Zápisnica
zo

zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ihľany,
konaného dňa 6.4.2020 o 16:00 hod.

___________________________________________________________________________
Prítomní:

Neprítomní:
Ďalší prítomní:

Ján Turek Starosta obce, starosta obce
Poslanci:
Mgr. Feňák Peter, , Dušan Mišalko, , Dunka Miroslav
Bc. Dunková Anna, Zemčák Igor
PaedDr. Irina Miturová
Anna Mačáková – zamestnanec obce

Verejnosť: 0
PROGRAM - návrh:
1/
Privítanie
2/
Určenie zapisovateľa a voľba pracovných komisií
3/
Kontrola plnenia uznesení
4/
Zriadenie Spoločnosti s ručením obmedzeným s neskorším pretransformovaním na
Sociálny podnik
5/
Podanie žiadosti o nenávratný príspevok na nadstavbu materskej školy
6/
Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2019
7/
Vrátenie pozemkov,parcelyE2501/1, E2503/1 zapísaných na LV 816
8/
Rôzne, predaj pozemkov/Satpol s.r.o, Jozef Mišalko /
9/
Diskusia
10/
Záver
bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ján Turek, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnil sa Ing. Pavol Šatala - kontrolór obce
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Zemčák Igor, Miroslav Dunka
Zapisovateľka:
Anna Mačáková

Hlasovanie:
za: 5

Mgr. Feňák Peter , Dušan Mišalko,, Dunka Miroslav, Igor Zemčák,
BC. Anna Dunková

proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní:
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K bodu 3. Informácia o plnení uznesení OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Ihľany v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z 3.1.2020 zo zasadnutia OZ.
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

Mgr. Feňák Peter, , Mišalko Dušan, , Dunka Miroslav,
Zemčák Igor, Bc. Anna Duková

K bodu 4. Zriadenie Spoločnosti s ručeným obmedzením s neskorším pretransformovaním
na sociálny podnik
Starosta obce informoval poslancov o zriadení Spoločnosti s ručením obmedzeným a neskorším
pretransformovaním na Sociálny podnik . Poslanec Igor Zemčák v diskusii požiadal starostu obce
aby niektoré veci prediskutoval s právnikom /výška vkladu /

Uznesenie č. 7/2020 zo dňa 6.4.2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
I. Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch schvaľuje založenie obchodnej spoločnosti
Obchodné
meno
spoločnosti:
Obecný
sociálny
podnik
Ihľany
s.r.o.
So
Sídlom
spoločnosti:
Majerka
94,
059
94
Ihľany
SR
v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
II. Obecné zastupiteľstvo obce Ihľany schvaľuje majetkovú účasť obce Ihľany v obchodnej
spoločnosti Obecný sociálny podnik Ihľany s.r.o., so sídlom Majerka 94, 059 94 Ihľany SR, vo
výške 100 % vo forme peňažného vkladu 5000 eur, v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. f)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
III. Obecné zastupiteľstvo obce Ihľany schvaľuje Jána Tureka, nar. 8.5.1960, r.č.600508/1148,
bytom Majerka 83, 059 94 Ihľany, Štátna príslušnosť SR do funkcie konateľa spoločnosti
Obecný sociálny podnik Ihľany s.r.o., so sídlom Majerka 94, 059 94 Ihľany SR, v súlade s
ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
IV. Obecné zastupiteľstvo obce Ihľany schvaľuje Jána Tureka, nar. 8.5.1960, r.č.600508/1148,
bytom Majerka 83, 059 94 Ihľany, Štátna príslušnosť SR do funkcie správcu vkladu
spoločnosti Obecný sociálny podnik Ihľany s.r.o., so sídlom Majerka 94, 059 94 Ihľany SR, v
súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
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V. Obecné zastupiteľstvo obce Ihľany schvaľuje Zakladateľskú listinu spoločnosti Obecný
sociálny podnik Ihľany s.r.o., so sídlom Majerka 94, 059 94 Ihľany SR, podľa predloženého
návrhu zo dňa 10.02.2021.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : 5
Uznesenie bolo prijaté

5

Mgr. Feňák Peter, , Mišalko Dušan, , Dunka Miroslav,
Zemčák igor, Bc. Anna Duková

0
0
0
0

K bodu č. 5 Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na nadstavbu Materskej školy
Starosta obce predložil OZ návrh žiadosti o nenávratný finančný príspevok na nadstavbu MŠ
v Ihľanoch

Uznesenie č. 8/2020 zo dňa 6.4.2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
schvaľuje
a/ predloženie žiadosti o NFP na sprostredkovateľský orgán s kódom výzvy OPLZ-PO6SC6122019-2 s názvom projektu – Rozšírenie kapacity MŠ v obci Ihľany
b/ OZ súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu minimálne vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov.
c/ OZ súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : 5
Uznesenie bolo prijaté

4
1
0
0
0

Mgr. Feňák Peter, , Mišalko Dušan, , Dunka Miroslav,
Bc. Anna Dunková
Zemčák Igor

K bodu č. 6 Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2019
Tento bod bol vynechaný z programu z dôvodu neprítomnosti kontrolóra obce. Správa bude
predložená na najbližšom zasadnutí OZ.
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K bodu 7. Vrátenie pozemkov parcely E2501/1, E2503/1 zapísaných na LV 816
Starosta obce preložil OZ žiadosť o vrátenie pozemku, ktoré obci boli vrátené z bývalého VVP
Javorina na ktoré už bol uplatnený reštitučný nárok. Ide o parcely v E KN 2501 a E KN 2503 .Po
zistení problému,ktorý vznikol sme spolu s predstaviteľmi VLM urobili previerku so zistením, že
zjednodušená ROEP odhalila ďalšie skutočnosti, ktoré sú pre zmenu výhodne pre obec. Starosta
obce navrhuje vrátiť dve parcely štátu, aby štát mohol splniť reštitučný nárok a po ukončení ROEP
zapísať na LV pozemky, ktoré nie sú v reštitučnom nároku. Jedná sa o lesnú pôdu, ktorú nemáme
zahrnutú v programe starostlivosti o lesy o výmere spolu 10465 m2.
Uznesenie č.9/2020 zo dňa 6.04.2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
schvaľuje
a/ vrátenie pozemkov s parcelným číslom E KN 2501 o výmere 6789 m2 a E KN 2503
o výmere3676 m2 celkom 10465 m2
b/ prevod pozemkov na EL obce na základe zjednodušenej ROEP.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : 5
Uznesenie bolo prijaté

5

Mgr. Feňák,Peter Mišalko Dušan, Dunka Miroslav,
Zemčák Igor, Bc. Anna Dunková

0
0
0
0

K bodu 8 Rôzne -predaj pozemkov, /Satpol, s. r. o, Jozef Horváth č.170
a/ Spoločnosť SATPOL, s .r .o. Ihľany požiadala o odkúpenie pozemku v kú Stotince , číslo
podľa registra CKN o 13/2 o výmere 17m2. Pozemok sa nachádza pod stavbou so súpisným číslo
219, ktorý spoločnosť využíva .
b/ Jozef Horváth č.170 požiadal o odkúpenie časti pozemku s parc.č 255/1 v kú Stotince , ktorý
je zapísaný na LV č.1 ako zastavaná plocha. Jozef Horváth kupuje tak časť ako novovytvorenú
parcelu podľa Geometrického plánu zo dňa 28.11.2019 ktorý vyhotovil Geodézia O.M: Ing. Oľga
Mlynačíková č.GP 153/2019 . Výmera parcely 255/24 je 40 m2 ako zastavaná plocha.
Uznesenie č.10/2020 zo dňa 6.04.2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
schvaľuje
a/ OZ schvaľuje predaj pozemku v k.ú. Stotince, parcelné číslo KN C 13/2 o výmere 17 m2 spol.
SATPOL, s. r.o. Ihľany v cene 3€/m2.
b// OZ schvaľuje predaj časti pozemku v k.ú. Stotince, parcelné číslo KNC 255/1 Jozefovi
Horváthovi č. 170 s osobitným zreteľom v súlade s § 9 ods.8 písm.e/ zákona č.138/1991 Zb. z.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok nie je
možné využívať na iné účely. Cena je 3€ za m2.
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Hlasovanie :
5
Za :
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : 5
Uznesenie bolo prijaté

Mgr. Feňák Peter, DušanMišalko,
Dunk Miroslav, Zemčák Igor,
Bc. Anna Dunková

0
0
0
0

Diskusia :
V diskusii poslanec Zemčák Igor navrhol upraviť okolie kontajnerov spôsobom ako má obec
Huncovce. / vybetonovaný podklad na ktorom sú urobené z pletiva klietky a označené aký druh
odpadu sa tam môže dávať/
Mgr. Irina Miturová sa sťažovala na hluk okolo KD najmä vo večerných hodinách , ktorý spôsobujú
rómski občania z obce Jurské. Starosta prisľúbil, že bude kontaktovať p. starostku z Jurského ,
aby ich upozornila .
Záver:
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.00 hod.

Zapísal/(a): Anna Mačáková
Overovatelia:
Dunka Miroslav
Zemčák Igor

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

......................................................
starosta obce
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