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Zápisnica z obecného zastupiteľstva
konaného dňa 22.6.2016
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Zasadnutie OZ zo dňa 22.6.2016

Obec Ihľany
Obecný úrad Ihľany č. 94, 059 94

Program:
1) Privítanie
2) Určenie overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Návrh na zmenu rozpočtu
5) Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Ihľany
6) Návrh na prevedenie majetku do správy Základnej školy Ihľany
7) Návrh na predaj pozemku
8) Diskusia
9) Záver
Počet prítomných poslancov: 9

1 - Privítanie
Starosta obce Ján Turek privítal prítomných na 2. zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2016.
Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Vyzval poslancov na doplnenie alebo zmenu v
návrhu programu 2. zasadnutia. Žiaden z poslancov nedoplnil návrh programu.
Starosta obce Ján Turek navrhol doplnenie programu o bod č. 7– Zriadenie sociálneho podniku
a o doplnenie programu o bod č. 8 – návrh na predaj pozemku
Za doplnenie programu hlasovali všetci prítomní poslanci za.

2 – voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľky
Za členov pracovnej komisie a zároveň overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci
p. Elena Zajacova a p. Helena Stašová.
Za zapisovateľku bola starostom určená p. Ing. Katarínu Guzanovú.
OZ návrh členov do komisie jednohlasne schválilo.
Počet členov zastupiteľstva:9 Počet prítomných členov: 9, Hlasovalo za prijatie uznesenia: 9
Hlasovalo proti: 0, Zdržalo s hlasovania: 0, Neprítomní:0
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3 – Kontrola plnenia uznesení
P. starosta sa vyjadril ku všetkým bodom plnenia uznesení z predchádzajúceho riadneho obecného
zastupiteľstva.
Poslanci OZ vzali na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok
Uznesenie č. 10/2016
Poslanci OZ berú na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúceho riadneho obecného
zastupiteľstva.
Počet členov zastupiteľstva:9 Počet prítomných členov: 9, Hlasovalo za prijatie uznesenia: 9
Hlasovalo proti: 0, Zdržalo s hlasovania: 0, Neprítomní:0

4 – Návrh na zmenu rozpočtu
Starosta obce predniesol stanovisko k realizácii rekonštrukcie obecného osvetlenia, ktoré
VSD plánuje realizovať z vlastných zdrojov – viď list o dňa 26.4. 2016.
P. Zajacová sa informovala, či stanovisko VSD je záväzné. Starosta vysvetlil, že stanovisko
VSD je záväzné. Požiadame VSD o možnosť presunu realizácie rekonštrukcie osvetlenia na rok
2017.
P. kontrolór sa informoval, či je možné, aby sme im dali posúdiť náš projekt, aby sa
realizovala aspoň časť rekonštrukcie.
P. starosta – VSD chce realizovať úsek od kostola nižšie, čo znamená, že časť by sa
teoreticky mohla realizovať.
P. kontrolór – Nebolo by možné žiadať o refundáciu, ak by sme časť začali rekonštruovať
z vlastných zdrojov.
P. Zemčák – navrhol, aby sme realizáciu odložili, pretože VSD začala s rekonštrukciou
osvetlenia v obci Jurské, čiže plánovaná rekonštrukcia môže reálne prebehnúť do roku 2018 a teda
by bola škola dvakrát rozkopávalo určité územie.
Dá sa predpokladať, že v budúcom roku nebude mať obec vlastné zdroje na realizáciu
rekonštrukcie.
p. Starosta sa vyjadril, že nepredpokladá, aby financie na rekonštrukciu nebudú.
P. Tomeček – uvažoval o tom, aby sa káble pripravili.
P. Zemčák – schvaľuje názor p. Tomečka.
P. Zajacová – vyjadrila názor, aby sa so zmenou počkalo do budúceho zastupiteľstva.
Uznesenie č. 11/2016:
Starosta informoval Oz o zakúpení novej kosačky a o realizácii rekonštrukcie elektrickej prípojky k
ZŠ Ihľany.
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Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 11/2016
schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške 8 300 Eur na kapitálové výdavky – obstaranie kosačky
a realizáciu rekonštrukcie elektrickej prípojky vo výške 8 300 Eur
Počet členov zastupiteľstva:9 Počet prítomných členov: 9, Hlasovalo za prijatie uznesenia: 9
Hlasovalo proti: 0, Zdržalo s hlasovania: 0, Neprítomní:0
Uznesenie č. 12/2016
a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenia vykonané starostom obce č.
8-9/2016
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie 10/2016 – zvýšenie kapitálových výdavkov o 8 300 Eur.
Počet členov zastupiteľstva:9 Počet prítomných členov: 9, Hlasovalo za prijatie uznesenia:9
Hlasovalo proti: 0, Zdržalo s hlasovania: 0, Neprítomní:0

5 – Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Ihľany
Dňa 01.01.2016 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 všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi uviesť do súladu s týmto zákonom do 30. júna 2016.
Novinkou je, že sa zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu, nakladanie s
jedlými olejmi a tukmi z domácností. Obci vznikla nová povinnosť, ktorá súvisí s VZN a to navrhnúť
občanom, aby kompostovali odpad na vlastnom pozemku. V prípade, že občania o to nemajú záujem,
bude musieť obec za likvidáciu odpadu platiť a táto služba bude občanom vyrúbaná formou poplatku.
Obec dozrie na to, aby obyvatelia nevyhadzovali rozložiteľný odpad do zberného kontajnera.
P. Čopiak sa informoval o možnosti vybudovali kompostoviska.
P. Starosta povedal, že obec už dvakrát žiadala prostredníctvom projektu o zriadenie
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Zberného dvora, ktorý žiaľ nebol schválený. Uvažuje však o zriadení kompostoviska. V prípade, že
bude vyhlásená výzva, budeme na ňu reagovať. Zberný dvor nebude možné vybudovať, iba
kompostoviská. Starosta obce informoval Oz o zámere projektu vybudovania kompostoviska
v obci Ihľany.

Uznesenie č. 13/2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Ihľany.
Počet členov zastupiteľstva:9 Počet prítomných členov: , Hlasovalo za prijatie uznesenia: 9
Hlasovalo proti: 0, Zdržalo s hlasovania: 0, Neprítomní:0
Uznesenie č. 14/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie ŽoNFP na RO pre OP KŽP:
Názov projektu: Malá obecná kompostáreň v obci Ihľany
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových
oprávnených výdavkov 10 000 ( 5% ) z predloženého projektu
Kód Výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11
Počet členov zastupiteľstva:9 Počet prítomných členov: 9, Hlasovalo za prijatie uznesenia: 9
Hlasovalo proti: 0, Zdržalo s hlasovania: 0, Neprítomní: 0


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva po ospravedlnení opustil Ing. Ondrej Čopjak.

6 - Návrh na prevedenie majetku do správy ZŠ Ihľany
Starosta informoval Oz o návrhu na prevedenie majetku do správy ZŠ Ihľany . P. riaditeľka
sa informovala o závadách, ktoré navrhla odstrániť.
P. starosta súhlasil s jej návrhom a prisľúbil, že nedostatky budú odstránené.
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Navrhol, že je potrebné výlevku pre upratovačku na poschodí dorealizovať.
P. Šatala sa informoval o tom, či to nie je chyba projektu.
P. Starosta vysvetli, že k projektu sa vyjadrovala hygiena, ktorá nemala žiadne výhrady. Pri
kolaudácii sa však zistili určité nedostatky, ktoré v najbližšej dobe budú odstránené.
Uznesenie č. 15/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ihľany schvaľuje uzatvorenie zmluvy o zverení majetku obce do správy
Základnej školy Ihľany 127, rozp. org., Ihľany 127, 059 94 Ihľany, IČO: 42028990, ktorým sa do
správy školy v zmysle § 6 a 6a zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí zveruje nasledujúci majetok
obce Ihľany v celkovej výške 542 247,76 Eur:
Nehnuteľný majetok v k. ú. Majerka vedený na LV č.1 Správy katastra Kežmarok:

a)
-

SO 01 Prístavba Základnej školy postavená na parcele CKN 202/1

výške 461 260,06 Eur
-

SO 02 Preložka kanalizácie ZŠ v celkovej výške 10 223,70 Eur.
Hnuteľný majetok podľa stavu k 30.06.2016 (od evidenčného čísla 1-406):

b)
-

drobný hmotný majetok v celkovej výške 70 764 Eur, pozostávajúci z :

IKT vybavenie v celkovej výške 23 580 Eur, viď príloha
20 ks- PC zostava CPU,monitor 18,5,OS
3 ks- Interaktívna zostava
Interiérové vybavenie v celkovej výške 23 640 Eur, viď príloha
100ks- Stôl klasik
6ks- školská katedra
226ks- stolička
20 ks- PC stôl
Exteriérové vybavenie v celkovej výške 23 544 Eur, viď príloha
10 ks- Lavička s operadlom
10 ks- Odpadkový kôš
4 ks- Stojan na bicykel
8 ks- Zábranový stĺpik
1 ks- Vitrína jednostranná presklená
5 ks- Exteriérová fitnes zostava
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Počet členov zastupiteľstva:9 Počet prítomných členov: 8, Hlasovalo za prijatie uznesenia: 8
Hlasovalo proti: 0, Zdržalo s hlasovania: 0, Neprítomní poslanci: Ing. Ondrej Čopjak

7 – Zriadenie sociálneho podniku
Starosta informoval OZ o predloženom návrhu na zriadenie Sociálneho podniku. Začiatok realizácie
sa plánuje na rok 2017. Obsah návrhu – viď príloha.


p. Zemčák – vyjadril sa pozitívne k plánovanému zriadeniu Sociálneho podniku. Podotkol,
že 50 zamestnancov je veľa. Tento sociálny podnik bude musieť mať aj klasickú štruktúru.
Ďalej sociálny podnik bude musieť mať živnosti na jednotlivé činnosti.

Pestovanie stromčekov je vhodné, aby sme nad tým uvažovali, aj keď je na to potrebné mať
odborne spôsobilú osobu.


P. starosta – organizačná štruktúra – Obec je žiadateľom a bude ju spravovať obec. Môže to
byť organizačná zložka mesta. Personálne obsadenie – koordinátor, ktorý bude poverený na
začiatok o správu tohto podniku bude časom vybraný.

Finančné krytie sociálneho podniku – obec sa bude musieť podieľať na financovaní Sociálneho
podniku, avšak v minimálnej výške. Bude vytvorený vnútropodnikový cenník a vnútropodnikové
faktúry.


P. Zajacová - Sociálny podnik – ekonomickú stránku bude zvládať terajší ekonomický úsek?



P. kontrolór – zamestnanci budú platení z príspevkov od štátu? Zároveň vyjadril názor, že
súhlasí so zapojením sa do zriadenia do sociálneho podniku. Možno by bolo dobré sa zo
začiatku zamerať na dve hlavné aktivity a neskôr by bolo možné činnosť sociálneho podniku
rozšíriť.



P. Zajacová – ako sa budú vyberať ľudia na obsadenie ľudí v personálnom podniku –
robotníkov.



P. starosta – vybraní budú ľudia, ktorí budú zamestnaní cez aktivačnú činnosť –
najschopnejší.

Uznesenie č. 16/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na zriadenie Sociálneho podniku.
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Počet členov zastupiteľstva:9 Počet prítomných členov: 8, Hlasovalo za prijatie uznesenia: 8
Hlasovalo proti: 0, Zdržalo s hlasovania: 0, Neprítomní:Ing. Ondrej Čopjak

8 – Návrh na predaj pozemku
-

Obci Ihľany bola dňa 20.6.2016 2016 doručená žiadosť p. Petra Mišalky, trvale bytom Ihľany č. 167, nar. 27.01.1977

1977 a manželke Lucii Mišalkovej, trvale bytom Ihľany 167, 059 94, r.č. 815123/9090 o odkúpenie časti
obecných pozemkov, a to parciel č. C-KN: evidovaného pod parc. č. 255/1– zastavané plochy a nádvoria,

Uznesenie č. 17/2016
OZ schvaľuje predaj časti nehnuteľností, zapísanej v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom
katastrálnym odborom Okresného úradu Kežmarok, na liste vlastníctva č. 252 pre katastrálne územie
Stotince, Obec Ihľany, Okres Kežmarok, a to časti pozemku – parcely registra C - KN:
-

evidovaného pod parc. č. 255/1– zastavané plochy a nádvoria,
a to manželom Peterovi Mišalkovi, trvale bytom Ihľany č. 167, nar. 27.01.1977 a manželke Lucii
Mišalkovej, trvale bytom Ihľany 167, 059 94, r.č. 815123/9090 po vypracovaní geometrického plánu.

Pozemky sa predávajú s osobitným zreteľom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.z.
O majetku obcí v znení neskorších predpisov. Obec Ihľany uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na
predmetnú nehnuteľnosť z dôvodu, že sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu majetku. Cena pozemku
schválená Oz je 3 Eur/m2.

Počet členov zastupiteľstva:9 Počet prítomných členov: 8, Hlasovalo za prijatie uznesenia: 8
Hlasovalo proti: 0, Zdržalo s hlasovania: 0, Neprítomní:Ing. Ondrej Čopjak
Starosta informoval Oz o dátácii z MV SR, ktorá sa týka dovybavenia prečerpávacej stanice
k vodojemu. Obec bola nútená z vlastných zdrojov postaviť na obecnom vodovode prečerpávaciu
stanicu. Po 11 rokoch prevádzky je táto stanica v stave, keď je nutné vymeniť hlavne technológiu
ovládania, ktorá bola poškodená povodňou v roku 2010. Z toho dôvodu máme záujem opraviť túto
prečerpávaciu stanicu prostredníctvom tejto dotácie.
Po dažďoch častokrát dochádza k zakaleniu pitnej vody. Následne sme nútení na určitú dobu
zakázať užívanie pitnej vody. K vodojemu od prečerpávacej stanice zavedieme prípojku elektrickej
energie v dĺžke 510 m a pripojíme chlórovacie zariadenie vo vodojeme. V súčasnosti chlórovacie
zariadenie funguje provizórne, pretože je napojené na autobatériu, ktorá nemá dlhú životnosť
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Týmto docielime, že nebudeme nútení obmedzovať obyvateľov zákazmi užívania pitnej vody, ani
na určitú dobu.
Oz berie predloženie žiadosti o dotáciu na vedomie.

Uznesenie č. 18/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Výzva číslo USVRK-OKA-2015/000967
Názov účelu dotácie (projektu): Technické dovybavenie zásobovania vodou
Reálna výška spolufinancovania: 1 300 Eur, v % (vychádza z uvedeného rozpočtu): 20 %,

Počet členov zastupiteľstva:
Počet prítomných členov:
Hlasovalo za prijatie uznesenia:
Hlasovalo proti:
Zdržalo s hlasovania:
Neprítomní:

9
8
8
0
0
1 – Ing. Ondrej Čopjak

9 – diskusia
-

Starosta sa vyjadril o stave televízneho vysielania.

-

Kosenie v obci – krovinorez a zakúpená kosačka bude využívaná na udržiavanie verejných
priestranstiev.

-

P. Matveaková – požiadala o pokosenie v Stotinciach, keďže sú tam úseky, ktoré nie sú
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udržiavané.
-

P. Zemčák – obecná polícia – je potrebné, aby sme ich kontrolovali. Je vhodné, aby kontrolovali
vodný tok, aby ľudia nevyhadzovali smeti do potoka. Ďalej je potrebné kontrolovať či vznikajú
čierne skládky a zamerať sa na ich odstraňovanie.

-

P. Starosta – obecná polícia bude upozornená na nedostatky, ktoré predniesol p. Zemčák, ale sú
aj pozitívne ohlasy na ich adresu. U dvoch bol zistený alkohol, v prípade opakovaného zistenia,
budú prepustení. V budúcnosti by možno bolo možné ich využiť cez aktivačnú činnosť, keďže
ku koncu roka končí projekt.

-

P. Matveaková sa informovala o úprave cestnej komunikácie.

-

P. starosta - cestná komunikácia – obec chce osloviť vojenské lesy o spoluprácu pri úprave
cestnej komunikácie.

-

P. Zajacová sa informovala o tom, či bude v budúcnosti vybudovaný dom smútku.

-

P. starosta – v prípade, že bude výzva na vybudovanie domu smútku, budeme na ňu reagovať.

-

P. Zajacová sa informovala o začiatku rekonštrukcie Kultúrneho domu.

-

P. starosta - Kultúrny dom – realizácia začne 1. júla 2017, bude zabezpečená oprava strechy,
vnútorné stierky, elektrika je zrekonštruovaná, strop – zníženie, podlaha a javisko.

-

Knižnica – je presťahovaná, správou knižnice by bolo možné poveriť p. Zajacovú.

-

Multifunkčné ihrisko – je v rozpočte, máme v záujme ho opraviť.

K bodu č. 10 Záver
Po skončení diskusie p. Starosta poďakoval prítomným za účasť a teší sa na ďalšie stretnutie.
Zapísala dňa 22.6.2016
Ing. Katarína Guzanová
Overovatelia: Helena Stašová

….................................................

Elena Zajacová

….................................................
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