Zápis
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Haniska
Dátum:
Prítomní:

29.01.2015
podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
Otvorenie - schválenie navrhovaného programu
2.
Obsadenie členov zriadených komisii pri OcZ
3.
Vedenie obecnej kroniky
4.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra I. polrok 2015
5.
Rozšírenie verejného osvetlenia, demontáž svetiel a stĺpov starého VO
6.
Informácia o vykonaní inventúry r. 2014
7.
Oboznámenie s podnetmi na zmenu UPN obce
8.
Rôzne
9.
Záver

K bodu 1
Starosta obce Ladislav Šimkovič privítal prítomných poslancov OcZ, hlavného
kontrolóra a občana obce Haniska p. Palka Tomáša.
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.
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 Ing. Marek Fečo
a Jozef Tomko.
K prednesenému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky a iné návrhy.
K bodu 2
Starosta obce vyzval jednotlivých predsedov komisií vytvorených pri OcZ, aby
oznámili chýbajúcich členov komisií. Predsedovia komisií požiadali o možnosť
doplnenia členov v jednotlivých komisiách do najbližšieho zasadnutia.
K bodu 3
V tomto bode starosta obce informoval prítomných o aktuálnom stave vo
vedení kroniky obce. Doteraz kroniku písala p. Vargová, ktorá zomrela a je potrebné
riešiť personálne obsadenie. Starosta obce oslovil občanov obce z radov
výsluhových učiteľov, ale z oslovených zatiaľ nikto neprejavil záujem o túto činnosť.

Boli oslovení títo obyvatelia obce:
- manželia Hoffmanovci
- Mgr. Fabuľová
- Mgr. Schwartzová
- RNDr. Lacko
Požiadal poslancov o pomoc pri riešení tohto problému. Bolo doporučené
zverejniť na web stránke obce túto informáciu s konkrétnymi požiadavkami pre
prípadného záujemcu o túto činnosť.

K bodu 4
Hlavný kontrolór obce Ing. Milan Marchevský oboznámil prítomných s Plánom
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Haniska na I. polrok 2015. Plán
kontrolnej činnosti zodpovedá primerane pracovnému úväzku .
Návrh Plánu kontrolnej činnosti je súčasťou materiálov rokovania obecného
zastupiteľstva.
Záver: Obecné zastupiteľstvo v Haniske.
a) Schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Haniska na I. polrok 2015
b) Poveruje hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so
schváleným plánom kontrolnej činnosti.
Uznesenie č. 07/2015 za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
K bodu 5
Na základe požiadaviek občanov obce Haniska p. Kubíka, Kovalíka, Molčana,
Fabiána, ihrisko, Luterančíková a na základe miestneho zisťovania starostu obce
a zástupcu starostu obce je potrebné uvažovať s rozšírením verejného elektrického
osvetlenia v úseku od parkoviska pod Furčou smerom do obce a účelovej cesty
k rodinným domom v lokalite Pod baňou, k cintorínu z likvidácie starého verejného
osvetlenia použitím novších svietidiel.
Záver: Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu jednaním s firmou OSVO
o možnosti rozšírenia verejného osvetlenia v uvedených lokalitách obce.
Uznesenie č. 8/2015 za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
K bodu 6
Starosta obce informoval prítomných o vykonanej riadnej inventúre na
Obecnom a úrade a v MŠ.
Záver:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vykonanej inventúre.
K bodu 7
Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené so žiadosťami od občanov na zmenu
UPN. K 31.12.2014 bolo podaných 5 žiadosti::
- Zmena chatovej osady na rekreačnú oblasť
- Vytvoriť novú obytnú zónu za firmou DÚHA
- Výstavba chát v lokalite Pod Furčou
- Gabriela, n.o. požaduje zmeniť pozemok na občiansku vybavenosť namiesto
obytná zóna. V budúcnosti uvažujú s rozšírením služieb pre seniorov
- V bývalom liehovare nepripustiť zmenu obytnej zóny na priemyselnú zmeniť
priemyselnú zónu na obytnú.

Záver: Obecné zastupiteľstvo predlžilo možnosť podávania žiadosti o zmenu
UPN do konca marca 2015. Po tomto termíne sa uskutoční verejné
zhromaždenie občanov k tomuto bodu.

Starosta obce informoval o požiadavkách firiem a občanov o zmenu
Územného plánu obce Haniska. Bude vypracovaná verejná výzva na predloženie
požiadaviek na zmenu Územného plánu obce. 6 poslancov súhlasilo s vyhlásením
výzvy, Kucanová Zuzana sa zdržala hlasovania.
Záver: Obecné zastupiteľstvo súhlasí so spracovaním verejnej výzvy na
predloženie požiadaviek od firiem a občanov na zmenu územného plánu obce.
Uznesenie č. 9/2015 za toto uznesenie hlasovalo 6 poslancov a 1 poslankyňa sa
zdržala hlasovania.
K bodu 8
Šimkovič Ladislav
- Členstvo v ZMOS . OcZ súhlasí s preplatením členského do ZMOSu
- SVP výstavba protipovodňovej hrádze – stavebný úrad predlžil začatie
výstavby o 2 roky kvôli vysporiadaniu pozemkov pod hrádzou
- MHD zvýšenie poplatku za služby z 1329,90 € na 1523,92 € mesačne
- Hydromeliorácie predĺženie termínu údržby hydromelioračného kanálu
v lokalite Pod baňou do konca mája 2015
- MŠ zmena ističa a vykonanie revízie elektroinštalácie
- MŠ kúpa nového plynového sporáku z prostriedkov Ľudia ľuďom
- V areáli ihriska sa vykoná taktiež výmena ističa z dôvodu úspory finančných
prostriedkov
- Cestovné náhrady budú starostovi vyplácané paušálne každý mesiac.
Záver: OcZ odsúhlasilo vyplácanie cestovného paušálom na 500 km za
mesiac podľa skutočne odpracovaných dní.
Uznesenie č. 10/2015 za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
Kucanová
- Informácia o fašiangovom posedení dňa 14.02.2015
Lenhardt
Mgr. Luterančíková
Mgr. Hudák
- Informoval sa o prácach na údržbe obecného úradu
- Požadoval informáciu o stave úprav MK po realizácii kanalizácie
- Možnosť získania dotácie na úpravu MŠ
- Kedy sa bude rozhodovať o dotáciách z rozpočtu obce pre podporu
futbalového klubu
- Požadoval zasielať materiál, ktorý bude prerokovaný na zastupiteľstve zasielať
emailom
- Zriadenie kompostoviska v obci
Tomko
- Doporučil upraviť VZN o zákaz výherných automatov v obci
Plávka

-

Informácia o možnosti stravovania sa seniorov v priestoroch Gabriely, n.o.
resp. zabezpečovanie stravy do obedárov v cene 2 € za obed
Upozornil na vývoz odpadu za protipovodňovú hrádzu

Ing. Fečo
- Informoval o žiadosti Cyklistického klubu o určenie cyklotrasy cez Obec
Hanisku
- Informoval sa o zákonnom poistení na traktor. Podaná informácia o poistení
v poisťovni Alianz
- požadoval revíziu dopravného značenia v obci
- úprava miestnosti

Zapísala: Mária Tomková

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Marek Fečo

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

Jozef Tomko

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

Ladislav Šimkovič v. r.
starosta obce

