Zápis
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Haniska
Dátum:
Prítomní:

23.10.2014
podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
Otvorenie
2.
Plnenie záverov a uznesení
3.
Schválenie Rozpočtu obce pre rok 2015
- Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce pre rok 2015
4. Dofinancovanie rekonštrukcie Martinskej ulice
a rekonštrukcie strechy MŠ v obci
5. Zmluva pre využitie televízneho káblového rozvodu (TKR) pre internetové využitie
potrieb občanov obce
6. Žiadosť o rozšírenie kamerového systému v obci a jeho spolufinancovanie obcou
7. Spolufinancovanie CVČ v meste Prešov pre deti z obce
8. Návrh na realizáciu zmien a doplnkov UPN obce na základe vzniknutých
požiadaviek
9. Žiadosť o bezplatný prevod časti parcely KN-C č. 568/1 o výmere 110 m² vedenej
na LV č. 251 zo SPF do vlastníctva obce Haniska
10. Rôzne
11. Záver

K bodu 1
Starosta obce Ing. Ján Pavuk privítal prítomných poslancov OcZ, hlavného
kontrolóra a prítomných občanov.
V úvode starosta obce zverejnil žiadosť o vzdaní sa poslaneckého mandátu
RNDr. Martina LACKA z dôvodu právnej kolízie pre požiadanie predčasného
starobného dôchodku. V žiadosti bol uvedený konkrétny dôvod a zároveň
poďakovanie za prácu v obecnom zastupiteľstve.
Z celkového počtu 6 poslancov bolo prítomných 6.
Obecné zastupiteľstvo
schopné.

podľa prítomného počtu poslancov je uznášania

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 Tomková Mária, overovatelia zápisnice Mgr. Iveta
Cicoňová, Jozef Tomko.
K prednesenému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky a iné návrhy.

K bodu 2
Starosta obce oboznámil prítomných s plnením prijatých uznesení a záverov.
Skonštatoval, že prijaté uznesenia a závery sú splnené :
1. Stručne informoval poslancov o prebiehajúcej rekonštrukcii verejného osvetlenia,
kde je predpoklad ukončenia rekonštrukcie do konca októbra 2014.
2. Rozšírenia kanalizácie v obci pokračuje podľa plánu. Kolaudácia bude po
ukončení jednotlivých vetiev. Počas výstavby kanalizácie bolo potrebné riešiť
vzniknuté problémy (križovanie iných inžinierskych sietí – voda plyn), kde bolo
potrebné prijať operatívne riešenia – prekládka resp. izolácia plynového potrubia ako
práce naviac.
K bodu 3
Návrh rozpočtu obce pre rok 2015 bol zverejnený dňa 09.10.2014. Ku dňu
zasadnutia obecného zastupiteľstva neboli vznesené a ani obdŕžané zo strany
občanov žiadne pripomienky.
Návrh rozpočtu pre rok 2015 bol spracovaný podľa rozpočtovej
klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa
ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej
klasifikácie v z. n. p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej
samosprávy.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu
rozpočtu verejnej správy pre rok 2015. Je predložený na schválenie podľa
ustanovení zákona č. 583/2001 v znení neskorších predpisov § 10 ods. 4, ktorý
ustanovuje, že: Rozpočet obce predkladá na schválenie OcZ v členení minimálne na
úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie. Taktiež je dodržaná podmienka
zák. 583/2004 § 10, ktorý ustanovuje, že rozpočet má byť členený na:
a) bežné príjmy a bežné výdavky
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
c) finančné operácie.
Obec v súlade s § 4 zák. 426/2013 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy neuplatňuje programový rozpočet.
Bežné príjmy celkom
Bežné výdavky celkom
Prebytok rozpočtu

195 140 €
181 050 €
14 090 €

Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky celkom
Schodok

40 650 €
-40650 €

Celkový rozpočet obce
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Schodok

195 140 €
221 700 €
-26560 €

Bežný rozpočet spĺňa podmienku zák. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy § 10 ods. 7, kde je stanovené, že bežný rozpočet je obec povinná
zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet pre rok 2015 je postavený
ako prebytkový vo výške 14 090 €.

Kapitálový rozpočet je postavený ako schodkový. Podľa citovaného zákona
kapitálový rozpočet môže byť postavený ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový
rozpočet môže byť postavený ako schodkový, ak je tento schodok možné vykryť
prebytkom bežného rozpočtu, zostatkom finančných prostriedkov z minulých rokov,
resp. návratnými zdrojmi financovania. V prípade rozpočtu sa počíta vykrytie schodku
rozpočtu zisteného podľa § 10 ods. 3 pís. a) a b) z prebytku bežného rozpočtu a zo
zdrojov minulých rokov vo výške 40 750 €€. Z tejto čiastky bude sanovaná aj splátka
úveru vo výške 14 190 €.
Po použití zdrojov minulých rokov je tak rozpočet postavený ako zdrojovo vyrovnaný.
Výdavky obce zistené podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) pre rok 2015 predpokladajú
výšku 221 700 €, čo je menej oproti rozpočtu pre rok 2014 o 9 350 €.
Finančné operácie: návratné zdroje – úvery, pôžičky, zdroje z minulých rokov
Príjmové finančné operácie celkom
40 750 €
Výdavky finančné operácie celkom
14 190
Prebytok
26 560 €
Celkové hospodárenie obce (vrátane zdrojov z finančných operácií:
Celkové zdroje
235 890 €
Použitie zdrojov celkom
235 890 €
Hospodárenie obce
0€
Po použití zdrojov z minulých rokov je tak rozpočet postavený ako zdrojové
vyrovnaný.
Návrh rozpočtu v čase jeho zostavenia nemal k dispozícií hodnoverné východiskové
údaje o hlavnom zdroji príjmov – podielové dane z príjmu fyzických osôb, nakoľko
ešte nebol schválený rozpočet štátu pre rok 2015 a tieto dane neboli rozpísané na
jednotlivé obce.
Ako východisko boli zobrané predpokladané podielové dane pre rok 2014.
Návrh viacročného rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p. v členení podľa § 9 citovaného zákona na:
a) skutočnosť za rozpočtový rok – rok 2012 a 2013
b) rozpočet pre rok 2014 a predpoklad plnenia za rok 2014
c) návrh rozpočtu pre rok 2015
d) rozpočet na roky nasledujúce po roku, pre ktorý sa zostavuje rozpočet t.j. na
roky 2016 a 2017
Rozpočet obce na príslušný rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva
rozpočtované roky sú pre obec iba orientačné a nie sú záväzné, ich ukazovatele
budú spresňované v ďalších rozpočtovaných rokoch.
Na základe uvedeného bola k prednesenému návrhu rozpočtu obce na rok
2015 otvorená krátka rozprava. Prítomní poslanci nemali k predloženému materiálu
žiadne pripomienky., preto rozpočet pre rok 2015 bol schválený. Rozpočet na r. 2016
a 2014 poslanci zobrali na vedomie:
Záver:
Predložený návrh rozpočtu na rok 2015 bol poslancami OcZ schválený
hlasovaním takto : ( za - 5 poslancov , proti – 0, zdržal sa - 1 poslanec, Ing. Bánoci
k čomu bolo prijaté uznesenie U23/2014

K bodu 4
1. Projekt na Rekonštrukciu Martinskej ulice bol spracovaný ešte v decembri
2009.Verejné obstarávanie zákazky bolo realizované na pôvodnú
projektovú dokumentáciu. V priebehu nasledujúcich rokov boli vydané

kolaudačné rozhodnutia na výstavbu rodinných domov a tým plocha cesty
bola navýšená o 75m2 k tomu boli 56 bm obrubníky a 56 bm priekopové
tvárnice, taktiež boli napojené a osadené 5 ks dažďové vpuste . Na
základe uvedeného boli realizačné práce navýšené o sumu 4 200 € nad
rámec PD.
2. Na riešenie havarijného stavu budovy MŠ Haniska sme obdŕžali dotačné
finančné prostriedky cestou Ministerstva financií SR vo výške 12 000 €,
kde je potrebné spolufinancovanie obce minimálne vo výške 10 %
k požadovanej čiastke ( 13 500 € ), t.j. 1 350 €, čo spolu činí 13 350 €.
Z týchto prostriedkov sme už použili 7 241,54 € na realizáciu ústredného
kúrenia MŠ. Ďalej je potrebné v rámci havarijného stavu riešiť ešte
rekonštrukciu strechy. Spracovaný rozpočet projektantom na strechu je vo
výške 14 206,80 €. Ak chceme vyriešiť kompletne havarijný stav MŠ je
potrebné ešte na dofinancovanie investičnej akcie z vlastných zdrojov vo
výške výsledku výberového konania, alebo zvyšne peniaze vrátiť
poskytovateľovi MF SR späť.
Záver:
Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasia s dofinancovaním nákladov na
ukončenie rekonštrukcie MK Martinská v čiastke 4 200 € a s rekonštrukciu strechy na
budove MŠ zo zvyšku dotačných prostriedkov s potrebným dofinancovaním z
vlastných zdrojov vo výške skutočných nákladov.
K prednesenému bodu programu bolo poslancami OcZ jednohlasne schválené
uznesenie č. U 24/2014
K bodu 5
Na základe ponuky spoločnosti Presnet s.r.o. v zastúpení tech. riaditeľa
Radovana JAKUBKA pre využitie televízneho kabelového rozvodu o internetové
pripojenie v obci pre využitie potrieb občanov obce bola predložená Zmluva
o vzájomnej spolupráci konzultovaná so súčasným prevádzkovateľom TKR
spoločnosťou Vares Banská Bystrica pre technické riešenie pri rozšírení funkčnosti
kabelového rozvodu. Po vzájomnej konzultácií medzi žiadateľom a súčasným
prevádzkovateľom došlo k vzájomnej zhode.
Spoločnosť Presnet za vstup do jestvujúceho kabelového rozvodu ponúka
obci Haniska pripojenie OcÚ a MŠ za poplatok 1 € za rok. Za prenájom kábelovej
siete bude nájomca obci uhrádzať 1 € / mesiac za každého abonenta .
Pripojenie účastníka na internetovú sieť si bude spoločnosť organizovať
samostatne podľa svojho cenníka.
Záver:
Poslanci OcZ súhlasia s uzavretím Zmluvy o vzájomnej spolupráci a s vyžitím
televíznej kábelovej siete za účelom internetového pripojenia.
K prerokovanému bodu programu bolo poslancami OcZ prijaté a jednohlasne
schválené uznesenie č. U 25/2014.
K bodu 6
V novembri 2013 obec Haniska požiadala cestou MV SR o poskytnutie
dotácie na rozšírenia kamerového systému (doplnenie 5 kamier ) v obci. V týchto
dňoch sme obdŕžali oznámenie o schválení dotácie vo výške 5000 € so
spolufinancovaním obce vo výške min. 20 %. Osadenie kamier na ochranu obecného
majetku bude realizované podľa plánu a predloženej žiadosti.

Záver:
Poslanci OcZ súhlasia s realizovaním rozšírenia kamerového systému v obci
Haniska a jeho spolufinancovaním vo výške min. 20 % podľa upraveného rozpočtu.

K prerokovanému bodu programu bolo poslancami OcZ prijaté a jednohlasne
schválené uznesenie č. U 26/2014.
K bodu 7
Zriaďovateľ CVČ - mesto Prešov požiadalo Obec Haniska o spolufinancovanie
CVČ pre sedem detí z obce Haniska pre školský rok 2014/2015.
Záver:
Po krátkej rozprave a vyhodnotenia spolufinancovania CVČ z minuloročného šk.
roku, poslanci OcZ rozhodli o spolufinancovaní CVČ ktoré navštevujú deti z obce
Haniska vo výške 5€ pre 1 dieťa . Spolufinancovanie bude rozdelené do dvoch
splátok : za 1. polrok 2014 bude realizovaná pri podpise zmluvy,
za 2. polrok ( obdobie II -VI ) po upresnení MZ dochádzky deti do CVČ.
K prerokovanému bodu programu bolo poslancami OcZ prijaté a jednohlasne
schválené uznesenie č. U 27/2014.

K bodu 8
Starosta obce informoval o obdŕžaných požiadavkách firiem a občanov v k.ú.
Haniska o zmenu Územného plánu obce Haniska schváleného v roku 2007
a vykonaných zmien a doplnkov v roku 2011. Pre ucelené a uspokojivé spracovanie
zmien a doplnkov UPN navrhujem zverejniť verejnú výzvu na predkladanie
požiadaviek na vykonanie zmien Územného plánu obce.
Záver :
Na základe uvedeného bola medzi poslancami OcZ otvorená krátka rozprava.
Záverom bolo skonštatované, že na základe vzniklých potrieb je potrebné platný
UPN obce aktualizovať o novo vzniklé požiadavky. K predloženému návrhu neboli zo
strany poslancov vznesené žiadne pripomienky.požadované5 poslancov súhlasilo
s vyhlásením výzvy, Kucanová Zuzana sa zdržala hlasovania.
K prerokovanému bodu programu bolo poslancami OcZ schválené uznesenie
č. U 28/2014 hlasovaním takto : ( za - 5 poslancov , proti – 0, zdržal sa - 1
poslanec, Kucanová ) .
K bodu 9
Pri podávaní žiadosti o finančný príspevok na rozšírenie kanalizácie sme
z dôvodu nevysporiadania nehnuteľnosti - časť MK na ul. Veterná zistili, že parcela
č. 568/1 o výmere 110 m² vedená na LV č. 251 je v správe SPF. V súčasnej dobe
sme boli nútený s SPF uzatvoriť nájomnú zmluvu na predmetnú časť MK.
Z uvedeného dôvodu a po osobnej konzultácií s SPF je možné aby obec požiadala
SPF o bezplatný prevod uvedenej parcely do majetku obce.
Záver:
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s bezodplatným prevodom uvedenej parcely do
majetku obce.

K prerokovanému bodu programu bolo poslancami OcZ
schválené a prijaté uznesenie č. U 29/2014 .

jednohlasne

K bodu 10
Ing. Pavuk
V uvedenom bode starosta obce podal poslancom OcZ informáciu
o hlavných udalostiach na OcÚ:

-

- žiadosť p. Dzivého o trvalý pobyt v záhradkárskej osade Motel Stop.Požiadali
sme Ministerstvo vnútra o výklad zákona č. 253/1998 o trvalom pobyte,
Okresný úrad v Prešove odbor všeobecnej vnútornej správy, Spoločnú
úradovňu stavebný odbor o posúdenie možnosti trvalého pobytu
v záhradkárskej osade.
- NDS zaplatí obci za výrub stromov čiastku 10700 €
poďakovanie za pomoc pri organizácii jazdeckých pretekov v Haniske
- OSVO comp ukončuje práce na rekonštrukcií verejného osvetlenia v obci
- OSVO comp ponúka možnosť nakupovania silovej energie pre obec Haniska
- za 0,02995 € za 1 kW bez DPH
- Od spoločnosti OSVO comp nám bola ponúknutá Zmluva o odbornej
starostlivosti a servise verejného osvetlenia v obci Haniska v cene 10 € bez
DPH / 1 svetelný bod za kalendárny rok.

Záver :
Po krátkej rozprave k predloženým materiálom, t.j. nákup silovej el. energie
a Zmluvy o odbornej starostlivosti a servise verejného osvetlenia v obci poslanci OcZ
nemali žiadne výhrady.
K prerokovaným materiálom bolo poslancami OcZ jednohlasne schválené
a prijaté uznesenie č. U 30/2014.
Na zasadnutí OcZ boli prítomní aj občania obce ( podľa prezenčnej listiny ), ktorí
podpísali petíciu ohľadom návažky stavebnej sute do lokality Pustiňa
Starosta obce im podal informácie, ktoré mali bližšie vysvetliť daný problém:
- prerokovanie obdržanej petície nemôže byť prerokované v obecnom
zastupiteľstve z dôvodu, že obsah petície vecne petície kompetenčne
neprislúcha OcZ, ale z dôvodu prenesenej kompetencie štátnej správy
výlučne do kompetencie stavebného úradu so sídlom v obci. Na vyriešenie
vzniklého problému , starosta obce zvolal o štátny stavebný dohľad
a dohľad odboru ŽP. Stretnutie sa uskutoční na Obecnom úrade
5.11.2014 o 13,00 hod. Prítomných občanov pozval na stretnutie.
-

pre výstavbu v lokalite Pustiňa bolo 5.06.2009 uznesením OcZ č. U15/09
podpísané Memerandum medzi vlastníkom nehnuteľnosti a Obcou Haniska
na základe predchádzajúceho verejného stretnutia s občanmi obce
a prezentáciou zámeru využitia danej lokality

Ing. Schwartz
- fotodokumentáciu o návažke materiálu predložil na Obecný úrad v mesiaci
apríl 2014. Žiada, aby boli poslanci oboznámení s predmetnou
fotodokumentáciou
- predložil zmluvu medzi TS Prešov a firmou Sher Miro. Zmluva bola ukončená
31.8.2014 a následne bol podpísaný dodatok dňa 11.9.2014 už k neplatnej
zmluve , čo je v rozpore so zákonom
- do dnešného dňa nie sú ešte uvedené výšky návažky na parcelu
- či stačí na daný rozsah prác ohlásenie drobnej stavby

- nedodržiavanie času prác, ktorý bol navrhnutý na stretnutí občanov so
zástupcami TS a vlastníkom nehnuteľnosti
Ing. Kaduková
- na stretnutie žiada doložiť záznamy z kontrolných dní
- eternit nemôže byť uskladnený na tejto skládke, pretože je to nebezpečný
odpad
- doklad o pôvode stavebného materiálu, ktorý bol umiestnený na skládke
v lokalite Pustiňa
- upozornila na nelegálny vývoz ornice z pozemku
Kovalík
- v UPN obce je studňa na pozemku v lokalite Pustiňa označená ako rezervný
zdroj pitnej vody
Bc. Kubík
- prečo obec dovolila skládku odpadu uprostred obce
Ing. Pavuk
- navážka stavebnej sute je realizovaná na súkromnom pozemku a bola
potrebná z dôvodu spevnenia pozemku pod uvažovanú výstavbu a taktiež
boli prekryté skrývky po archeologickom výskume s podmienkou , aby boli
dodržané odtokové pomery tak , aby zrážková voda nepretekala z pozemku
do dvorov na súkromné nehnuteľnosti.
- je potrebné doložiť hodnoverný doklad o náhradnom zdroji pitnej vody
evidovanom v UPN obce
- starosta obce na každý podnet občanov obce osobne upozornil vlastníka
nehnuteľnosti, ktorý následne zvolal kontrolný deň v danej lokalite na
odstránenie zistených nedostatkov.
- zmluvy medzi vlastníkom nehnuteľnosti a TSm Prešov neprislúcha
schvaľovaciemu procesu obci Haniska a obec nemá možnosti vstupovať do
obchodných vzťahov zúčastneným.
Jambrich
- doručil list hlavnému kontrolórovi obce, kde upozornil na nedodržiavanie
niektorých postupov pri riešení problémov v obci:
(rekonštrukcia MŠ, dom smútku, hrobové miesta)
Ing. Pavuk
- písanie osobných listov poslancom OcZ a hlavnému kontrolórovi obce sú
praktiky p. Jambricha , ktoré využíval počas svojho 14 ročného pôsobenia
ako starosta obce Haniska.
- Všetky spracované projekty bývalým starostom obce nikdy neboli technický
podložené a zmluvne zabezpečené čo možno považovať za zavádzanie
občanov a svojvoľne porušovanie obecného rozpočtu. Uvedené projekty
preto nemohli byť nikdy realizované v praxi.
- P. Jambrich , tak ako to bolo už niekoľko krát skonštatované aj nezávislým
auditorom svojvoľne realizoval projekty, ktoré neboli nikdy schválené
žiadnym uznesením ( kábelový televízny rozvod ) a svojou nedbalosťou
nezabezpečil vecné bremeno na pozemku na ktorom bola zriadená
provizórna protipovodňová hrádza a tým ochudobnil obec cca o 2 mil. sk.
- je spracovaná schéma hrobových miest, kde je voľných 90 hrobových miest
- oprava MŠ bola realizovaná na základe havarijného stavu z dotačných zdrojov
MF SR tak, aby nebol narušený vyučovací proces, a zlepšené pracovné
podmienky pre personál a detí

- všetky riešenia, ktoré boli vykonané počas volebného obdobia boli riešené
v spolupráci so zastupiteľstvom a boli prijaté aj uznesenia.

Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu, starosta obce poďakoval prítomným za
účasť, za spoluprácu počas volebného obdobia a IV. Riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: Mária Tomková

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

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Iveta Cicoňová v.r.

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

Jozef Tomko v.r.

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

Ing. Ján Pavuk v.r.
starosta obce

