n) Zároveň prítomní občania obce bývajúci v časti Za záhradami žiadajú osadenie 

cestného zrkadla v križovatke oproti firme MED-ART. Starosta obce informoval 

prítomných občanov, že sa uvažuje o možnosti riešiť túto križovatku dopravnými 

značkami. 

 

 

14. Záver 

Rokovanie OcZ č. 1/2015 ukončil starosta obce. 

 

Zapisovateľka : Ľudmila Hirkalová 

 

Overovatelia zápisnice 

 

 

Marián Hrušovský                                                                    Ing. Miroslav Palenčár                                      

                                                                                                             starosta obce 

 

Ing. Pavol Kušnír 


