Zápis
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Haniska
Dátum:
Prítomní:

17.3.2016
podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
Otvorenie
2.
Schválenie navrhovaného programu
3.
Kontrola plnenia uznesení
4.
Kontrola stavu protipovodňovej hrádze
5.
VZN požiarny poriadok obce Haniska - návrh
6.
Výrub drevín v k. ú. Haniska
7.
Jarné upratovanie
8.
Rôzne
9.
Záver
K bodu 1
Starosta obce Ladislav Šimkovič privítal prítomných poslancov OcZ, ospravedlnil
neprítomnosť hlavného kontrolóra Ing. Marchevského zo zdravotných dôvodov a Kucanovú
Zuzanu z pracovných dôvodov.
Z celkového počtu 7 poslancov bolo prítomných 6.
Obecné zastupiteľstvo podľa prítomného počtu poslancov (6 ) je uznášania schopné.
K bodu 2
Materiály na prerokovanie a pozvánka na OcZ boli poslancom doručené v časovom
predstihu.
Zapisovateľ zápisnice Ing. Hospodárová Agáta overovatelia zápisnice Juraj
Lenhardt a Mgr. Katarína Luterančíková
.
Záver: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania OcZ, za overovateľov
určuje: Juraja Lenhardta a Mgr. Katarínu Luterančíkovú U 1/3/16.
K bodu 3
Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesení a záverov. Skonštatoval, že
prijaté uznesenia a závery z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva sú splnené.
Podrobnejšie bolo prerokované plnenie U2/1/16. Predseda komisie pre životné prostredie p.
Ivan Plávka, predseda komisie pre verejný poriadok Mgr. Rudolf Hudák a poslanec Jozef
Tomko preverili sťažnosť p. Farkáša. Previerkou na pozemku suseda p. Farkáša sa
preukázalo, že sťažnosť je neopodstatnená. Na parcele sa nenachádzal nebezpečný odpad ani
ohnisko. Písomná správa z previerky bude doručená sťažovateľovi do 24.3.2016.

K bodu 4
Kontrolu stavu protipovodňovej hrádze poslanci uskutočnili fyzicky na tvare miesta.
Pri kontrole stavu boli zistené tieto skutočnosti, zanesenie koryta rieky Delňa pod mostom,
kritické miesta hrádze, ktoré je potrebné navyšiť hlinou. Mgr. Hudák požiadal nenavyšovať
hrádzu nad kanálový zberač.
Záver: Obecné zastupiteľstvo
I. poveruje starostu obce osloviť Povodie Bodroga a Hornádu na vyčistenie
zaneseného koryta rieky Delňa
II. jednať s p. Fabiánom za účelom vysypania kritických miest na hrádzi pomocou
techniky U/2/3/2016
K bodu 5
Starosta obce predniesol pracovnú verziu návrhu Požiarneho poriadku obce
vypracovaného firmou ATH-PO s.r.o. Ľubotice na základe zmluvy o poskytovaní služieb
uzavretej podľa § 269 ods. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov zo dňa 26.11.2015. Na základe rozpravy je nutné dopracovať návrh požiarneho
poriadku v §8 ods.2, v § 12 ods.1.
Záver: Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce doplniť pracovnú verziu návrhu
Požiarneho poriadku obce v spolupráci s firmou ATH-PO s. r. o. Ľubotice do 28.4.2016.
U/3/3/2016
K bodu 6
Na základe žiadosti Okresnému úradu odboru starostlivosti o životné prostredie
o povolenie výrubu stromov v areáli materskej školy na parcele 299/1,298/1. Stromy v areáli
svojim rastom ohrozujú zdravie a život detí umiestnených v predškolskom zariadení. Konanie
o výrube drevín za účasti určeného úradu na konanie o výrub drevín obec Petrovany
rozhodol o výrube 6 stromov ohrozujúcich život. Ako náhradu za výrub stromov úrad určil
vysadenie ovocných drevín v pomere 1:1. Výrub stromov v areáli materskej školy sa
uskutočnil dňa 12.3.2016. Na základe žiadosti o výrub topoľov z dôvodu ohrozenia občanov
čakajúcich na zastávke MHD Prešov linka č.42 Borkút – Veľká pošta. Uskutočnilo sa
pracovné stretnutie predstaviteľov obce Haniska, Lesy SR, OZ Prešov, OÚ Prešov životné
prostredie, VSD a.s. Košice. Na základe novo zistených skutočnosti – topole sú evidované
ako lesný porast a sú vo vlastníctve Štátnych lesov. Obec Haniska podala oznámenie
o udelení výnimky o chybe v zápise do inventúrneho zápisu. Vyjadrenie očakáva do
21.3.2016. Orezávanie orechov na miestnom futbalovom ihrisku je určené rozhodnutím úradu
na konanie o výrube drevín a uskutoční sa po 1.4.2016.
K bodu 7
Obec je povinná zabezpečiť 2x ročne
zber nadrozmerného odpadu. Obecné
zastupiteľstvo určilo jarné upratovanie v termínoch 9.4. a 16.4.2016.
Záver: Obecné zastupiteľstvo
I. schvaľuje jarné upratovanie v termínoch:
9.4.2016 – ulica Bajzova pred OcÚ a na ulici pod Furčou pred RD č.2 v čase od 7:00
hod.
16.4.2016 – ulica Veterná a križovatka ulíc Vrbová a Kendická v čase od 7:00 hod
II. poveruje starostu obce objednať 2 veľkokapacitné 10 kubíkové kontajnery
U/4/3/2016

K bodu 8 Rôzne:
-

-

-

-

-

-

Starosta obce informoval o termínoch pridelenia dotácie schválených OcZ dňa
19.11.2016 z rozpočtu obce pre FK Furča a JDS Haniska. FK Furča 20.3. 2016 500,-€,
20.5.2016 500,-€ , 20.7.2016 500,-€ a 20.9.2016 500,- €. JDS Haniska 20.4. 200,-€
20.6.2016 200,-€, 20.10.2016 200,-€ a 21.11.2016 50,-€
Ďalej informoval o zamietnutí dotácie na Pomník sedliackeho povstania z Ministerstva
kultúry
Predložil záver vykonanej inventúry za rok 2015
Záver: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledok vykonanej inventúry za
rok 2015 U/5/3/2016
Na základe správy o činnosti a prevádzkovaní verejného osvetlenia v obci za obdobie
1.1.2015 – 31.12.2015 starosta obce informoval o rokovaní a o možnosti zníženia
intenzity osvetlenia od 12:00 do 03:00 hod. Nakoľko stanovisko bolo doručené 17.3.
v dopoludňajších hodinách obecné zastupiteľstvo preštuduje správu o činnosti
a prevádzkovaní verejného osvetlenia a zaujme stanovisko na najbližšom zasadnutí
OcZ.
Deň obce
Starosta obce navrhol termín akcie Deň obce na 28.8.2016
Predbežný program – dňa 26.8. (piatok) o 18:00 hod. lampiónový sprievod na kopec
Furča, kde sa zapáli vatra k výročiu SNP. Vystúpia miestni umelci s kultúrnym
programom.
sobota (27.8.) - futbalový turnaj
nedeľa (28.8.) – začiatok o 8:45 hod. omša v rímskokatolíckom kostole Najsvätejšej
trojice
o 12:00 - 3. ročník jazdeckých pretekov o Pohár starostu obce, spojený s kultúrnym
programom, výstavou miestnych umelcov, pohostením a zábavou.
Obecný úrad Deň obce plánuje financovať z dotácie SLSP, o ktorú požiadame
v mesiaci marci a zo sponzorských príspevkov
na základe požiadavky vedenia obce Kendice starosta obce navrhol zvolať pracovné
stretnutie vedenia a poslancov obcí Haniska a Kendice ku navrhovanej zmene
katastrálnej hranice

Záver : Obecné zastupiteľstvo súhlasí so stretnutím vedenia obcí a poslancov na
pôde Obecného úradu Haniska dňa 28.4.2016 o 16:00 hod. U/6/3/2016
-

žiadosť Ing. Tekeľa o refundáciu časti nákladov v novej obytnej zóne na ulici
Krompašská , ktorí sa po odsúhlasení VVS napojili na už existujúci kanálový zberač
prechádzajúci za hranicou obce Haniska na vlastné náklady. Obec v roku 2015 pri
rozšírení kanalizácie využila už existujúcu kanálovú prípojku, aby ušetrila finančné
prostriedky s predbežným prísľubom možnosti úhrady časti vynaložených nákladov.

Záver: Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce preveriť výšku skutočných
nákladov, osadenie rúr po šachtu a výkopové práce podľa platného cenníka
U/7/3/2016
- Z dôvodu opotrebovanosti krovinorezov, ktoré má obec k dispozícii obecné
zastupiteľstvo odporučilo doplniť nákupom nového krovinorezu do výšky 500,- €
Záver : Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce kúpou 1 krovinorezu značky
STIHL v cene do 500,-€ U/8/3/2016
Tomko Jozef – informoval sa o úprave asfaltov po zime a upozornil na hlučnosť
kanálových príklopov.
Ivan Plávka - požiadal o osadenie zákazu sypania smetia na protipovodňovej hrádzi
Ing. Marek Fečo - upozornil na kamienky na ulici Martinská pre domom

p. Lehotskej
- požiadal o reklamáciu prác na ulici Martinská v rámci záruky firmu Cesty, mosty Košice
Záver: Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce oslovením firmy Cesty, mosty
v rámci záručnej doby o opravu závad (poškodenie obrubníkov). U/9/3/2016
- na základe požiadaviek obyvateľov doplniť TKR o TV kanál JOJ Cinema
- preveriť možnosť dodania protipovodňového vozíka
Záver: Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce preveriť možnosť dodania
protipovodňového vozíka do 28.4.2016 U/10/3/2016
- informoval 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, 4978/4,4- 978/5,4-978/6,4-978/7,4- 978/8,4- 978/9.4-978/2 bola podaná žiadosť
o opravu vlastníckeho práva k týmto nehnuteľnostiam. Na základe našej podanej
žiadosť o opravu chyby bolo vydané Okresným úradom v Prešove, katastrálnym
odborom rozhodnutie č. C ROEP 4/5015/Se-3 dňa 28.10.2015. Proti tomuto
rozhodnutí sa SPV š.p. Banská Štiavnica v zákonom stanovej dobe odvolala.
Záver: Obecné zastupiteľstvo berie na vedie informáciu o odvolaní sa SVP š.p.
Banská Štiavnica U/11/3/2016
Mgr. Hudák
- požiadal o informáciu financovania MHD. PSK poskytol dotáciu na financovanie
dopravy, ktorá pokryje približne zaplatenie 5 mesačných splátok.
- navrhol úpravu miestnych poplatkov
Záver: Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce pripraviť návrh zmeny
miestnych poplatkov na najbližšie zasadnutie. U/12/3/2016
Juraj Lenhardt
-

informoval o akcii MDŽ, konanej dňa 12.3.2016. Akciu vyhodnotil kladne.

V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť a celoročnú prácu.

Zapísala: Ing. Hospodárová Agáta

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

Overovatelia zápisnice:
Juraj Lenhardt

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

Mgr. Katarína Luterančíková

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

Ladislav Šimkovič v.r.
starosta obce

