Zápis
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Haniska
Dátum:
Prítomní:

19.11.2015
podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
Otvorenie
2.
Schválenie navrhovaného programu
3.
Kontrola plnenia uznesení
4.
Návrh rozpočtu obce Haniska pre roky 2016-2018
5.
Oprava chyby v katastrálnom operáte SVP, š. p. Banská Štiavnica
6.
Súhrne stanovisko k rekonštrukcii chodníkov
7.
List Františka Tomáša – dohoda o urovnaní
8.
Rôzne
9.
Záver
K bodu 1
Starosta obce Ladislav Šimkovič privítal prítomných poslancov OcZ, hlavného
kontrolóra. Ospravedlnil z neúčasti poslancov Ing. Mareka Feča – služobné povinnosti a Mgr.
Rudolfa Hudáka – PN.
Z celkového počtu 7 poslancov bolo prítomných 5.
Obecné zastupiteľstvo podľa prítomného počtu poslancov ( 5 ) je uznášania schopné.

K bodu 2
Materiály na prerokovanie a pozvánka na OcZ boli poslancom doručené v časovom
predstihu.
Zapisovateľ zápisnice Tomková Mária, overovatelia zápisnice Ivan Plávka, Juraj
Lenhardt.
.
Záver: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania OcZ, za overovateľov
určuje: Ivana Plávku a Juraja Lenhardta U č. 1/11/15.
K bodu 3
Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesení a záverov. Skonštatoval, že
prijaté uznesenia závery sú splnené resp. sú v štádiu riešenia. V štádiu riešenia je
zabezpečenie finančných prostriedkov a podmienok na sprevádzkovanie
miestneho
televízneho kanálu obce a dopravné riešenie obce Haniska.
K bodu 4
Poslanci obdŕžali v pošte návrh rozpočtu na pre rok 2016 – 2018. Návrh rozpočtu
pre roky 2016 – 2018 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p a zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z. n.p.
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:

č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady v z.n.p., na základe ktorého v súlade s § 2 ods. 3 predmetného
zákona bolo vydané VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len VZN)
č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
č. 493/2011 ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti
Návrh zákona bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce:
VZN Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Haniska a VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Návrh rozpočtu na rok 2016 bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácia 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 na rok 2016. Návrh rozpočtu na rok 2016 je predložený na
schválenie v rozsahu podľa ustanovenia zákona 583/2004 v z.n.p. § 10 ods. 4, ktorý
ustanovuje, že „Rozpočet obce sa predkladá na schválenie OcZ v členení minimálne na
úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie”.
Návrh rozpočtu je členený na:
a) Bežné operácie (bežné príjmy a bežné výdavky)
b) Kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky)
c) Finančné operácie
Návrh rozpočtu pre rok 2016 bol predložený v príjmovej časti na úrovni kategórií
ekonomickej klasifikácie a vo výdavkovej časti podľa oddielov funkčnej klasifikácie.
Obec Haniska v súlade s § 4 zák. 426/2013 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy neuplatňuje programový rozpočet.
Návrh rozpočtu vychádza z doporučených východísk rozpočtu verejnej správy,
z predpokladaného vývoja hospodárenia obce v roku 2015 a zo skutočnosti predchádzajúcich
sledovaných rokoch.
Na schválenie bol predložený návrh rozpočtu obce na rok 2016 na úrovni hlavných
kategórií ekonomickej klasifikácie. Po rekapitulácií jednotlivých kategórií predložený
rozpočet predstavuje nasledovné objemy:
Bežný rozpočet:
- Bežné príjmy celkom
220 241 €
- Bežné výdavky celkom
193 250 €
- Prebytok
26 991 €
Kapitálový rozpočet:
- Kapitálové príjmy
0€
- Kapitálové výdavky
11 511 €
- Schodok
-11 511 €
Celkový rozpočet:
- Príjmy celkom
220 241 €
- Výdavky celkom
204 761 €
- Prebytok
15 480 €
Prebytok rozpočtu bude použitý na splátku úveru.
Na základe rozpravy bol predložený návrh rozpočtu upravený nasledovne:
Bežný rozpočet:
- Bežné príjmy celkom
- Bežné výdavky celkom
- Prebytok

220 241 €
195 400 €
24 841 €

Kapitálový rozpočet:
- Kapitálové príjmy
- Kapitálové výdavky
- Schodok
Celkový rozpočet:
- Príjmy celkom
- Výdavky celkom
- Prebytok

0€
9 361 €
- 9 361 €
220 241 €
204 761 €
15 480 €

Prebytok rozpočtu 15 480 € bude použitý na splátku úveru.
Viacročný rozpočet:
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:
a)
b)
c)
d)

Skutočnosť za rozpočtový rok – rok 2013 a 2014
Rozpočet na rok 2015 a predpoklad plnenia za rok 2015
Návrh rozpočtu na rok 2016
Rozpočty na roky 2017 a 2018

Návrh viacročného rozpočtu bol zostavený v súlade s § 10 ods. 3 t. j. v členení hlavných
kategórií ekonomickej klasifikácie pri rešpektovaní ods. 3 § 9 zák. 583/2004.
Záver:
1. Obecné zastupiteľstvo v Haniske zobralo na vedomie odporúčajúce stanovisko
hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 v objeme:
Bežné príjmy
220 241 €
Bežné výdavky
195 400 €
Výsledok bežného rozpočtu:
+ 24 841 €
Kapitálové príjmy:
0€
Kapitálové výdavky:
9 361 €
Výsledok kapitálového rozpočtu: - 9 361 €
Príjmy z finančných operácii:
Výdavky finančných operácii:

0€
15 480 €

2. Berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2017 a 2018
3. V súlade s § 11 ods. 4, písm. b) zákona 369/1990 o obecnom zriadení obecné
zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu v rozsahu
bežného rozpočtu – t.j. presun medzi položkami bežného rozpočtu a tým, aby
celkový výsledok bežného rozpočtu ostal zachovaný. Zmeny v kapitálovej oblasti
ostávajú naďalej v kompetencií obecného zastupiteľstva U2/11/15.

K bodu 5
Na základe uznesenia č. U/3/6/15 zo dňa 04.06.2015 ohľadom opravy chyby na
Katastrálnom operáte SVP š.p. Banská Štiavnica na p.č. E KN 4-978/1, 4-978/4, 4-978/5, 4978/6, 4-978/7, 4-978/8, 4-978/9, 4-978/2 bola podaná žiadosť o opravu vlastníckeho práva
k týmto nehnuteľnostiam. Na základe našej podanej žiadosti o opravu chyby bolo vydané
Okresným úradom v Prešove, Katastrálnym odborom rozhodnutie č. C ROEP4/5015/Se-3 dňa

28.10.2015. Toto rozhodnutie bolo doručené aj SVP, š.p. Banská Štiavnica. Proti tomuto
rozhodnutiu sa môže SVP, š.p. Banská Štiavnica ešte odvolať v zákonom stanovenej lehote.
Záver: Obecné zastupiteľstvo v Haniske berie na vedomie informáciu o riešení tohto
problému U3/11/15.

K bodu 6
Je spracovaný projekt na rekonštrukciu chodníkov. Pôdohospodárska platobná
agentúra zverejnila na svojej webovej stránke výzvu pre obce v rámci podopatrení 7.2, 7.4,
7.5. Obec plánuje prihlásiť sa na verejné obstarávanie na poradenstvo v oblasti ekonomickej
udržateľnosti v súvislosti s projektom v rámci Programu rozvoja vidieka. Obec má záujem
o podopatrenie 7.2 Aktivita 1 Výstavba a rekonštrukcia MK, lávok, mostov chodníkov
a záchytných parkovísk, autobusových zastávok. V projekte je uvažované aj s rekonštrukciou
priestranstva pred Obecným úradom. Na túto parcelu si uplatňuje reštituent vlastnícke právo
a preto nie je možné túto časť projektu až do vyriešenia reštitúcie do uvedeného projektu
zaradiť.
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce napísať list na Najvyšší súd a upozorniť ho na
prieťahy v konaní.
Záver: Obecné zastupiteľstvo poveruje napísaním listu na Najvyšší súd a upozorniť na
prieťahy v konaní ohľadom uplatnenia reštitučných nárokov p. Kirchmayera Wiliama
U4/11/15.
K bodu 7
Obec Haniska obdržala dohodu o vyrovnaní od Františka Tomáša - povereného zástupcu p.
Kirchmayera ohľadom reštitučných nárokov.
Záver: Na základe rozpravy obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s dohodou o vyrovnaní
U5/11/15.

K bodu 8
Šimkovič
- Lesy š.p. zaslali návrh nájomnej zmluvy na parcelu č. 4 v k.ú. Haniska vo výške
629,70 € bez DPH
Záver: Poslanci nesúhlasia s uvedenou výškou nájmu. Poverujú starostu jednať s Lesmi
š.p. o znížení sadzby nájmu U 6/11/15.
- Ponuka od firmy AP na spracovanie požiarnych predpisov a vykonávanie
preventívnych prehliadok majetku obce
Záver: Poslanci odporučili osloviť ešte minimálne dve organizácie a urobiť výberové
konanie U7/11/15
- Odpredaj nepotrebného majetku – vlečka traktora p. Fabianovi z dôvodu
neopraviteľnosti
Záver: Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom traktorovej vlečky za šrotovú cenu
U8/11/15
- informácia o mesačných splátkach za verejné služby pre obec Haniska MHD Prešov
vo výške 1 491,28 mesačne
- príspevok pre CVČ za deti z Hanisky, ktoré navštevujú centrá voľného času v Prešove
Záver: Obecné zastupiteľstvo súhlasí s príspevkom na 1 dieťa navštevujúce CVČ vo
výške 5 € na rok U9/11/15.
- výrub stromov Materskej škole a na miestnom futbalovom ihrisku bude vykonaný
v rámci vegetačného kľudu v mesiacoch január – marec.

Košická firma SITEL, s.r.o. zaslala list na vyjadrenie ohľadom uloženia optického
káblu Prešov – Košice, ktorý prechádza cez k.ú. Haniska.
Záver: Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uložením optického káblu cez k.ú. Haniska za
podmienky, že uvedené kábly budú uložené v ochrannom pásme budúcej
diaľnice.U10/11/15
- čierne stavby v obci – je potrebné zriadiť komisiu na zistenie čiernych stavieb na
území obce Haniska.
Záver: Obecné zastupiteľstvo odporučilo napísať výzvu občanom resp. majiteľom
nehnuteľnosti v k.ú. Haniska, aby najneskôr do 31.1.2016 si splnili daňovú
povinnosť a priznali si v daňovom priznaní k dani z nehnuteľnosti všetky stavby,
ktoré majú v k.ú. Haniska U11/11/15.
-

Kucanová
- kto bude zabezpečovať vývoz KO pre obec Haniska orezanie orechov na ihrisku
- pozvala prítomných na oslavu Mikuláša 6.12.2015 o 15,00 hod na parkovisku pod
Furčou
- kedy začnú práce na zvýšení oplotenia ihriska zo západnej strany
Lenhardt
Tomko
- kedy bude navozená zemina do lokality Pustiňa
Mgr. Luterančíková
- upozornila na vývoz lístia okolo toku Torysa
- odstránenie asfaltovej drte na ulici Vrbovej
Mgr. Hudák
Tomko
Plávka
- kedy bude uzatváranie návrhov na zmenu UPN obce.
Ing. Fečo
Zapísala: Mária Tomková
Overovatelia zápisnice:
Ivan Plávka
Juraj Lenhardt

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

Ladislav Šimkovič, v.r.
starosta obce

