Zápis
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Haniska
Dátum:
Prítomní:

24.09.2015
podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
Otvorenie - schválenie navrhovaného programu
2.
Kontrola plnenia uznesení
3.
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Haniska pre roky 2015 - 2020
4.
Oboznámenie sa s námietkami VVS a.s. Košice, závod Prešov k zmluve o prevode
majetku obce Haniska
5.
Zabezpečenie finančných prostriedkov na prevádzku pre vysielanie na informačnom
kanáli v KDS – VARES, návrhy riešenia
6.
Oboznámenie sa s návrhmi na dopravné značenie v obci Haniska
7.
Rôzne
8.
Záver
K bodu 1
Starosta obce Ladislav Šimkovič privítal prítomných poslancov OcZ, hlavného
kontrolóra.
Z celkového počtu 7 poslancov bolo prítomných 7.
Obecné zastupiteľstvo podľa prítomného počtu poslancov ( 7 ) je uznášania schopné.
Materiály na prerokovanie a pozvánka na OcZ boli poslancom doručené v časovom
predstihu.
Zapisovateľ zápisnice Tomková Mária, overovatelia zápisnice Mgr. Katarína
Luterančíková, Zuzana Kucanová.
.
Záver:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania OcZ, za overovateľov určuje:
Mgr. Katarínu Luterančíkovú a Zuzanu Kucanovú U 1/9/15.
K bodu 2
Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesení a záverov. Skonštatoval, že
prijaté uznesenia a závery sú splnené resp. sú v štádiu riešenia.
K bodu 3
Poslanci obdŕžali v pošte PHSR obce Haniska v písomne forme. K uvedenému
materiálu neboli vznesené podstatné pripomienky, ktoré by bolo potrebné zapracovať do
uvedeného dokumentu obce.
Záver:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Haniska na roky 2015 – 2020 U 2/9/15.

K bodu 4
Starosta obce oboznámil poslancov s dokončujúcimi prácami na projekte „Rozšírenie
kanalizácie v obci Haniska“. Dňa 26.8.2015 zvolal stretnutie zainteresovaných osôb. Za
VVS sa zúčastnili Ing. Antol a Ing. Angelovič
Na rokovaní boli zistené nedostatky, z tohto dôvodu VVS požiadala o ich odstránenie
a následne prevezme stavbu.
- problém s prečerpávacou stanicou na ul. Lemešianskej,
- VVS Košice nemôžu v súčasnosti prevziať stavbu, nakoľko chýba náhradný zdroj
elektrickej energie, nie je vyvedená informácia o poruche prečerpávacej stanice na
VVS a nebola vykonaná funkčná skúška, vnútorný rozmer ( 1 m) prečerpávacej
stanice je nedostatočný (odporúčaný rozmer minimálne 2 m),
- sondy v prečerpávacej stanici na pitnú vodu sú nevyhovujúce, VVS požaduje spínače
hruškovitého tvaru,
- pri inštalácii nebola spracovaná revízna správa,
- je potrebné vybetónovať okolie čerpacej stanice, upevniť stĺpiky
- projekt bol spracovaný v roku 1994 bolo potrebné ho aktualizovať,
- VVS a.s. v mesiaci jún nebola prizvaná k odovzdávaniu stavby
Na základe uvedených nedostatkov starosta obce zaslal písomnú reklamáciu do Ekosvipu
a stavebnému dozoru. Zainteresovaní odstránia nedostatky a následne VVS podpíše
Prevádzkový kanalizačný poriadok.
V piatok 25.09.2015 starosta zvolal stretnutie zástupcov VVS, Ekosvipu, a stavebného
dozoru k prevzatiu podkladov potrebných k podpísaniu dodatku č. 2 o prevádzkovaní
kanalizačnej siete medzi VVS a.s. a obcou Haniska
Záver:
Obecné zastupiteľstvo v Haniske berie na vedomie informáciu o stave ukončenia prác
na projekte „ Rozšírenie kanalizácie v obci Haniska“ U 3/9/15
K bodu 5
p. Hrabko Stanislav ako správca siete káblového rozvodu informoval prítomných
poslancov o možnosti vytvorenia miestneho televízneho kanálu káblového rozvodu pre
textové správy. Firma Vares ako prevádzkovateľ siete žiada o archiváciu záznamov 45 dní.
Na základe informácie p. Hrabka takýto kanál majú v obci Kysak a Široké. V prípade
realizácie tohto kanálu je potrebné vytvoriť 3 člennú komisiu zo zástupcov firmy Vares
správcu káblovej siete a zamestnanca obce.
Poslanec Ing. Fečo sa navrhol osloviť starostov obci, ktoré prevádzkujú takýto kanál
o bližšie informácie (náklady na prevádzku, nákup technológie)
Poslanec Tomko požiadal o informáciu ohľadom licenčného poplatku.
Záver:
Obecné zastupiteľstvo v Haniske poverilo starostu obce o zistenie informácií, ktoré
predložili poslanci Ing. Fečo Marek a Tomko Jozef U4/9/15.
K bodu 6
Starosta obce oboznámil prítomných s nedávno osadeným dopravným značením na
hlavnej ceste na križovatke ulíc Lemešianska a Krompašská pod železničným priecestím.
Vyzval prítomných, aby podali ďalšie návrhy na dopravné značenie v obci.

p. Kucanová – požiadala preložiť značku začiatok obce k domu č. 35 na ulici Lemešianská
resp. označiť ako obytnú zónu
Mgr. Hudák – navrhol preveriť hranice katastra obce Haniska a obce Kendice a
požiadať KDI o prehodnotenie SSC rýchlosti na ceste 1. triedy zo 70 km/hod na nižšiu
rýchlosť
Záver:
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce jednať so Slovenskou správou ciest
o možnosti premiestenia značky obce na Lemešiansku ulicu k č. domu 35, prioritne
riešiť retardér na zjazde z hlavnej cesty I/68 na Lemešiansku ulicu pri miestnych
potravinách U5/9/15.
K bodu 7
Starosta obce informoval prítomných o stavoch na účtov, neuhradených faktúrach
a predpoklad čerpania nákladov a príjmov do konca roka 2015
Štátne lesy ponúkli obci Haniska možnosť odpredaja pozemku C KN č.4 vedenú na
LV 243 v k.ú. obce Haniska resp. prenájmu.
Záver:
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce jednaním s Lesmi, š.p. o podmienkach
nájmu resp. odkúpenia predmetnej nehnuteľnosti U6/9/15.
Starosta obce ďalej informoval prítomných:
- o výrube starých a poškodených stromov v priestore materskej školy. Povolenie na
výrub spracuje Ing. Bučko.
- o výrube topoľov na parkovisku pod Furčou. Uvedená lokalita je v správe SPF a
stromy zasahujú do VN napätia. Výrub je potrebný z bezpečnostných dôvodov
- o možnosti dovozu kameniva z U.S. Steel Košice za jednotkovú cenu 0,20 €/t
v množstve 250 t
- pracovníci obce začali výkopové práce na kanalizácii na ulici Krompašská – prípojka
k RD p. Drotára
- oboznámil poslancov s vypracovaným zoznamom neplatičov za rok 2014 a 2015 na
daní z nehnuteľnosti a daní za KO
- o návrhu dohody o urovnaní medzi účastníkmi William Fridrich Kirchmayer zast.
Františkom Tomášom a Obcou Haniska na pozemok č. KN c 562 lesný pozemok
o výmere 1376 m² - reštitučný nárok
- VVS a.s. spracovala prepočet – odvod dažďovej vody v sume 5000 €/ročne za obec
- pracovníci obce začali s opravou traktora, aby bol pripravený na STK
Ing. Marchevský
- na najbližšom zasadnutí je potrebné zaoberať sa s prípravou rozpočtu na r. 2016 2018
p. Kucanová
-

orezanie orechov na ihrisku
možnosť opraviť MK cez projekty

p. Lenhardt
- navrhol práce na odstránení pódia vo veľkej zasadačke v budove obecného úradu
realizovať brigádnicky v zimných mesiacoch
p.Tomko
Mgr. Luterančíková
Mgr. Hudák
- informoval o možnosti zakúpenia minerálnej vody pre futbalový klub cez firmu
Zlatá studňa 1 paleta za 80 €
- výstavba ochrannej siete na ihrisku
p. Plávka
Ing. Fečo
- požiadal o doplnenie sedadla pre spolujazdca v traktore cca 70 €

Zapísala: Mária Tomková

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

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Katarína Luterančíková

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

Zuzana Kucanová

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

Ladislav Šimkovič v.r.
starosta obce

