Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vyšná Šebastová,
konaného dňa 22. augusta 2019
Prítomní:
Starosta obce: Mgr. Marián Beluško
Poslanci:

Mgr. Ondrej Cina, Júlia Magdová, Slavko Muška, Jaroslav Platko, Ing.
Rastislav Mitaľ, Matúš Ivanecký

Hlavná kontrolórka: Ing. Eva Harsághy
Ospravedlnení: Jaroslav Mižanin, Jozef Hudák
Verejnosť: podľa prezenčnej listiny
Začiatok zasadnutia: 22.8.2019 o 18:10 hod.
Miesto zasadnutia: Obecný úrad Vyšná Šebastová (veľká zasadačka)
Navrhovaný program zastupiteľstva bol doručený poslancom v zákonom stanovenej lehote
a bol zverejnený na úradnej tabuli, ako aj na internetovej stránke obce Vyšná Šebastová.
Starosta obce konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné s počtom poslancov 6.
K bodu 1a): Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Starosta prečítal program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vyšná Šebastová.

Predkladá

P r o g r a m:
1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Určenie zapisovateľa
c) Určenie overovateľov zápisnice

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Mgr. Beluško
3. Rokovania obecnej rady – informácia (od posledného rokovania obecného zastupiteľstva) Mgr. Beluško
4. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácia
(od posledného rokovania obecného zastupiteľstva)
predsedovia komisií
5. Kooptácia poslanca obecného zastupiteľstva
Mgr. Beluško
6. Schválenie VZN o výške príspevku na výchovu a vzdelávanie a na stravovanie v školách
a školských zariadeniach
Mgr. Beluško
7. Rôzne
Mgr. Beluško
8. Diskusia
Mgr. Beluško
9. Záver
Mgr. Beluško

Starosta otvoril rozpravu.
Bez rozpravy.
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Návrh na uznesenie č. 1/9/2019:
Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Šebastovej, podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
schvaľuje
program zasadnutia OcZ dňa 22.8.2019.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Hlasovanie:
za: 6 (Cina, Muška, Platko, Mitaľ, Magdová, Ivanecký)
proti: 0
zdržal sa: 0
Starosta obce skonštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý.
K bodu 1 b): Určenie zapisovateľa
Starosta obce určil za zapisovateľa p. Kušnírovú.
K bodu 1 c): Určenie overovateľov zápisnice.
Starosta určil za overovateľov zápisnice poslanca Jaroslava Platka a poslanca Ing. Rastislava
Mitaľa.
K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
O plnení uznesení z minulého zastupiteľstva informoval starosta:
Uznesenie č. 6/8/2019: - na základe tohto uznesenia bolo do 15 dní od zasadnutia zastupiteľstva
vyhlásené nové výberové konanie na riaditeľa/ku MŠ vo Vyšnej Šebastovej.
Uznesenie č. 8/8/2019 - bol predĺžený termín splnenia uznesenia týkajúceho sa ZaD UPN 2018
Uznesenie č. 9/8/2019 – bolo vyhlásené výberové konanie na konateľa Obecného podniku
Vyšná Šebastová
Uznesenie č. 10/8/2019 – prebieha rekonštrukcia obecného rozhlasu, na základe cenovej
ponuky. Rekonštrukcia už je pred ukončením.
Uznesenie č. 11/8/2019 - prerokovanie odkúpenia pozemku p. Hudákovej – bola zadaná
objednávka na vypracovanie znaleckého posudku, čakáme na dodanie posudku.
Uznesenie č. 12/8/2019 - požiadavky z bytovky č. 415 – p. Laco oboznámený s výsledkom
rokovania OcZ, len sa ešte nepodarilo zrealizovať stretnutie, na ktorom by boli dohodnuté
ďalšie kroky.
Starosta otvoril rozpravu.
Bez rozpravy.
Návrh na uznesenie č. 2/9/2019:
Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Šebastovej, podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
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berie na vedomie
informáciu o kontrole plnenia uznesení.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Hlasovanie:
za: 6 (Cina, Muška, Platko, Mitaľ, Magdová, Ivanecký)
proti: 0
zdržal sa: 0
Starosta obce skonštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý.
K bodu 3: Rokovania obecnej rady – informácia (od posledného rokovania obecného
zastupiteľstva)
Obecná rada na svojom zasadnutí prešla podklady k programu pripravovaného neplánovaného
rokovania obecného zastupiteľstva, t.j. nutnosť prijať VZN „o školnom a stravnom v ŠJ“ ešte
pred začiatkom školského roka a kooptáciu poslanca. Odporúčila tieto body predložiť na
rokovanie obecného zastupiteľstva.
Starosta otvoril rozpravu.
Bez rozpravy.
Návrh na uznesenie č. 3/9/2019:
Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Šebastovej, podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
berie na vedomie
informáciu o rokovaní obecnej rady.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Hlasovanie:
za: 6 (Cina, Muška, Platko, Mitaľ, Magdová, Ivanecký)
proti : 0
zdržal sa: 0
Starosta obce skonštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý.
K bodu 4. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácia
(od posledného rokovania obecného zastupiteľstva)
Poslanec Muška - Komisia pre ochranu verejného poriadku – od posledného zastupiteľstva
sa komisia nestretla.
Poslankyňa Magdová – Komisia sociálna – od posledného zastupiteľstva komisia nezasadala.
Poslanec Cina - Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia poriadku
– od posledného zastupiteľstva sa komisia nestretla.
Poslanec Ivanecký - Komisia pre ochranu verejného záujmu – komisia sa od posledného
zasadnutia Ocz nestretla.
3

Poslanec Mitaľ – Finančná komisia – od posledného zastupiteľstva komisia nezasadala.
Poslanec Platko – Komisia ekonomická a správy majetku – od posledného zastupiteľstva
komisia zasadala, na základe plánovaného zasadnutia, kde bodom rokovania bola rekonštrukcia obecného rozhlasu v časti Severná, t.j. započatie a termín ukončenia, potom sa komisia
oboznámila so znaleckýim posudkom vo veci rozšírenia pohrebiska, kde je už vypracovaný
znalecký posudok. Zároveň sa komisia oboznámila so závermi rokovaní s pozemkovým
úradom, ohľadom prevodu parciel vo vlastníctve štátu do vlastníctva obce, potom bolo
dôležitým bodom prerokovanie a stanovenie trasy vodovodu Severná. Určoval sa, resp.
vyberalo sa najvhodnejšie riešenie trasy, či sa teda pôjde v pôvodnom pláne (po pravej strane),
nakoľko na ľavej strane bolo v danom roku odsúhlasené elektrické vedenie, takže je to dosť
finančne náročné. Konkrétne poverená osoba upravuje projekt tak, aby vodovod išiel
v pôvodnej línii, akurát v určitom inom rozmedzí od krajnice (možno po priekope), je to
vypracované a pripravené na odsúhlasenie Slovenskou správou ciest. V bode Rôzne sa komisia
uzniesla na vypracovaní koncepcie postupu rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci, a to
hlavne po poškodení pri prívalových dažďoch, ako vo Vyšnej Šebastovej, tak aj v Severnej.
Starosta otvoril rozpravu.
Bez rozpravy.
Návrh na uznesenie č. 4/9/2019:
Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Šebastovej, podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
berie na vedomie
informáciu o rokovaní komisií obecného zastupiteľstva.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Hlasovanie:
za: 6 (Cina, Muška, Platko, Mitaľ, Magdová, Ivanecký)
proti: 0
zdržal sa: 0
Starosta obce skonštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý.
Starosta obce vyzval občanov, prítomných na rokovaní OcZ, aby sa prihlásili tí, ktorí chcú
v diskusii vystúpiť s diskusným príspevkom, aby mohol pre poriadok poznačiť a na základe
poradia vyzvať diskutujúceho.
Zareagoval p. Šváby, že sa prihlási až potom, podľa toho čo bude prerokované na OcZ.
Starosta uviedol, že ak sa chce do diskusie prihlásiť, musí mať nejakú konkrétnu tému na
diskusiu, pretože zastupiteľstvo nie je „diskusný krúžok“. Starosta poznamenal, že na diskusiu
je určená „Hodina otázok a odpovedí“ pre širokú verejnosť s vedením obce, ktorá je každú
stredu na obecnom úrade, v čase od 16:00 hod. do 17:00 hod.
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Pán Marek Mikolaj udáva, že ak je potrebné sa do diskusie prihlásiť, nahlasuje svoj diskusný
príspevok.
K bodu 5:

Do podateľne obecného úradu bolo doručené dňa 22.7.2019 v súlade s § 25 zákona 369/1990 o
obecnom zriadení v platnom znení, vzdanie sa mandátu poslankyne PaedDr. Kataríny Okuľarovej v Obecnom zastupiteľstve obce Vyšná Šebastová.
Týmto podaním jej zanikol mandát poslankyne OcZ Vyšná Šebastová, predsedníčky Komisie
kultúry, vzdelávania a mládeže a členky Finančnej komisie.
V súlade s § 192 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v platnom
znení : (1) Ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník
kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol
mandát. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa § 189 ods. 2 a 3.
V našom prípade bol prvý náhradník pán Ľubomír Taiš, ktorý sa vzdal mandátu formou
zápisnice dňa 2.8.2019.
Ďalším náhradníkom v poradí je p. Mgr. Jaroslav Nosaľ, ktorý sa z dnešného zastupiteľstva
ospravedlnil, že na zasadnutie OcZ nestíha prísť. Z uvedeného dôvodu sa tento bod je presúva
na ďalšie zastupiteľstvo.
K bodu 6:
Schválenie VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky

príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Vyšná Šebastová.
Starosta predniesol dôvodovú správu a otvoril rozpravu.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Ivanecký s tým, že nesúhlasí, aby boli dotované obedy
dôchodcov podľa návrhu poslankyne Magdovej, ktorý predniesla na minulom zastupiteľstve
(navrhla výšku režijných nákladov dôchodcov na sumu 0,34 €). Poslanec Ivanecký zastáva
názor, ak sa zvýši príspevok zákonného zástupcu na úhradu režijných nákladov na stravovanie
detí od 3 – 5 rokov a do 3 rokov s tým, aby bola zvýšená úroveň stravy. Nemyslí si, že príspevok
dôchodcov na stravu vo výške 2,70 € je horibilná suma. Uviedol, že podľa jeho výpočtov, ak
by boli schválené režijné náklady dôchodcov vo výške 0,67 €, oproti návrhu p. Magdovej by
obec ušetrila cca 1.300,- € ročne. Navrhol teda, aby na úhradu režijných nákladov v školskej
jedálni prispieval zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka sumou 0,20 € na jedno hlavné jedlo
a dôchodcovia sumou 0,67 € na jedno hlavné jedlo, ktoré sa použijú na prevádzkové náklady
zariadení školského stravovania, predovšetkým na obnovu materiálno-technického vybavenia
zariadení školského stravovania. Skonštatoval, že prečo by mali ísť režijné náklady detí na
obnovu materiálno-technického vybavenia a režijné náklady dôchodcov nie?
Starosta uviedol, že si dal vyrátať režijné náklady na jedného stravníka, ktoré činia 3,- €/deň.
Boli do toho zarátané náklady ako mzdy a energie. Réžia navrhnutá vo VZN je ďaleko nižšia
ako sú skutočné režijné náklady, ktoré obec vo všeobecnosti dopláca na mzdy pracovníkov
v školskej jedálni a na energie, ktoré sa pri príprave jedál používajú. V konečnom dôsledku
obec stále na stravu dopláca. Požiadal preto poslanca Ivaneckého, aby formuloval poslanecký
návrh, za ktorý sa bude hlasovať.
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Poslanec Ivanecký nato navrhol do Článku 5 bod 1 VZN doplniť za výraz 0,20 € a dôchodcovia
sumou 0,67 €.
Starosta obce dal hlasovať o tomto poslaneckom návrhu.
Hlasovanie:
za: 1 ( Ivanecký)
proti: 5 (Cina, Muška, Platko, Mitaľ, Magdová)
zdržal sa: 0
Starosta obce skonštatoval, že návrh poslanca Ivaneckého nebol prijatý. Následne dal hlasovať
o návrhu uznesenia:
Návrh na uznesenie č. 6/9/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Šebastovej, podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v
školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Vyšná Šebastová.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Hlasovanie:
za: 5 (Cina, Muška, Platko, Mitaľ, Magdová)
proti: 1 (Ivanecký)
zdržal sa: 0
Starosta obce skonštatoval, že návrh uznesenia o VZN bol prijatý.
K bodu 7 – Rôzne:
K tomuto bodu nemá starosta obce žiadny príspevok a taktiež nikto z poslancov.
K bodu 8 - Diskusia:
Pán Mikolaj, ktorý sa prihlásil do diskusie, sa spýtal, či do režijných nákladov sa zarátavajú aj
mzdy kuchárok.
Starosta odpovedal, že áno.
Ďalej ho zaujímalo, ako je to vlastne s vedením trasy vodovodu, pretože raz má ísť po pravej
strane, potom zase po ľavej a ohľadom rýchlosti.
Poslanec Platko mu na to odpovedal, že verzia vedenia vodovodu je už zakreslená, a to po
pravej strane cesty na Severnú s tým, že pri Dome smútku pôjde po ľavej strane (pokiaľ nedôjde
k dohode s p. Majdákom), aby sa to nenaťahovalo. Potom prejde vedenie zase na pravú stranu
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a pôjde po pôvodnej línii podľa projektu. Projekt sa menil iba pri p. Majdákovi. Čo sa týka
zníženia povolenej rýchlosti na ceste na Severnú, prebehlo rokovanie na Odbore cestnej
dopravy OÚ Prešov. Stanovisko odboru k zníženiu rýchlosti okolo cintorína, tam pripadá jedno
riešenie a to, že sa tabuľa „koniec obce“ preloží na koniec zastavanej časti obce smerom na
Severnú. Je to stále otvorené, o tomto je možné stále rokovať a diskutovať. Ďalšie rokovania
ešte budú prebiehať.
Pána Mikolaja zaujíma aj finančné riešenie vodovodu, ktorý variant je finančne menej náročný.
Poslanec Platko mu vysvetlil, že sa hľadajú finančne najvýhodnejšie riešenia. Riešenie podľa
pôvodného projektu, neprichádza do úvahy, nakoľko sú v trase postavené stĺpy el. vedenia.
Najbližšie je dohodnuté rokovanie na Slovenskej správe ciest.
Pán Michal Výrostek sa prihlásil do diskusie s otázkou, kedy na ich ulici bude zavedená
kanalizácia a vodovod, z hľadiska toho, že v čase, keď on začal stavať rodinný dom, bola
možnosť dostať finančnú pomoc. Chcel by vedieť, kedy to bude zrealizované, keďže sa
dopočul, že na tejto ulici sa s výstavbou vodovodu a kanalizácie neplánuje.
Starosta uviedol, že výstavba vodovodu pozostáva z viacerých etáp, postupne sa budú riešiť
podľa poradia všetky etapy, najprv II., potom III. a nakoniec IV. etapa, podľa finančných
možností. Na rade je teraz vodovod na Severnú, ako II. etapa, kde na to čaká väčší počet
obyvateľov. Potom sa bude pokračovať v ďalších etapách, je tu ešte napríklad tzv. „Mikolajova
ulička“ a ďalšie, ktoré nie sú zavodnené a odkanalizované. Bude sa riešiť vodovod aj v tzv.
„Mišovej uličke“, vo „Vyrostekovej uličke“, hneď ako na to budú ďalšie finančné prostriedky,
prípadne keď sa nájde investor, ktorý do toho pôjde.
Poslanec Platko sa takisto zapojil do tejto rozpravy s tým, že vodovod v Severnej bol započatý
v roku 1998. Nakoľko sa tam zavádzal najprv plyn, nakoľko išiel prívod plynu od Severnej, dal
sa najprv do Severnej a potom sa ťahal do Vyšnej Šebastovej. To isté sa urobilo s vodou, ktorá
bola vedená najprv vo Vyšnej Šebastovej, t.j. II. etapa sa začala, mala sa otočiť do Severnej,
ale nakoľko neboli peniaze, firma Ekoprim poskytla svoje finančné prostriedky, aby sa vodovod
financoval z ich prostriedkov a potom sa to splatilo firme. Vodovod sa ťahal hore Vyšnou
Šebastovou. Vodovod II. etapa je časť Severná, je to rozpracované tým pádom sa nič
nepreskakuje, všetko ide podľa programu.
Ďalším diskutujúcim bol p. Šváby a slovne napadol starostu, že za deväť mesiacov neurobil nič
zo svojho volebného programu. Taktiež sa pýta, ako pokračuje riešenie zmiznutej cesty „vzadu“
na Severnej, prečo sa teraz nerieši tá cesta, ktorá bola krížom cez pozemky?
Starosta zareagoval protiotázkou, či sa p. Švábymu podarilo za prvých deväť mesiacov jeho
starostovania splniť celý jeho volebný program a preto chápe toto vystúpenie ako politický
útok.
Poslanec Platko dopĺňa, že ohľadom vysporiadavania pozemkov, veci sa riešia s pozemkovým
fondom, nakoľko sú určité veci podané na súde, niektoré veci podali na súd samotní vlastníci
pozemkov, čakalo sa na vyjadrenie súdu, niečo bolo zamietnuté, ale obec nerieši ako to riešil
bývalý starosta, tie vlastnícke vzťahy. Zaoberáme sa majetkom obce, t.j. kde zmizla obecná
cesta. Je tam riadne naplánovaný postup, územným plánom, riadne bolo vyvolané rokovanie.
Plní sa uznesenie, ktoré bolo prijaté ešte bývalým zastupiteľstvom.

7

Pán Mikolaj sa opätovne zapojil do diskusie ohľadom rozhlasu, aké je prepojenie medzi
Severnou a Vyšnou Šebastovou.
Poslanec Platko mu na to odpovedal, že rekonštrukcia rozhlasu je už momentálne ukončená.
Akurát sa čaká na tzv. prepojenie „optikou“, t.j. p. Jakubko z fy BestWAN, nakoľko prevzal
firmu p. Nosaľa, na rokovaní potvrdil spoluprácu – poskytne nám túto službu za 1,- €.
Pán Mikolaj sa zároveň informuje, či pri výkope vodovodu nemôže byť umiestnená chránička
na optiku.
Poslanec Platko: Neviem, aké sú možnosti ohľadom legislatívy na také niečo, máme vedomosti,
že Telekom niečo pripravuje a je to rozpracované, to či už dajú kábel, alebo bude záujem z ich
strany riešiť to, neviem, ako sa dohodne firma, ktorá už v obci rozvody má s Telekomom. Zatiaľ
je o tom predčasné hovoriť.
A opätovne slovne zaútočil p. Šváby, ohľadom firmy OSVYUM.
Pán Platko zdôraznil, že si má vážiť priestor, ktorý dostal, pretože on takýto priestor počas
svojho mandátu neposkytol nikomu.
K bodu 9 – Záver:
Starosta obce uzavrel rokovanie obecného zastupiteľstva a na záver poďakoval poslancom a verejnosti
za účasť.
OcZ bolo ukončené o 19.05 hod.
Zápisnicu vyhotovila zapisovateľka p. Kušnírová.
Vo Vyšnej Šebastovej, dňa 22. augusta 2019

.............................................................
Mgr. Marián Beluško
starosta obce

Overovateľ 1:.......................................
Jaroslav Platko

Overovateľ 2: .................................................
Ing. Rastislav Mitaľ
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