Zápis
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Haniska
Dátum:
Prítomní:

23.04.2015
podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
Otvorenie - schválenie navrhovaného programu
2.
Plnenie záverov uznesení
3.
Schválenie VZN o držaní psov na území obce Haniska
4.
Schválenie VZN o hracích automatoch na území obce Haniska
5.
Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014
6.
Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014
7.
Návrhy zmien územného plánu obce Haniska
8.
Rôzne
9.
Záver

K bodu 1
Starosta obce Ladislav Šimkovič privítal prítomných poslancov OcZ, hlavného
kontrolóra a občana obce Haniska p. Rudolfa Škerháka.
Z celkového počtu 7 poslancov bolo prítomných 6. Poslanec Ivan Plávka sa
ospravedlnil pre chorobu.
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 Mgr. Rudolf Hudák
a Mgr. Katarína Luterančíková.
K prednesenému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky a iné návrhy.
Záver: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania OcZ za overovateľov
určuje: Mgr. Rudolf Hudák a Mgr. Katarína Luterančíková U č. 1/4/15
K bodu 2
Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesení a záverov. Skonštatoval, že
prijaté uznesenia závery sú splnené.
K bodu 3
Na základe prerokovaného návrhu VZN č. 2 o chove a držaní psov na území obce
Haniska na druhom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.03.2015, následného
zverejnenia na webovej stránke obce a neprijatia žiadnych pripomienok k dátumu zasadnutia
obecného zastupiteľstva obce bolo predmetné VZN schválené
Záver:
1. Obecné zastupiteľstvo ruší VZN o držaní psov č. 2/2007 zo dňa 21.1.2007
2. Obecné zastupiteľstvo v Haniske schvaľuje VZN o chove a držaní psov na území
obce Haniska č. 3/2015 s účinnosťou od 11.05.2015 U2/4/15

K bodu 4
Na základe prerokovaného návrhu VZN č. 1/2015 o zákaze prevádzkovania
hazardných hier na území obce Haniska. Vzhľadom k tomu , že k dnešnému dňu neboli
prijaté žiadne pripomienky a zmeny obecné zastupiteľstvo obce Haniska predmetné VZN
schválilo.
Záver:
Obecné zastupiteľstvo v Haniske schvaľuje VZN č. 1/2015 o zákaze prevádzkovania
hazardných hier na území obce Haniska s účinnosťou od 11.05.2015 U3/4/15
K bodu 5
Hlavný kontrolór obce Ing. Milan Marchevský predniesol správu o činnosti hlavného
kontrolóra počas roku 2014. Vo svojej správe stručne oboznámil prítomných s jeho
činnosťou, ktorá vyplýva zo zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov §18 d
V priebehu roka bola jeho činnosť zameraná hlavne na:
- kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní
s majetkom obce
- kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií
- kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení
obce
- kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
- kontrolu čerpania rozpočtu obce po stránke príjmov a výdajov
- iné úlohy vyplývajúce zo zák. č. 369/1990 Zb. pre hlavného kontrolóra obce
- kontrola evidovania a riešenia sťažnosti.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra je súčasťou zápisu.
Záver: Obecné zastupiteľstvo v Haniske berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Haniska za rok 2014 U4/4/15.
K bodu 6
Na základe spracovaného návrhu záverečného účtu obce za rok 2014 hlavný kontrolór
obce spracoval svoje stanovisko.
Záverečný účet bol spracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Stanovisko bolo spracované na základe predložených podkladov:
- návrh záverečného účtu obce za rok 2014
- prehľad o plnení rozpočtu za rok 2014
- súvaha k 31.12.2014
Návrh záverečného účtu za rok 2014 bol vypracovaný v súlade s metodikou MF SR
a dáva prehľad o celkovom stave v čerpaní rozpočtu, finančných a majetkových pomeroch
obce.
Z dôvodu prehľadnosti vývoja čerpania príjmov a výdavkov údaje o plnení sú
spracované od r. 2012 po skutočnosť r. 2014.

Celkové hodnotenie rozpočtu
Plnenie rozpočtu
2014
244 057
211 864
32 193

Bežné príjmy celkom
Bežné výdavky celkom
+ prebytok, –schodok bežného rozpočtu
Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky - obec
+prebytok -schodok kapitálového rozpočtu
Celkový rozpočet obce
Príjmy celkom
Výdavky celkom
+prebytok – schodok rozpočtu

128 833
239 393
-110 560
372 890
451 257
-78 367

Rozpočtové hospodárenie obce zistené podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b), zákona č. 583/2004
Z. z schodok rozpočtu vo výške 78 367 €.
Uvedený schodok bol v súlade s § 16 odst.8 cit. zákona vykrytý z návratných zdrojov úveru.
Príjmové fin. operácie celkom
Výdav. fin. operácie celkom -úver
+ prebytok - schodok rozpočtu

144 913
4 378
140 535

Celkové zdroje
517 803
Použitie zdrojov celkom
455 635
Hosp. obce:+ preb, - schod.
62 168
Finančné operácie sú mimorozpočtové zdroje a neovplyvňujú výsledok rozpočtového
hospodárenia obe. Slúžia hlavne na vyrovnávanie schodku hospodárenia resp. prijímania
alebo úhrady návratných zdrojov financovania.
Hodnotenie aktív a pasív
Celkový majetok obce – dlhodobý hmotný a finančný majetok po odpisoch vrátane
nezaradeného majetku vo výške 368 582 € ku koncu roka podľa súvahy predstavoval spolu
výšku 1 835 943 €.
stav k 31.12.2013

Pohľadávky

13 610

stav k 31.12.2014

16 733

rozdiel

+ 3 122

Záväzky
18418
369 106
+ 350 687
V aktívach eviduje obec pohľadávky vo výške 16 733 €. Tieto pohľadávky sú v porovnaní
s rokom 2013 vyššie o 3 122 €. Jedná sa väčšinou o pohľadávky voči daňovým dlžníkom.
V pasívach obec eviduje krátkodobé záväzky vo výške 369 106 €. Z toho sú o záväzky voči
zamestnancom a poisťovniam vyplývajúce z výplaty za mesiac december vo výške 12 207 .
Záväzky voči vo výške dodávateľom vo výške 356 897 sú kryté zmluvou na čerpanie
prostriedkov zo štrukturálnych fondov.
Na finančných účtoch obec eviduje finančné prostriedky vo výške 98 992 €. Tento zostatok
súhlasí na stav prostriedkov na začiatku roka po zmenách vyplývajúcich z vývoja rozpočtu za
rok 2014.

Hodnotenie stavu a vývoja dlhu
Ku koncu roka 2014 obec evidovala dlhodobý úver vo výške 140 000. Tento úver predstavuje
57 % z bežných príjmoch obce za rok 2014.
Žiadne iné finančné záväzky resp. ťarchy obec k 31.12.2014 neeviduje.
Usporiadanie dotácií a finančných výpomoci
Finančné výpomoci, ktoré boli v priebehu roka 2014 poskytnuté v súlade s VZN poskytovaní
dotácií jednotlivým subjektom boli vyúčtované.
Záverečné zhrnutie
Záverečný účet obsahuje predpísané náležitosti t.j. :
- údaje o plnení rozpočtu
- bilanciu aktív a pasív
Záverečný účet bol zverejnený zákonom predpísaným spôsobom.
Na základe zistených skutočnosti z podkladov k ročnej uzávierke ako aj vlastných poznatkov
z kontrolnej činnosti záverom ako hlavný kontrolór obce odporúčam OcZ prerokovanie
záverečného účtu obce za rok 2014 uzavrieť s výrokom
súhlas s celoročným hospodárením obce Haniska bez výhrad
Záver:
1. Obecné zastupiteľstvo Haniska berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
obce k záverečnému účtu.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Haniska schvaľuje celoročné hospodárenie obce
Haniska za rok 2014 s výrokom „bez výhrad“ U5/4/15
Záverečný účet za rok 2014 a stanovisko hlavného kontrola tvorí súčasť tohto zápisu.
K bodu 7
Poslancom v pošte boli doručené všetky návrhy od občanov k zmene UPN (celkom 15
návrhov). Jednotlivé návrhy boli podrobne prerokované.
Rokovania sa zúčastnil osobne p. Škerhák. Vyjadril svoj nesúhlas s návrhom, aby časť jeho
nehnuteľnosti bola použitá na rozšírenie miestneho cintorína. Zároveň žiadal vysvetliť kedy
časť jeho nehnuteľnosti ako aj ostatných obyvateľov ulice Martinskej prešla do vlastníctva
obce za účelom vytvorenia miestnej komunikácie Martinská. Vyjadril presvedčenie, že
s vlastníkmi týchto nehnuteľnosti malo byť rokované.
Záver: Obecné zastupiteľstvo obce Haniska poverilo starostu obce stretnutím
a prejednaním došlých návrhov so spracovateľom územného plánu obce Haniska
o možnostiach zapracovania ich návrhov do zmien územného plánu U6/4/15.
K bodu 8
Šimkovič Ladislav
- boli podané 4 žiadosti o rezerváciu hrobového miesta na cintoríne
- na základe uznesenia č. 2/3/15 Premier Consulting pripravuje materiál pre podanie
žiadosti na rozvoj vidieka ohľadom rekonštrukcie chodníkov s bezbariérovým
vstupom, parkoviskom s miestom pre ZŤP a prvky zelenej infraštruktúry.
- spoločenské organizácie v obci žiadajú o prerozdelenie finančných prostriedkov
z rozpočtu obce na svoju činnosť (FK Furča, ZO JDS Haniska)
- firma OSVO poskytla 500 € sponzorský príspevok na podporu mládežníckeho športu
- informácia o možnosti zakúpenia multifunkčných zábranných sieti na oplotenie ihriska
z dôvodu sťažnosti p. Karaskovej
- Sher Miro Construkcion majiteľ časti parcely č. 5 ukončí do 20.5.2015 úpravu tejto
parcely navezením zeminy
- jednanie s Lesmi, š.p. o prevode točne na ulici Bajzovej do vlastníctva obce
- momentálne prebiehajú práce na výstavbe kanalizácie v zóne A náklad 15 498,92 €.
- predložil návrh na úhradu nákladov za vývoz odpadu pre rodinu Oravcovú na
Krompašskej ulici z dôvodu živelnej udalosti – požiar

-

možnosť predaja pozemkov Vodohospodárskej spoločnosti pri koryte rieky Delňa
bezplatný prevod časti ulice Veternej zo SPF do vlastníctva obce

Záver: OcZ odsúhlasilo úhradu nákladov za vývoz odpadu pre rodinu Oravcovú vo
výške 200 € U7/4/15.
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpredajom pozemkov pri koryte rieky Delňa
U8/4/15.
Kucanová
- Informácia o pripravovanej akcii Deň matiek, ktorá bude dňa 10.5.2015 o 15,00 hod.
v priestoroch Obecného úradu
- Uskutočnil sa 1. Ročník „Noc Hansa Christiana Andersena“ v spolupráci s miestnou
knižnicou
Lenhardt
- riešenie osvetlenia na účelovej komunikácii pod Baňou
- nesúhlasí s navrhovaným chodníkom na ulici Lemešianskej - okolo štátnej cesty
- upozornil na nevhodné umiestnenie prečerpávacej stanice z jeho pohľadu je to výzva
pre zlodejov
- upozornil na poplatok pre SOZU pri verejných akciách za autorské práva
Mgr. Luterančíková
- upozornila na vytváranie divokých skládok na ulici Vrbovej
Mgr. Hudák
- informoval sa o termíne ukončenia kanalizačnej siete
- kedy budú refundované ostatné náklady za kanalizáciu v obci
- kedy začnú práce na likvidácii stĺpov verejného osvetlenia
- upozornil na možnosť predkladania žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora
rozvoja športu na r. 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk za 5%
účasti obce
Tomko
- riešenie dopravného značenia v obci
PlávkaIng. Fečo
- oprava traktora a následne STK
- oprava vlečky traktora , následne STK
- kto je vlastníkom mosta cez Torysu
- výrub topoľov na parkovisku pod Furčou
- v rámci zmien a doplnkov UPN jednať s firmou DÚHA a vlastníkom Liehovaru
Zapísala: Mária Tomková
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Rudolf Hudák
Mgr. Katarína Luterančíková
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....................................
...................................

Ladislav Šimkovič,v.r.
starosta obce

