Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ihľany,
konaného dňa 9.1.2019
________________________________________________________________________
Prítomní:

Neprítomní:

Ján Turek Starosta obce, starosta obce
Poslanci:
1. Dunka Miroslav, 2. Dunková Anna, 3. Mgr. Feňák Peter,
4. Mišalko Marek, 5. Oliver Mišalko, 6. Jozef Mišalko, 7. Dušan Mišalko
Dunka Jozef,
Zemáčk Igor (dostavil sa na zastupiteľstvo 14:30)

Ďalší prítomní:
Ing. Pavol Šatala, hlavný kontrolór obce
PaedDr. Irina Miturová
Ing. Mgr. Katarína Guzanová, zam. obce
Verejnosť:

3

Program (návrh):

Program (návrh):
Privítanie
Zloženie sľubu poslancov
Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľky
Kontrola plnenia uznesení
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2019 - 2021
Návrh rozpočtu Obce Ihľany na roky 2019-2021
Návrh plánu obnovy verejného vodovodu
Predaj pozemku – Jaroslav Mišalko
Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu záväzkov bežného rozpočtu,
ktoré vznikli v rozpočtovom roku v roku 2018 do výšky prebytku bežného rozpočtu roku
2018
10) Diskusia
11) Záver
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)



K bodu č. 1. Privítanie

Rokovanie OZ otvoril Ján Turek, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: Dunka Jozef
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je ............ a OZ je uznášania schopné.



K bodu č. 2. Zloženie sľubu poslancov

Poslanec skladá sľub tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu povie slovo „sľubujem“ a podá
ruku starostovi. Poslanec svojim podpisom potvrdí zloženie sľubu. Sľub poslanca prečítal Ján
Turek. Novozvolení poslanci slovom „sľubujem bez výhrad“ zložili sľub. Novozvolení poslanci
podpísali písomné znenie sľubu a bolo im odovzdané Osvedčenie o zvolení za poslanca obecného
zastupiteľstva. Písomné znenie sľubu je prílohou zápisnice (Príloha č. 4).
Na zasadnutí konanom dňa 29.11.2019 neboli prítomní poslanci Oliver Mišalko, Jozef Mišalko,
Dušan Mišalko, ktorí sa ospravedlnili. Poslanec, ktorý sa nemôže zúčastniť na ustanovujúcom

zasadnutí, skladá sľub na zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastňuje po prvý raz.
Týmto zložením sľubu poslancov sa skončilo funkčné obdobie doterajšieho obecného
zastupiteľstva.
Starosta a poslanci sa týmto aktom ujali svojej funkcie a začali vykonávať svoj mandát.
Starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Uznesenie č. 1/2019 zo dňa 9.1.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ihľanoch:

Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
k o n š t a t u j e, ž e
poslanci Oliver Mišalko, Jozef Mišalko, Dušan Mišalko zložili zákonom predpísaný sľub starostu
obce.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:



8

Dunka Miroslav, Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Mišalko Marek, Oliver Mišalko, Jozef
Mišalko, Dušan Mišalko

2

Jozef Dunka, Igor Zemčák

K bodu č. 3. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľky

Overovatelia zápisnice: Anna Dunková, Marek Mišalko
Zapisovateľka:
Ing. Katarína Guzanová
Hlasovanie:
za:
proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2

Schválenie návrhu programu
Návrhy poslancov:
- Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu bez programovej štruktúry Obce Ihľany na roky 2019 –
2021 - doplniť bod 5 b)
- Žiadosť o odkúpenie pozemku – Monika Lorencovičová – doplniť bod programu 8b)
- a) Návrh schválenie odmeny kontrolóra obce,
b) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 - doplniť bod 10
Uznesenie č. 2/2019 zo dňa 9.1.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ihľanoch:
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
schvaľuje
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

7
0
0

nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

2

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:

1.Privítanie
2.Zloženie sľubu poslancov
3.Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľky
4.Kontrola plnenia uznesení
5. a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2019 – 2021
b) Stanovisko finančnej komisie k rozpočtu 6.Návrh rozpočtu Obce Ihľany bez programovej
štruktúry na roky 2019-2021
7.Návrh plánu obnovy verejného vodovodu
8.Predaj pozemku – a) Jaroslav Mišalko, b) Monika Lorencovičová
9.Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré
vznikli v rozpočtovom roku v 2018
10. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi
11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok v roku 2019
13. Diskusia
12.Záver


K bodu č. 4. Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie č. 3/2019 zo dňa 9.1.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ihľanoch:
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 29.11.2018.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
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Dunka Jozef, Dunka Miroslav, Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Mišalko Marek,
Oliver Mišalko, Jozef Mišalko, Dušan Mišalko

2

Igor Zemčák, Jozef Mišalko

Na zastupiteľstvo OZ sa dostavil Igor Zemčák.


K bodu č. 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu bez programovej
štruktúry na roky 2019 – 2021

V súlade s § 18 f, odsek 1, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám
zhromaždeniu obecného zastupiteľstva odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Ihľany na rok 2019 a roky 2020,
2021:
Rozpočet obce je základný nástroj finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcii
obce.
Podklady:
Stanovisko som spracoval na základe predložených návrhov rozpočtu obce na rok 2019, 2020 a 2021.
Návrh rozpočtu hlavnej činnosti, ktorý bol predložený:

v podobe súhrnnej ekonomickej klasifikácie
v podobe podrobnej funkčnej klasifikácie návrhu rozpočtu obce a Návrhu
rozpočtu podnikateľskej činnosti obce
Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce:
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli internetovej stránky obce dňa 20.12.2018. Zvesený bol dňa 5.1.2019.
Zo strany občanov k navrhovanému rozpočtu neboli vznesené pripomienky.
Prerokovanie návrhu finančnou komisiou obce:
Návrh rozpočtu bol prerokovaný finančnou komisiou obce dňa: 09.01.2019.
Pripomienky členov finančnej komisie boli vysvetlené resp. zapracované do návrhu rozpočtu.
Dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov a obecných Všeobecne záväzných nariadení:
Pri spracovaní stanoviska k návrhu viacročného rozpočtu obce som postupoval v zmysle ustanovení všeobecne záväzných
právnych predpisov a nariadení obce, predovšetkým:
- Zákon č. 396/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z. n. p.
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné
odpady v z. n. p.
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
- Metodické usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra
2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie (metodické usmernenie sa uplatní do 31. 12.
2017)
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Ihľany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
Spracovanie návrhu
Návrh rozpočtu hlavnej činnosti obce bol spracovaný ako viacročný na rok 2019 a orientačne na roky 2020, 2021.
Bol rozčlenený v zmysle rozpočtovej klasifikácie v súlade s Metodickým usmernením ministerstva financii č 010175/2004.
Pri jeho spracovaní bol zohľadnený vývoj hospodárenia hlavnej a podnikateľskej činnosti obce v predchádzajúcich rokoch,
očakávaná skutočnosť hospodárenia v roku 2018 a predpokladaný výnos podielových daní v roku 2019.
Návrh rozpočtu podnikateľskej činnosti obce bol spracovaný na rok 2019 a rozdelený podľa jednotlivých stredísk.
Podnikateľská činnosť predpokladá fungovanie 4 stredísk a to:
- Stredisko č. 5 správa kanalizácie, vodovodu a ČOV
- Stredisko č. 7 správa obecnej vývarovne
- Stredisko č. 9 správa obecných lesov
- Stredisko č. 10 obecný sociálny podnik
-

Vo financovaní hlavnej činnosti obce rozpočet prihliada na rozvojové projekty v roku 2019, predovšetkým:
- Rekonštrukcia MŠ
Rozpočet podnikateľskej činnosti obce zabezpečuje financovanie už existujúcich stredísk a novovzniknutého strediska a
to sociálny podnik vrátane jeho investičných vstupov vo forme technológii.
Návrh rozpočtu hlavnej činnosti je vnútorne rozdelený v zmysle Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy na:
- Bežný rozpočet (tvorený)
Daňové príjmy (výnos dane z príjmu poukázaný územnej samospráve, daň z pozemkov, stavieb poplatky TKO ..)
Nedaňové príjmy (prenájom z bytov, domov a budov..)
Granty a transfery (Normatív ZŠ, občianske hliadky, terenna sociálna práca ..)
- Kapitálový rozpočet (tvorený)
Granty a transfery (MAS Spiš Revitalizacia 4.1.a Stotince, Dotácia z EU fondov rekonštrukcia MŠ)
- Finančné operácie (tvorený) Použitie
rezervného fondu
Číselná časť rozpočtu hlavnej činnosti obce
Bežný rozpočet v €
Príjmy bežného rozpočtu
Výdavky bežného rozpočtu

Skut. 2018
1 197 002,00
1 185 230,00

Rozp. 2019
1 007 867,00
1 007 667,00

Rozp. 2020
1 038 103,00
1 017 746,00

Hospodárenie bežného rozpočtu

11 772,00

200

20 357,00

Skut. 2018
680 087,00
950 200,00
-270 113,00

Rozp. 2019
384 700,00
384 100,00
600,00

Rozp. 2020
0,00
0,00
0,00

Skut. 2018
284 087,00
13 400,00
270 087,00

Rozp. 2019
93 800,00
92 400,00
1 400,00

Rozp. 2020
72 243,00
92 400,00
-20 157,00

Kapitálový rozpočet v €
Príjmy kapitálového rozpočtu
Výdavky kapitálového rozpočtu
Hospodárenie kapitálového rozpočtu
Finančné operácie v €
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie finančné operácie
Hospodárenie spolu v €

12 346,00

2 200,00

200,00

Číselná časť rozpočtu podnikateľskej činnosti
Stredisko č. 5 Stredisko č. 7
Stredisko č. 9
Stredisko č. 10 Spolu
Vod.,kan.,ČOV Vývarovňa
Les
Soc. podnik
26 400,00
24 480,00
73 800,00
140 800,00
265 480,00
26 400,00
24 480,00
73 800,00
140 800,00
265 480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Príjmy
Výdaje
Hospodárenie

Zhrnutie:
Rozpočet obce v hlavnej činnosti vrátane RO ZŠ pre rok 2019 je navrhnutý v celkovej výške 1 486 367.- E. Predpokladá
celkové hospodárenie s prebytkom 2 000.- E. Všetky časti rozpočtu t. j. bežný, kapitálový a finančné operácie sú navrhnuté
ako vyrovnané, resp. prebytkové viď. Tabuľka.
Vo výdavkových finančných operáciách sú zahrnuté splátky návratných zdrojov financovania.
Navrhnutý rozpočet v hlavnej činnosti zabezpečuje krytie bežných záväzkov obce vrátane plánovaných
rozvojových aktivít.
Rozpočet obce v podnikateľskej činnosti je navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. hospodársky výsledok 0,00. Kalkuluje s objemom
finančných prostriedkov na strane príjmov a výdavkov v sume 265 480,00 E.
Rizika:
Riziko vidím v naplnení príjmov v podnikateľskej činnosti obce v stredisku č. 5. Naplnenie tejto časti príjmu bude
záležať na efektivite výberu poplatkov za vodné a stočné.
Záver:
Navrhovaný rozpočet je spracovaný v zmysle vyššie uvedených všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení
obce. Obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu odporúčam schváliť.

Stanovisko predniesol hlavný kontrolór obce - Ing. Pavol Šatala kontrolór obce
Uznesenie č. 4/2019 zo dňa 9.1.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ihľanoch:
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Ihľany na roky 2019 – 2021
Za:
Proti:
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Dunka Jozef, Dunka Miroslav, Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Mišalko Marek,
Oliver Mišalko, Dušan Mišalko, Igor Zemčák

Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

Jozef Mišalko

Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu Obce Ihľany bez programovej štruktúry na roky 2019
– 2021
 Finančná komisia prerokovala návrh rozpočtu pred zasadnutím OZ, ktorý predložil starosta obce.
Starosta obce informoval finančnú komisiu o podrobnom rozpočte, ktorý bol vypracovaný
a vyvesený na úradnej tabuli dňa 20.12.2018. Finančná komisia nemala k návrhu rozpočtu žiadne
výhrady. Finančná komisia odporúča OZ schváliť rozpočet bez programovej štruktúry obce Ihľany na
roky 2019 – 2021 bez výhrad.



K bodu č. 6 Návrh rozpočtu Obce Ihľany bez programovej štruktúry na roky 20192021.

Návrh rozpočtu obce Ihľany predniesol starosta obce Ihľany Ján Turek.
 Marek Mišalko – požiadal o vysvetlenie položky rozpočtu – verejné osvetlenie, kde je
uvedená mzda a odmeny, kto túto odmenu a plat dostáva a za aké činnosti. Starosta obce
vysvetlil, že mzdu poberá Ján Šterák, ktorý má na starosti viaceré oblasti a v tejto položke je
rozpočtovaná jeho mzda. Ďalšou otázkou je, kto je hradený v dohode o vykonaní práce
v kultúrnom dome, mzda je vysoká, myslí si, že aj osobu vykonávajúcu správu kultúrneho
domu by bolo potrebné vymeniť. Starosta obce sa vyjadril, že je osoba, ktorá vykonáva
správu kultúrneho domu, je potrebné vybrať osobu, ktorá nie je v hmotnej núdzi, ktorá je
zodpovedná a v súčasnosti sme s prácou správcu kultúrneho domu spokojní. Mzda je
primeraná, keďže to vychádza necelých 66 Eur na mesiac, čo nie je podľa môjho názoru
veľa. Ďalšou otázkou bolo, že došlo k zlému súčtu v dôvodovej správe pri položke verejná
ochrana a bezpečnosť. Starosta obce – došlo k chybe pri prepise, v rozpočte, ktorý je
zverejnený platí súčtová suma, ktorá je uvedená aj v dôvodovej správe. Došlo iba k chybe pri
prepise rozpočtu do dôvodovej správy.
 Eduar Mišalko – verejnosť
– sa vyjadril k rozpočtu, konkrétne k zvyšovaniu poplatku za vodné, stočné. Nesúhlasí
s navýšením, keďže už teraz sú ľudia zadlžení a nemajú z čoho splácať, aby sme sa neporovnávali
s Európskou úniou.
Starosta obce – zadlženosť je jeden problém, ktorý riešime, keďže sme umožnili obyvateľom
splácať svoje dlhy prostredníctvom splátkového kalendára, no napriek tomu nemajú snahu. Naša
obec má najnižšie poplatky, čo sa týka nie len okolitých obcí, ale dovolím si tvrdiť, že na
Slovenku.
 Miroslav Dunka – zaujímal sa, či voda niekde neuniká. Starosta obce – nie, v súčasnosti sme
nezistili žiadnu poruchu, ani na hydrantoch.
 Starosta – riešením by bolo navŕtať pri vodojeme studňu, dokúpiť čerpadlo, pritiahnuť
elektriku...Všetko si však vyžaduje finančné zdroje. Budeme robiť všetko preto, aby sme
doplnili stav vody.
Miroslav Dunka – verejné osvetlenie – v časti kde bývam je plánovaný stĺp, bude sa to riešiť.
Starosta – áno, je to v pláne.
 Anna Dunková – chcem Vás požiadať o podrobné vysvetlenie rozpočtu, ktoré sa týka
navyšovania vodného, stočného, jedná sa hlavne o položku 13650,--. Potrebujeme to vedieť
hlavne preto, aby sme to vedeli vysvetliť ľuďom, ktorí nám prejavili svoju dôveru.








Starosta obce - sumu 13650,-- - sú to mzdy, ktoré sú rozpočtované pre p. Mituru. V tejto
sume je rozpočtovaná mzda. Položka prevádzka kanalizáice, ČOV a vodovodu, v tejto
položeke je rozpočtovaná odborne spôsobilá osoba, bez ktorej by sme neboli schopní
prevádzkovať vodovod. Likvidácia kalov, v tejto položke je uvedená veľmi nízka suma,
keďže nám to zabezpečuje AT TATRY, s ktorými máme túto dohodnutú sumu.
Igor Zemčák – skúsme sa pozrieť s vodným, stočným z inej stránky. Nie je možné
zabezpečiť údržbu a správu vodovodu na cene, akú máme stanovenú teraz. Navýšenie o 10
Eur aj tak nepostačí na údržbu vodovodu. Je to možno kruté pre niektorých obyvateľov,
z dôvodu, že niektorí ľudia nemajú peniaze na úhradu, ale musíme sa na to pozrieť zo širšej
stánky, keďže nám to môže krachnúť tak, že pôjdeme späť o 50 rokov dozadu a budeme
musieť pristúpiť k celkovej rekonštrukcii vodovodu. Ľudia si Vás vybrali preto, aby ste vy
zastupovali obec ako celok. Je potrebná investícia do vodovodu.
Marek Mišalko – ako vyriešime neplatičov? Keďže u nás máme problém s neplatičmi, dlhy
sa im oveľa viac navýšia.
Starosta obce – pred 4-5 rokmi bolo veľa nezamestnaných. Dnes je to už inak, keďže
zamestnaným ľuďom je možnosť sťahovať zo mzdy v malých čiastkach. Možnosťou je, že
ľuďom dáme šancu postupného splácania svojho dlhu formou splátkového kalendára.
Igor Zemčák – je pozitívne, že obec nepožiadala o pomoce exekútorov, keďže potom len by
sa pohľadávky ľudí zvýšili. Cesta neudržiavať, neinvestovať je cesta do zatratenia. Do 5
rokov nebudeme mať vodu. Je to potrebné ľuďom vysvetliť.
Starosta obce – je pravdou, že sú projekty z európskej únie, ale pri posudzovaní schválenia
projektu nám projekt nebude schválený, keďže poplatok za vodné je na minimálnej hranici.

Po diskusii OZ prešlo k schvaľovaniu návrhu rozpočtu.
Uznesenie č. 5/2019 zo dňa 9.1.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ihľanoch:

Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
a) schvaľuje
rozpočet obce Ihľany bez programovej štruktúry na rok 2019 podľa prílohy.
b) berie na vedomie viacročný rozpočet bez programovej štruktúry na rok 20120 - 2021 podľa
prílohy.
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

Dunka Jozef, Dunka Miroslav, Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Oliver Mišalko, Dušan
Mišalko
Marek Mišalko

1

Jozef Mišalko

 K bodu č. 7. Návrh plánu obnovy verejného vodovodu
Návrh na obnovy lánu verejného vodovodu vypracovala odborne spôsobilá osoba. Na vodovod je
potrebné vyčleniť 12 000,-- len na základné opravy, ďalej na kanalizáciu na bežné opravy
a údržby je naplánovaných 17 800,--. Je to potrebné pre úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
Uznesenie č. 6/2019 zo dňa 9.1.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ihľanoch:
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
schvaľuje
Plán obnovy verejného vodovodu a Plán obnovy verejnej kanalizácie

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

8

Dunka Jozef, Dunka Miroslav, Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Mišalko Marek, Oliver
Mišalko, Dušan Mišalko

1

Jozef Mišalko

Na základe diskusie k zvyšovaniu cien za vodné, stočné sa OZ dohodlo na zvýšení ceny za vodné stočné
z pôvodných 10€/rok na 20€/rok.
Uznesenie č. 7/2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ihľanoch:
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
schvaľuje
zvýšenie ceny vodného, stočného o 10 Eur/rok s DPH.
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

Dunka Jozef, Dunka Miroslav, Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Oliver Mišalko, Dušan
Mišalko
Marek Mišalko

1

Jozef Mišalko

K bodu č. 8 Predaj pozemku – Jaroslav Mišalko, Monika Lorencovičová
Návrh na predaj pozemku – Jaroslav Mišalko, Ihľany č. 87. Obec Je vlastníkom parcely č. 101
a parcely č. 2605/14, z ktorej po odčlenení vznikne nová parcela č. 123/4 o výmere 89m2.
Monika Lorencovičová – Obec je vlastníkom pozemku s parc. č. 178/1 vedenom na LV č. 1, túto
parcelu máme zámer odpredať v celku 1/1, kedy nie je potrebné vypracovať geometrický plán.
Oba zámery predaja pozemku boli zverejnené na úradnej tabuli 20.12.2018.
OZ po oboznámení sa s návrhom prešlo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 8/2019 zo dňa 9.1.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ihľanoch :

a) Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
schvaľuje
predaj časti nehnuteľností, zapísaných v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom
katastrálnym odborom Okresného úradu Kežmarok,
na liste vlastníctva č. 433 pre katastrálne územie Majerka, Obec Ihľany, Okres Kežmarok,
konkrétne:
Obec je vlastníkom parcely E-KN č. 101, k.ú. Majerka, o výmere 95 m2, zastavané plochy a nádvoria,
zapísanej na LV č. 433 a parcely E-KN č. 2605/14 o výmere 799 m2, k.ú Majerka, ostatné plochy,
zapísanej na LV č. 433.
Obec predáva časti týchto pozemkov nasledovne:
a) z parcely registra E-KN č. 101, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Majerka, zapísaný na LV č. 433
o výmere 95 m2 sa odčlení 80 m2 a
b) z parcely 2605/14 o výmere 799 m2, ostatné plochy a nádvoria, v k.ú Majerka, zapísanej na LV č.
433 sa odčlení 9 m2.

Zlúčením týchto častí vznikne novovytvorená parcela C-KN č. 123/4 o výmere 89 m2, zastavané
plochy a nádvoria podľa geometrického plánu č. 111/2018 zostaveného Geodézia O.M. Ing. Oľga
Mlynarčíková, Krátka 21, 059 01 Spišská Belá, IČO: 40124037, ktorý bol overený pod číslom G1 624/18 na
Okresnom úrade Kežmarok, odbor katastrálny.

Obec Ihľany predáva vyššie uvedené nehnuteľnosti zo svojho výlučného vlastníctva a kupujúci
kupuje do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jaroslav Mišalko a Eriky Mišalkovej, obaja
trvale bytom Ihľany č. 87, 059 94 vo výške kúpnej ceny 3,- Eur/m2.
Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne a charaktere predávaného
pozemku.
Pozemok sa predáva s osobitným zreteľom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Ihľany dlhodobo
nevyužíva, bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou (pozemkom a rodinným domom) vo vlastníctve
kupujúcich, ktorí majú záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku, pričom
predmet prevodu je aj v súčasnosti udržiavaný na náklady žiadateľov. Predajom pozemku vznikne
majetkovoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve kupujúcich.

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

8

Dunka Jozef, Dunka Miroslav, Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Mišalko Marek, Igor Zemčák
Oliver Mišalko, Dušan Mišalko

1

Jozef Mišalko

b) Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
schvaľuje
predaj nehnuteľnosti, zapísaných v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom
katastrálnym odborom Okresného úradu Kežmarok,
na liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Stotince , Obec Ihľany, Okres Kežmarok, parcelu CKN č. 178/1 k.ú. Stotince, o výmere 641 m2, záhrady.
Vyššie uvedenú nehnuteľnosť obec predáva zo svojho výlučného vlastníctva a kupujúci kupuje do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Lorencoviča Vladislava a Lorenčovičovej Moniky, rod.
Šilonovej, obidvaja trvale bytom č. 54, 059 94 Ihľany , vo výške kúpnej ceny 3,- Eur/m2.
Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne a charaktere predávaného
pozemku.
Pozemok sa predáva s osobitným zreteľom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Ihľany dlhodobo
nevyužíva, bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou (pozemkom a rodinným domom) vo vlastníctve
kupujúcich, ktorí majú záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku, pričom
predmet prevodu je aj v súčasnosti udržiavaný na náklady žiadateľov. Predajom pozemku vznikne
majetkovoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve kupujúcich.

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

8

Dunka Jozef, Dunka Miroslav, Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Mišalko Marek, Igor Zemčák
Oliver Mišalko, Dušan Mišalko

1

Jozef Mišalko

K bodu č. 9 - Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu záväzkov bežného
rozpočtu, ktoré vznikli v rozpočtovom roku v roku 2018
Uznesenie č. 9/2019 zo dňa 9.1.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ihľanoch:

Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
schvaľuje
návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré
vznikli v rozpočtovom roku 2018 maximálne v sume prebytku bežného rozpočtu za rok 2018
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

8

Dunka Jozef, Dunka Miroslav, Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Mišalko Marek, Igor Zemčák
Oliver Mišalko, Dušan Mišalko

1

Jozef Mišalko

K bodu č. 10. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce Ihľany
Návrh predniesol starosta obce Ihľany. OZ prešlo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 10/2019 zo dňa 9.1.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ihľanoch:
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
schvaľuje
Ing. Pavlovi Šatalovi, hlavnému kontrolórovi obce Ihľany, v zmysle § 18 c ods. 5. zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ročnú odmenu v celkovej výške 300 Eur. Odmena vo
výške 300 Eur bude vyplatená ročne a bude zúčtovaná v mzde za mesiac november 2019.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

8

Dunka Jozef, Dunka Miroslav, Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Mišalko Marek, Igor Zemčák
Oliver Mišalko, Dušan Mišalko

1

Jozef Mišalko

K bodu č. 11 – Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce Ihľany na 1. polrok 2019
Hlavný kontrolór obce predložil plán kontrol na p1. polrok 2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti predkladám v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Január, 2019
Kontrola účtovných dokladov:
- faktúry došlé 3. štvrťrok 2018 hlavná činnosť obce,
- faktúry došlé 12. mesiac 2018 podnikateľská činnosť obce
Kontrola pokladničnej hotovosti:

obec hlavná činnosť obdobie 12. mesiac 2018
obec podnikateľská činnosť obdobie 12. mesiac 2018
Kontrola vykonania inventarizácie majetku k 31.12.2018:
- obec hlavná činnosť,
- obec podnikateľská činnosť,
- základná škola.
Február, 2019
Kontrola stavu pohľadávok za obdobie od 1.1.2009 – 31.12.2018, podľa odvetví:
- vodné a stočné
- TKO
- Daň z nehnuteľnosti
- Nájom byty nižšieho štandardu (domky)
- Nájom byty v bytovom dome
Vypracovanie Ročnej správy o kontrolnej činnosti (Zákon NRSR č. 369/1990, Z. z., § 18f, do 60 dní po uplynutí kalendárneho
roka).
Kontrola evidencie a vybavovania sťažností za obdobie 3. štvrťrok 2018.
Kontrola náhrady škody, ktorá bola spôsobená poškodením oplotenia záhrady materskej školy v mesiaci november 2018.
Marec, 2019
Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018.
Kontrola analytickej evidencie pohybu drevnej hmoty – podnikateľská činnosť obce.
Kontrola finančných operácii uskutočnených bezhotovostne, prostredníctvom bankového účtu za obdobie 1.- 2. mesiac 2019:
- Hlavná činnosť obce
- Podnikateľská činnosť obce
Apríl, 2019
Kontrola Platového poriadku obce:
- súlad so Zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme
- zapracovanie zmien účinných od 1.1.2019 do platových výmerov zamestnancov obce
Kontrola Pracovného poriadku
Kontrola pokladničnej hotovosti:
- obec hlavná činnosť obdobie 1. štvrťrok 2019
- obec podnikateľská činnosť obdobie 1. štvrťrok 2019
Máj, 2019
Kontrola účtovných dokladov:
- faktúry došlé 1. štvrťrok 2019 hlavná činnosť obce,
- faktúry došlé 1. štvrťrok 2019 podnikateľská činnosť obce
Kontrola plnenia záväzku obce voči ŠFRB bytový dom.
Kontrola evidencie a vybavovania sťažností za obdobie 1. štvrťrok 2019. Kontrola
povinného zverejňovania zmlúv a faktúr.
Jún, 2019
Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019.
Kontrola finančných operácii uskutočnených bezhotovostne, prostredníctvom bankového účtu za obdobie 3.- 5. mesiac 2019:
- Hlavná činnosť obce
- Podnikateľská činnosť obce
Kontrola označenia verejných priestorov, ktoré sú monitorované kamerovým systémom obce v zmysle zákona o ochrane
osobných údajov GDPR.
Kontrola obstarávania tovarov a služieb, dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní.
Iné kontroly:
Iné kontroly budú realizované na podnet obecného zastupiteľstva.
-

Vypracoval: Ing. Pavol Šatala
Dňa: 04.12.2018
Dátum uverejnenia: 05.12.2018

Uznesenie č. 11/2019 zo dňa 9.1.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ihľanoch:
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
schvaľuje
predložený plán činnosti kontrolóra obce a poveruje ho k vykonávaniu uvedených kontrol.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

8

Dunka Jozef, Dunka Miroslav, Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Mišalko Marek, Igor Zemčák
Oliver Mišalko, Dušan Mišalko

1

Jozef Mišalko

K bodu č. 11 – Diskusia
Do diskusie sa nezapojil nikto z prítomných. V tomto bode sa starosta poďakoval všetkým
prítomným.
K bodu č. 12 - Záver
V tomto bode sa starosta poďakoval všetkým prítomným.
V Ihľanoh 9.1.2019

Overovatelia zápisnice:
Anna Dunková

........................................
(dátum)
(podpis)

Marek Mišalko

........................................
(dátum)
(podpis)

Ján Turek
starosta obce

........................................
(dátum)
(podpis)

Zapísala: Ing. Katarína Guzanová, v Ihľanoch 9.1.2019

