Zápis
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Haniska
Dátum:
Prítomní:

30.6.2016
podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
Otvorenie
2.
Schválenie navrhovaného programu
3.
Kontrola plnenia uznesení
4.
VZN o odpadoch - schválenie
5.
Odsúhlasenie výšky poplatkov za obecné služby
6.
Zhromaždenie obyvateľov obce – zmena ÚPN
7.
Rôzne
8.
Záver
K bodu 1
Starosta obce Ladislav Šimkovič privítal prítomných poslancov OcZ.
Z celkového počtu 7 poslancov bolo prítomných 7.
Obecné zastupiteľstvo podľa prítomného počtu poslancov (7) je uznesenia schopné.

K bodu 2
Materiály na prerokovanie a pozvánka na OcZ boli poslancom doručené v časovom
predstihu.
Zapisovateľ zápisnice Ing. Hospodárová, overovatelia zápisnice Ing. Marek Fečo,
Jozef Tomko
.
Záver: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania OcZ, overovatelia zápisu:
Ing. Fečo Marek, Tomko Jozef U/1/6/16.
K bodu 3
Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesení a záverov. Skonštatoval, že
prijaté uznesenia závery z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva sú splnené.

K bodu 4
Dňa 1.1.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 79/2015 Z.z o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý zavádza viacero zmien v oblasti
odpadového hospodárstva. Obec je povinná pôvodné záväzné nariadenie o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi uviesť do súladu s týmto zákonom
do 30. júna. Návrh VZN o odpadoch bol zverejnený predpísaným spôsobom na úradnej tabuli
a internetovej stránke od 20.5.2016 dátum ukončenia pripomienkového konania bol
10.6.2016 k tomu to dátumu neprišli od občanov žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo
schválilo VZN o odpadoch 30.6.2016, a VZN 2/2016 je vyhlásené vyvesením na úradnej
tabuli 1.7.2016

Záver: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o odpadoch vyhlásené dňom 1.7.2016
a účinné dňom 16.7.2016 U2/6/2016

K bodu 5
Poslancom bol doručený návrh zmeny poplatkov za obecné služby. Z dôvodu
porovnávania jednotlivých položiek a podrobnejšieho preštudovania poslanci schválenie
poplatkov za obecné služby presunuli na najbližšie zastupiteľstvo.

K bodu 6
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 b zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zvoláva na 28.7.2016 o 18:00 hod. v budove Obecného úradu, Haniska
verejné zhromaždenie obyvateľov obce k zmene územného plánu obce Haniska.
Zhromaždenia sa zúčastní Ing. Arch. Hajtášová z A.P.H. ateliéru, spracovateľka zmien
a doplnkov územného plánu a Ing. Imrich - VO. Priebeh zhromaždenia bude moderovať
poslanec obecného zastupiteľstva Mgr. Rudolf Hudák. Oznámenie o konaní verejného
zhromaždenia zverejniť od 12.7.2016
Záver: Obecné zastupiteľstvo zvoláva na 28.7.2016 o 18.00 hodine v budove Obecného
úradu Haniska verejné zhromaždenie občanov k zmenám a doplnkom ÚZP.
Obecné zastupiteľstvo poveruje Mgr. Hudáka Rudolfa moderovaním verejného
zhromaždenia U/3/6/2016

K bodu 7
Starosta obce informoval poslancov, že z dôvodu bezpečnosti obce - príjazdová cesta
do obce po moste cez rieku Torysa, kde je vysoká frekvencia áut je nutné zabezpečiť
kamerovým systémom.
Záver: Obecné zastupiteľstvo obce Haniska schvaľuje nákup kamery od dodávateľa,
ktorý zabezpečuje kamerový systém v obci a nainštalovanie kamery na kritické miesto.
U č. 4/6/16.
Na základe písomnej požiadavky Ing. Tekeľa o preplatenie časti nákladov pri budovaní
kanalizačnej siete a následného odborného prehodnotenia obecné zastupiteľstvo schvaľuje
príspevok na spolufinancovanie 300,00 €
Záver:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok
300,00 € na
spolufinancovanie pri rozšírení kanalizačnej siete na ulici Krompašská z dôvodu zmeny
projektovej dokumentácie nakoľko došlo k havarijnému stavu. U/4/6/16
Starosta obce poďakoval poslankyni Zuzane Kucanovej, Martine Hudákovej a kultúrnej
komisii za vydarenú akciu MDD.
Starosta informoval poslancov, že dňa 9.7.2016 v oddychovom a zábavnom areáli pod
Furčou v Haniske sa bude konať Country Haniska. Obec Haniska finančne prispela
zaplatením SOZY – 44,00 €.

Deň obce – žiadosť o dotáciu v Slovenskej sporiteľni bola neúspešná
- bol vytvorený návrh rozetiek
- 27.8. 2016 – požiadavka na futbalový zápas, do 10.7.2016 Mgr. Hudák
informuje o požiadavke zmeny zabezpečenia zápasu z nedele na sobotu
Kucanová
-

Pripraviť na Deň obce Haniska atrakcie pre detí - trampolína, nafukovací hrad

Tomko
- Pri oprave ciest urobiť asfaltový retardér na ulici Lemešianskej pri výjazde na
cestu I. triedy
Ing. Fečo
-

Informoval o obhliadke, ktorú vykonal spolu so starostom obce stavebných
príprav priemyselného parku „Záturecká“. Na tvári miesta im bola vysvetlená
pokládka inžinierskych sietí, uzol regulačnej stanice. Následne v SPP Košice
zistil podmienky IBV – bezpečnostné a ochranné pásmo.

V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť .

Zapísala: Ing. Hospodárová
Overovatelia zápisnice:

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

Ing. Marek Fečo

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

Jozef Tomko

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

Ladislav Šimkovič
starosta obce

