Zápis
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Haniska
Dátum:
Prítomní:

19.06.2014
podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Plnenie záverov a uznesení
3. Úverová zmluva k rekonštrukcií verejného osvetlenia v obci
4. Predaj a prenájom nehnuteľnosti v obci podľa žiadosti občanov
5. Vysporiadanie nehnuteľnosti súvisiace s NKP na Furči
6. Zabezpečenie Dňa obce Haniska
7. Kontrola vykonaných protipovodňových opatrení v obci
8. Rôzne
9. Záver
K bodu 1
Starosta obce Ing. Ján Pavuk privítal prítomných poslancov OcZ. Z celkového
počtu 7 poslancov bolo prítomných 5. Poslanci Tomko Jozef a RNDr. Lacko Martin
sa rokovania nezúčastnili z dôvodu vykonávania služobných povinnosti. Pozvaný
hlavný kontrolór obce Ing. Milan Marchevský sa OcZ nezúčastnil z dôvodu čerpania
riadnej dovolenky.
Obecné zastupiteľstvo podľa prítomného počtu poslancov ( 5 ) je uznášania
schopné.
Materiály na prerokovanie a pozvánka na OcZ boli poslancom doručené v časovom
predstihu.
Starosta obce oboznámil prítomných s navrhovaným programom a následne dal
odsúhlasiť program obecného zastupiteľstva, ktorý bol schválený bez pripomienok.
Zapisovateľ zápisnice Ing. Hospodárová Agáta, overovatelia zápisnice Ing. Bánoci
Jaroslav, Ing. Marek Fečo.
K prednesenému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky a iné návrhy.
K bodu 2
Starosta podrobne informoval poslancov o plnení záverov a uznesení prijatých
na predchádzajúcich zasadnutiach, kde následne bolo skonštatované, že závery
a uznesenia prijaté na predchádzajúcich zasadnutiach boli splnené, resp. sú plnené
v časovej lehote.
K prednesenému bodu programu neboli poslancami OcZ vznesené žiadne
pripomienky a iné návrhy.
K bodu 3
Predseda finančnej komisie Ing. Bánoci informoval prítomných poslancoch
OcZ o podmienkach predloženej úverovej zmluvy : spôsobe čerpania, výška úrokovej
sadzby a zníženie úveru o 20 % pri dosiahnutej úspore el. energie o 47 % po
rekonštrukcií verejného osvetlenia . Na zasadnutie bol prizvaný zástupca Slovenskej
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sporiteľne Mgr. Gabriel Kováč, ktorý prítomným podrobne vysvetlil podmienky na
poskytnutie úverovej zmluvy. V krátkej rozprave bolo poslancom OcZ zodpovedané
na všetky vznesené otázky týkajúce sa úverovej zmluvy na prefinancovanie
rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Haniska.
Zvlášť vyzdvihol výhodnú dobu na čerpanie predmetného úveru s historický
najnižšou úrokovou mierou, dlhou dobou splatnosti a nízkymi poplatkami banke za
vedenie účtu.
Hlavný kontrolór obce k čerpaniu úverovej zmluvy na predmetný projekt spracoval
„Preverenie podmienok na prijatie zdrojov financovania“, v ktorom skonštatoval, že
pri čerpaní úveru budú dodržané zákonné podmienky uvedené v ustanovení § 17
ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Záver: Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje čerpanie úverovej zmluvy podľa
indikatívnych podmienok financovania pre obec Haniska. K prerokovanému bodu
programu bolo poslancami OcZ jednohlasne schválené uznesenie č. U16/2014.
K bodu 4
1. Starostom obce bol predložený návrh nájomnej zmluvy medzi obcou Haniska
a Igorom Makulom o prenájme časti pozemku č. 355/2 zapísaná na LV č. 18 v KN
obec Haniska.
Záver:
Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom požadovanej časti nehnuteľnosti
za 1 € ročne s podmienkou vecného bremena a podmienok upresnených v zmluve
o prenájme s poznámkou o vecnom bremene z dôvodu strpenia prístupu na
inžinierske siete, ktoré sú trasované na predmetnej nehnuteľnosti.
K prerokovanému bodu programu a predmetnej žiadosti o prenájom pozemku
bolo poslancami OcZ jednohlasne schválené uznesenie č. U17/2014.
2. Na prerokovanie bol predložený návrh kúpnej zmluvy medzi obcou Haniska a Ing.
Jánom Tekeľom o odkúpenie časti parciel č. 694, 695 a 685 podľa predloženého
grafického plánu a geometrického plánu: diel 2 o výmere 110 m2 z parc. KN-C 685 –
orná pôda vedenom na LV č. 587, diel 5 o výmere 16 m2 z parc. KN-C 694 – orná
pôda vedený na LV č. 585, diel 6 o výmere 38 m2 z parc. KN-C 695 – orná pôda
vedený na LV č. 585, diel 1 o výmere 94 m2 z parc. KN-C 685 – orná pôda vedený
na LV č. 587, diel 7 o výmere 8 m2 z parc. KN-C 695 – orná pôda vedený na LV č.
585, v celkovej výmere 266 m2 – orná pôda.
Obec Haniska na nehnuteľnostiach podľa predloženého grafického plánu
a geometrického plánu: diel 9 o výmere 74 m2 z parcely č. CKN 695 orná pôda
vedený na LV č. 585 a diel 10 o výmere 82 m2 z parcely č. CKN 694 orná pôda
vedený na LV č. 585, v celkovej výmere 156 m2 vyčlení pre oprávneného Ing. Jána
Tekeľa na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve vybudovať,
používať a udržiavať na vlastné náklady prípojku plynu, vody, el. energie,
kanalizácie a prístupovej cesty a v práve prístupu na pozemok za účelom
údržby, ako aj v práve prechodu cez uvedené pozemky peši, motorovými
vozidlami, prípadne inými prostriedkami, ako aj iným osobám, ktoré poskytujú
služby oprávneného.

-
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Záver :
Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj pozemkov uvedených v návrhu kúpnej
zmluvy s Ing. Jánom Tekeľom uvedených na LV č. 587 a LV 585 v celkovej výmere
266 m2 za kúpnu cenu určenú v jednotkovej cene 15 €/m , čo činí 3 990 € v troch
splátkach do konca r. 2015. Poplatky spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva
do katastra nehnuteľnosti uhradí kupujúci.
K prerokovanému bodu programu a predmetnej žiadosti o prenájom pozemku bolo
poslancami OcZ jednohlasne schválené uznesenie č. U18/2014.
3.Na prerokovanie bol predložený návrh kúpnej zmluvy medzi obcou Haniska a Ing.
Františkom Gáborom o odkúpenie časti parciel č. 685 a 694 podľa predloženého
grafického plánu a geometrického plánu : diel 3 o výmere 130 m2 z parc. KN-C 685 –
orná pôda vedený na LV č. 584,diel 4 o výmere 89 m2 z parc. KN-C 694 – orná
pôda vedený na LV č. 584, v celkovej výmere 219 m2 – orná pôda
Obec Haniska na nehnuteľnostiach podľa predloženého grafického plánu
a geometrického plánu : diel 9 o výmere 74 m2 z parcely č. CKN 695 orná pôda
vedený na LV č. 585 a diel 10 o výmere 82 m2 z parcely č. CKN 694 orná pôda
vedený na LV č. 585, v celkovej výmere 156 m2 vyčlení pre oprávneného Ing.
Františka Gábora na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve
vybudovať, používať a udržiavať na vlastné náklady prípojku plynu, vody, el.
energie, kanalizácie a prístupovej cesty a v práve prístupu na pozemok za
účelom údržby, ako aj v práve prechodu cez uvedené pozemky peši,
motorovými vozidlami, prípadne inými prostriedkami, ako aj iným osobám,
ktoré poskytujú služby oprávneného.
Záver:
Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj pozemkov uvedených v návrhu kúpnej
zmluve s Ing. Františkom Gáborom uvedených na LV č. 587 a 585 o výmere 219 m2
za kúpnu cenu určenú v jednotkovej cene 15 €/m , čo činí 3 285 € v troch splátkach
do konca r. 2015. Poplatky spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľnosti uhradí kupujúci.
K prerokovanému bodu programu a predmetnej žiadosti o prenájom pozemku
bolo poslancami OcZ jednohlasne schválené uznesenie č. U19/2014.
K bodu 5
Opätovne bola prerokovaná žiadosť Ing. Vincenta Mikulu o súhlas na výstavbu
rekreačných chát na parcele č. 650/3 vedenej na LV č. 479 vo výmere 600 m2 vo
svojom vlastníctve ( na kopci Furča ) pod NKP . Ako kompenzáciu pre obec Haniska
ponúka bezplatný prevod parciel do vlastníctva obce vo výmere 7 000 m2 , jedná sa
o prístupový chodník k pamätníku, zastavanú plochu pod pamätníkom a plochu okolo
pamätníka.
Poslanci OcZ ako aj žiadateľ Ing. Vincent Mikula vykonali spolu fyzickú obhliadku
požadovanej plochy na výstavbu s jej presnou lokalizáciou.
Záver:
Po vzájomnej rozprave a zodpovedaní otázok poslanci OcZ vzájomne potvrdili, že
predmetná požiadavka žiadateľa ( ako aj DSS Gabriela zo dňa 20.02.2014 ) by bola
v súčasnej dobe v rozpore s platným Územným plánom obce a preto bude
zakomponovaná do pripravovaných zmien a doplnkov Územného plánu obce , ktorý
je potrebné zaktualizovať na základe vzniklých potrieb .
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K bodu 6
K zabezpečeniu kultúrno-spoločenskej akcie Dňa obce na deň 3.08. 2014 bol
na rokovanie prizvaný PhDr. Peter Luterančík, ktorý na predmetnú obecnú aktivitu
spracoval scenár a doplnkové akcie a súťaže tak , aby do predmetnej akcie boli
zapojení všetci poslanci OcZ . Na pravidelných stretnutiach budú vydávané
a kontrolované úlohy zúčastnených .
K bodu 7
Starosta podrobne informoval o vykonaných protipovodňových opatreniach,
ktoré boli vykonané počas vyhlásenia III. a II. stupňa povodňovej aktivity v obci.
Informoval prítomných poslancov o celkových finančných nákladoch vyfakturovaných
na protipovodňové opatrenia. Na úpravu provizórnej protipovodňovej hrádze bolo
vyfakturovaných 22 623,68 €. Tieto práce boli zabezpečené externou firmou
GASKOMPLET a z vlastných finančných prostriedkov bol zabezpečený ostatný
materiál (sací kôš, hadice, reťaz na motorovú pílu, občerstvenie pre občanov obce,
ktorí pomáhali pri záchranných prácach. V pondelok 23.06.2014 budú predložené
účtovné doklady k verifikácii nákladov za záchranné protipovodňové hrádze pre
verifikačnú komisiu na Okresný úrad v Prešove. Zároveň v popoludňajších hodinách
bude pracovníkmi OÚ ŽP v Prešove a SVP, š.p. závod Prešov vykonaná kontrola
vykonaných záchranných protipovodňových prác počas III. a II. stupňa vyhlásenej
povodňovej aktivity v obci Haniska.
Poslancami OcZ bola vykonaná fyzická kontrola vykonaných protipovodňových
opatrení pozdĺž vodného toku Torysa až po sútok potoka Delňa.
Záver: Po vykonanej fyzickej kontrole poslanci OcZ skonštatovali , že vykonané
opatrenia na provizórnej protipovodňovej hrádze sú postačujúce a zároveň zhodne
skonštatovali potrebu represívnych opatrení t.j. vyvodenie tresno-právnej
zodpovednosti za všeobecné ohrozenie za úmyselné poškodenie verejného
ochranného zariadenia - provizórnej hrádze a tým vystavenie ohrozenia
a poškodenia majetku obce a občanov obce narušením upravenej provizórnej hrádze
po celej svojej dĺžke. K predmetnému bodu programu bolo jednohlasne prijaté
uznesenie č. U20/2014
K bodu 8
Ing. Pavuk
- 23. mája 2014 prebehla elektronická aukcia na Rozšírenie kanalizácie
v obci Haniska. Z 9 dražiteľov vyšiel úspešný uchádzač EKOSVIP Sabinov
s realizáciou stavby v hodnote 790 000 € s akceptáciou termínu
ukončenia diela do 10/2014.
- Dňa 17.06. 2014 po kontrole a celkovej kompletizácií bola celá agenda
z procesu verejného obstarávania odovzdaná RO MŽP SR
k administratívnej kontrole
- Cestou regionálneho združenia ZMOS Šariš sme sa zapojili do VO na
dodávku el. energie a vývoz komunálneho odpadu
- Na základe obdŕžania finančnej dotácie z MK SR prebieha v súčasnosti
výberové konanie na ďalšiu etapu opravy NKP Furča
- Na základe písomného anonymu ohľadom využívania kanalizačnej
prípojky a po vzájomnom dohovore s VVS a.s. Prešov boli vyrozumení
občania obce s podmienkami platby za stočné. Zároveň Obec Haniska
v predmetnej veci má uzavretý zmluvný vzťah s VVS a.s. Prešov .

-
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Za vykonané záchranné práce počas protipovodňových opatrení pri
vyhlásenom III. a II. stupni , boli predložené účtovné doklady na ich
verifikáciu.
Na obecnom úrade boli prijatý nadaní žiaci zo ZŠ Šmeralovej. Starosta
obce ich v krátkosti oboznámil s históriou obce
Na základe ukončenia platnosti menovacieho dekrétu riaditeľky MŠ, boli
na základe usmernenia krajskej školskej správy v spolupráci so školskou
radou vykonané voľby riaditeľa MŠ . Po vykonanom administratívnom
procese volieb do funkcie riaditeľa MŠ bola vymenovaná Mgr. Šašurová.
Starosta obce sa ako akcionár zúčastnil VZ VVS a.s. Košice.

K bodu 9
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu rokovania OcZ starosta obce
prítomným poslancom a hlavnému kontrolórovi obce poďakoval za účasť
a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: Ing. Agáta Hospodárová

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Jaroslav Bánoci v.r.

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

Ing. Marek Fečo v.r.

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

Ing. Ján Pavuk v.r.
starosta obce

