Zápisnica
zo

zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ihľany,
konaného dňa 27.9.2019 o 15:00 hod.

Uznesenie č. 29/2019 zo dňa 27.9.2019 obecného zastupiteľstva v Ihľanoch:
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 15.5.2019 zo zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
za: 5
Mgr. Feňák Peter, Mišalko Oliver, Mišalko Dušan, Dunka Jozef,
Dunka Miroslav
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní:
Jozef Mišalko, Anna Dunková, Mišalko Marek, Zemčák Igor
Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 30/2019 zo dňa 27.9.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
schvaľuje
VZN obce Ihľany č. 4/2019 o určení názvov ulíc a číslovaní stavieb v obci Ihľany
Hlasovanie:
6
Mgr. Feňák Peter, Mišalko Oliver, Mišalko Dušan,
Za:
Dunka Jozef, Dunka Miroslav, Mišalko Miroslav
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
3
Anna Dunková, Mišalko Marek, Zemčák Igor
Nehlasovali:
0
Potrebné kvórum : 5
Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 31/2019 zo dňa 27.9.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
schvaľuje
VZN č. 3/2019o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : 5
Uznesenie bolo prijaté

6
0
0
3
0

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

Uznesenie č. 32/2019 zo dňa 27.9.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany písm.
a)
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
schvaľuje predaj pozemku
novovzniknutej parcely C – KN č. 255/23 o výmere 216 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a
nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/1, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely C-KN 255/1 o
výmere 4 895 m2, druh pozemku : Zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcej sa v okrese Kežmarok,
obci Ihľany, k.ú. Stotince, , zapísanej na LV č. 1 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu
Kežmarok, podľa Geometrického plánu č. 74/2019, Geometrický plán na oddelenie pozemkov p.č.
255/22, 253/23 vyhotovil Geodézia O.M. Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka 21, 059 01 Spišská Belá,
dňa 09.07.2019 a autorizačne overila Ing. Oľga Mlynarčíková, dňa 09.07.2019, úradne overila Ing.
Iveta Kapolková, dňa 18.07.20019 pod č. G1 463/19 ( ďalej ako „novovzniknutá parcela“)
, ktorej novovzniknutej parcely je Obec Ihľany, so sídlom Ihľany č. 94, 059 94 Ihľany, IČO: 00326241,
výlučným vlastníkom vo výške spoluvlastníckeho podielu 1/1,

Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Trvale bytom:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Štátna príslušnosť:

Kupujúcemu:
František Mišalko
Mišalko,
Ihľany č. 168, 059 94 Ihľany
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
SR

Kúpna cena
Kúpna cena za predaj novovzniknutej parcely bola schválená Obecným zastupiteľstvom v Ihľanoch a
predstavuje výšku 3 Eur/1m2 pričom kupujúci uhradí kúpnu cenu v celosti vo výške 648 Eur (slovom:
šesťstoštyridsaťosem) (216m2 x 3) v hotovosti k rukám predávajúceho Obce Ihľany, v deň podpisu Kúpnej
zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku obce uzavretá podľa zákona č. 40/1964 Z.z..
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa §9a ods. 2 a ods.8 písmeno e) zákona č.
138/1991 Z.z. o majetku obcí.
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 kupujúceho.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : 5
Uznesenie bolo prijaté

6
0
0
3
0

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

a) Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch ruší uznesenie číslo 7/2012 zo dňa 27.01.2012
a schvaľuje
predaj pozemku
Uznesenie č. 32/2019 zo dňa 27.9.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany písm.
b)
v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9 a odsek 8 písm. e) zákona SNRč. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, a to:
Obec Ihľany je vlastníkom pozemkov zapísaných v katastri nehnuteľností pre katastrálne
územie Stotince, Obec Ihľany, Okres Kežmarok nasledovne:
E – KN 155/1 o výmere 67 m2, ako ostatná plocha zapísaný na LV č.510
E – KN 159/2 o výmere 336 m2, ako záhrady zapísaný na LV č.1
E – KN 148 o výmere 735 m2, ako zastavané plochy zapísaný na LV č.510
E – KN 5582/1 o výmere 18 m2, ako ostatná plocha zapísaný na LV č.510

Oľge Mišalkovej, rod. Dunková, trvale bytom Ihľany č. 69, 059 94 Ihľany,
r. č. 695203/9039, nar. 03.02.1969 do výlučného vlastníctva.
Uvedený pozemok je vyčlenený a popísaný v Geometrickom pláne č34629114-45/11, ktorý
vyhotovil Anton Vrábel, geodet a autorizačne overil Ing. Anton Olekšák dňa 17.10.2011,
úradne overila Správa katastra Kežmarok, Ing. Kapolková, dňa 26.10.2011 pod č. 574/11.
Kupujúca kupuje časť pozemku takto:
z parcely E KN 148 ako diel 1 o výmere 39 m2, ako trvalé trávne porasty a pričlení sa k parcele C
KN 217/1
z parcely E KN 148 ako diel 2 o výmere 5 m2, ako trvalé trávne porasty a pričlení sa k parcele C
KN 217/2
z parcely E KN 159/2 ako diel 3 o výmere 188 m2, ako záhrada a pričlení sa k parcele C KN
217/1
z parcely E KN 159/2 ako diel 4 o výmere 107 m2, ako záhrada a pričlení sa k parcele C KN
217/2
z parcely E KN 159/2 ako diel 5 o výmere 5 m2, ako záhrada a pričlení sa k parcele C KN 217/3
z parcely E KN 155/1 ako diel 6 o výmere 14 m2, ako ostatná plocha a pričlení sa k parcele C KN
217/1
z parcely E KN 155/1 ako diel 7 o výmere 29 m2, ako ostatná plocha a pričlení sa k parcele C KN
217/2
z parcely E KN 155/1 ako diel 8 o výmere 24 m2, ako ostatná plocha a pričlení sa k parcele C KN
217/3
z parcely E KN 5582/1 ako diel 12 o výmere 3 m2, ako ostatná plocha a pričlení sa k parcele C
KN 217/1
Dohodnutá kúpna cena za predaj časti pozemku predstavuje 0,80 Eur/m2.
Pozemok sa predáva s osobitným zreteľom v súlade s § 9 a 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.

Uznesenie č. 32/2019 zo dňa 27.9.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany písm.
c)
Nakoľko na časti pozemku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Vojčeka Pavla sa nachádza časť námestia
obce Ihľany ako aj časť obecného chodníka a obec Ihľany vlastní pozemok, ktorý dlhodobo nevyužíva
a ktorý pozemok je v bezprostredne susediaci s pozemkom a rodným domom Vojčeka Pavla, dohodli
sa Obec Ihľany a Vojček Pavol na vyhotovení geometrického plánu a samotnej zámene pozemkov,
takto:
Obec Ihľany
zastúpená
Jánom Turekom, starostom obce
so sídlom:
Obecný úrad Ihľany, č. 94, 059 94 Ihľany, SR
IČO :
00326241
DIČ:
2020697162
DIČ DPH:
SK 2020697162
Bankové spojenie:
VÚB expozitúra Spišská Belá
Číslo účtu:
SK10 0200 0000 0000 2912 2562
(ďalej len „Obec Ihľany")
je výlučným vlastníkom pozemku, nehnuteľnosti zapísanej v LV č. 433 v okrese Kežmarok, obci
Ihľany, katastrálne územie Majerka, a to pozemku registra E-KN parcelné číslo 139 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m² vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku.
Vojček Pavol
Rodné priezvisko:
Vojček
Trvale bytom :
Majerka č. 144, 059 94 Ihľany
dátum narodenia:
xxxxxxxxxxx
r.č. :
xxxxxxxxxxx
Bankové spojenie VÚB :
IBAN: SK32 0900 0000 0000 9329 3833
Štátna príslušnosť:
SR
(ďalej len „Vojček Pavol ")
je výlučným vlastníkom pozemkov, nehnuteľností v okrese Kežmarok, obci Ihľany, katastrálne územie
Majerka, a to pozemkov zapísaných v LV č. 458, a to : pozemku registra E-KN parcelné číslo 95 druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m² a pozemku registra E-KN parcelné číslo 106/1
druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 24 m² vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku.
Geometrickým plánom na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam p.č. 26/3, 26/4, číslo
geometrického plánu 91/2019, vyhotoveného Geodézida O.M. Ing. Oľga Mlynarčíková, so sídlom
Krátka 21, 059 01 Spišská Belá, IČO: 40 124 037, vyhotovenom dňa 19.7.2019 Ing. Oľgou
Mlynarčíkovou, autorizačne overeným dňa 19.7.2019 Ing. Oľgou Mlynarčíkovou, úradne overením dňa
6.8.2019 , pod číslom G1 500/2019 Ing. Ivetou Kapolkovou, vznikli z pôvodnej parcely registra E KN
parcely č. 95, nachádzajúcej sa v okrese Kežmarok, obci Ihľany, k.ú. Majerka, zapísanej na LV č. 458,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m², novovzniknuté parcely:

Parcela registra E KN parcela číslo 95 druh pozemku zastavená plocha a nádvorie
o výmere 92 m²

Parcela registra E KN parcela číslo 26/3 druh pozemku zastavená plocha a nádvorie
o výmere 30 m²

Parcela registra E KN parcela číslo 26/4 druh pozemku zastavená plocha a nádvorie
o výmere 22 m²
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch v súlade s ustanovením § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
schvaľuje bezodplatnú zámenu pozemkov
1. Obec Ihľany prenecháva vlastnícke a užívacie práva na nehnuteľnosti pozemku, zapísaného v LV č.
433 v okrese Kežmarok, obci Ihľany, katastrálne územie Majerka, a to pozemku registra E-KN parcelné číslo
139 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m² vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1
k celku do výlučného vlastníctva Vojčeka Pavla.
2. Vojček Pavol prijíma túto výmenou za prenechanie vlastníckych a užívacích práv k pozemkom
nachádzajúcich sa v obci Ihľany, k.ú. Majerka, ktoré pozemky vznikli Geometrickým plánom na určenie
vlastníckych práv k nehnuteľnostiam p.č. 26/3, 26/4, číslo geometrického plánu 91/2019 vyhotoveného
Geodézida O.M. Ing. Oľga Mlynarčíková, so sídlom Krátka 21, 059 01 Spišská Belá, IČO: 40 124 037,
vyhotovenom dňa 19.7.2019 Ing. Oľgou Mlynarčíkovou, autorizačne overeným dňa 19.7.2019 Ing. Oľgou
Mlynarčíkovou, úradne overením dňa 6.8.2019 , pod číslom G1 500/2019 Ing. Ivetou Kapolkovou a to
pozemok – parcela E-KN 26/3 o výmere 30m², Zastavané plochy a nádvoria, pozemok – parcela E-KN
26/4 o výmere 22m², Zastavané plochy a nádvoria a vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1, spolu s
pozemkom registra E-KN parcelné číslo 106/1 druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 24 m² vo
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku do výlučného vlastníctva Obci Ihľany, ktorá túto
výmenu prijíma.
Dôvod hodný osobitného zreteľa
Je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Ihľany vlastní dlhodobo neužíva , bezprostredne susedí s
nehnuteľnosťou (pozemkom a rodným domom) Vojčeka Pavla, ktorý má záujem o pripojenie, scelenie
a udržiavanie uvedeného pozemku. Obec Ihľany sa stane výlučným vlastníkom nehnuteľností v centre
obce, ktoré nehnuteľnosti dlhodobo užíva, vykonáva na nich údržbu.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : 5
Uznesenie bolo prijaté

6
0
0
3
0

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

Uznesenie č. 33/2019 zo dňa 27.9.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
a)

nevyčerpané finančné prostriedky z minulých rokov 65 684,48 Eur– (použitie
na nákup strojov pre sociálny podnik) - podnikateľská činnosť
Zostatok prostriedkov zo ŠR - Regionálny príspevku k zmluve č. CEZ: ÚV-SR-970/2017
(finančné prostriedky na zriadenie a vybavenie dielne obecného podniku v obci Ihľany v súlade s
Akčným plánom okresu Kežmarok)
Príjmová časť rozpočtu:
Ekonomická klasifikácia
Zdroj

453
131I

Výdajová časť rozpočtu:
Funkčná klasifikácia
Ekonomická klasifikácia

06.2.0
713004

Zdroj
131I
(skriňa, doplatok za nakladač RH 918, doplatok za uhlovú pílu)

65 684,48 €

65 684,48 €

b)
Pč
zmeny
26
26
26
26
26
26

Použitie rezervného fondu nasledovne:
Suma
+75 000
+7 000
+1 300

Názov rozpočtu
Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu
Ostatných nehmotných aktív-ÚPO
Rekonštrukcia a modernizácia - MR
Manká a škody-havaríjna situácia - poškodenie
+2 500 hrobu
+4 400 Rekonštrukcia - asvaltovanie ciest
+59 800 Realizácia nových stavieb

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : 5
Uznesenie bolo prijaté

6
0
0
3
0

FK
06.2.0
08.3.0

EK
454001
711005
717002

08.4.0
04.5.1
06.2.0

719200
717002
717001

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

Uznesenie č. 34/2019 zo dňa 27.9.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
berie na vedomie
opatrenia na dosiahnutie vyrovnaného hospodárskeho výsledku podnikateľskej činnosti podľa
priloženého návrhu - príloha č.5
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : 5
Uznesenie bolo prijaté

6
0
0
3
0

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

Uznesenie č. 35/2019 zo dňa 27.9.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
schvaľuje
návratnú finančnú pôžičku pre podnikateľskú činnosť s nasledovnými podmienkami:
výška návratnej finančnej pôžičky
začiatok splátok:
Výška splátok v roku 2020:
Výška úroku:
Účel poskytnutia:

56 100,-01.04.2020
500 Eur/mesiac
bezúročne
dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia ku koncu roka 2019

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : 5
Uznesenie bolo prijaté

6
0
0
3
0

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

Uznesenie č. 36/2019 zo dňa 27.9.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
schvaľuje
dotáciu pre rímsko-katolícku cirkev v Ihľanoch vo výške 500,00 € .
dotáciu pre grécko-katolícku cirkev v Ihľanoch vo výške 500,00 € .

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : 5
Uznesenie bolo prijaté

6
0
0
3
0

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

Uznesenie č. 37/2019 zo dňa 27.9.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce Ihľany na II. polrok 2019
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : 5
Uznesenie bolo prijaté

6
0
0
3
0

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

Doplnenie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami nasledovné:
Časť VI. Peňažné fondy obce
Zriaďuje sa § 18 a
a) fond nerozdelených finančných prostriedkov – ostatné fondy
tvorí sa z nerozdelených finančných prostriedkov a použitie finančných prostriedkov je možné na
krytie výpadkov v rozpočte
b) fond opráv na nájomné byty nižšieho štandardu a bytový dom 10 b.j.tvorí sa minimálne o výške 0,5% oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu, a to
v prípade ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome rozhodnú o výške
preddavkov do Fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu, ktorá je nižšia alebo sa rovná
minimálne výške stanovenej zákonom o dotáciách.

Uznesenie č. 38/2019 zo dňa 27.9.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
schvaľuje
doplnenie zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Ihľany nasledovne:
Časť VI. Peňažné fondy obce
Zriaďuje sa § 18 a
a)
fond nerozdelených finančných prostriedkov – ostatné fondy
tvorí sa z nerozdelených finančných prostriedkov a použitie finančných prostriedkov je možné na
krytie výpadkov v rozpočte
b)
fond opráv na nájomné byty nižšieho štandardu a bytový dom 10 b.j.tvorí sa minimálne o výške 0,5% oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu, a to
v prípade ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome rozhodnú o výške
preddavkov do Fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu, ktorá je nižšia alebo sa rovná
minimálne výške stanovenej zákonom o dotáciách.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

6
0
0
3
0

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

Doplnenie hlasovania k bodu č. 11
Uznesenie č. 39/2019 zo dňa 27.9.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
súhlasí
s uzavretím zmluvy s o poskytovaní audítorských služieb s Ing. Daniela Dudová, štatutárny audítor, č.
licencie SKAU 565, so sídlom: Levočská 212/10, 05801 Poprad, IČO :42088291, IČ DPH:
SK1022783960

Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : 5
Uznesenie bolo prijaté

6
0
0
3
0

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

Zapísal/(a): Elena Palčová
Overovatelia:
Mišalko Oliver
Dunka Miroslav

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

V Ihľanoch 27.9.2019
......................................................
starosta obce

Príloha č. 1

Sľub poslanca Obecného zastupiteľstva v Ihľanoch
konaného dňa 27.9.2019 o 15:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy
obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne
záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia svedomia.“

Meno a priezvisko
Marek Mišalko

Príloha č. 2

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 Obce Ihľany o určení názvov ulíc
v Obci Ihľany
Návrh
Obecné zastupiteľstvo Obce Ihľany v zmysle §6, §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Z.z. o
obecnom zriedení a v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a o číslovaní stavieb vydáva toto:
všeobecné záväzné nariadenie,
v ktorom a určujú názvy ulíc v obci a v katastrálnom území obce Ihľany.
Návrh VZN
vyvesené na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa:
VZN schválené
obecným zastupiteľstvom v Ihľanoch dňa:
VZN vyhlásené
po schválení obecným zastupiteľstvom vyveseným na úradnej
tabuli
obce dňa:
VZN účinné dňom:

02.09.2019
27.9.2019
30.9.2019

1.10.2019

Článok
1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecného záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“ alebo „VZN“)
je stanoviť pravidlá, podľa ktorých sa postupuje pri označovaní ulíc na celom území
obce Ihľany. Označenie názvov ulíc slúži obci a ostatným subjektom na získanie
prehľadu o umiestnení stavieb a súčasne k lepšej orientácii obyvateľov, turistov a
návštevníkov obce.
2. Evidenciu určených názvov ulíc vedie Obec Ihľany – Obecný úrad Ihľany.
Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
1. Ulica je súvislá komunikácia s priľahlými stavbami alebo pozemkami, určenými
územným plánom na zastavanie.
Článok 3
Názvy ulíc
1. Názvy ulíc sa prijímajú schválením VZN.
2. Každá ulica má svoj vlastný názov.
3. Zmenu názvu ulice predkladá obecný úrad.
Článok 4
Zoznam ulíc obce a zásady ich používania
1. V prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto nariadenia sú podľa abecedného
zoznamu určené názvy ulíc spolu s číslom parcely, na ktorej ležia.

2. V prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto nariadenia je zobrazená situácia

označenia ulíc v obci.
3. Názov ulice sa píše v znení ako je uvedené v tomto nariadení.
4. Pri písaní plnej adresy sa zvykne správne používať názov ulice v spojení so súpisným
číslom lomené orientačným číslom stavby.

1.

2.

3.
4.
5.

Článok 5
Označovanie ulíc
Ulice sa označujú názvami na orientačných tabuliach rovnakého typu v zmysle vyhlášky
MV SR č. 31/2003 Z.z. v znení neskorších noviel, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
označovaní ulíc.
Orientačná tabuľa s názvom ulice sa umiestňuje na pozemnú stavbu (ďalej len
„budova“), ktorá sa nachádza najbližšie k miestu vyústenia ulice do stredu obce a na
budovu, ktorou sa ulica konči.
Na orientačnej tabuli s názvom ulice sa používa neskrátený názov tak, ako je uvedený
v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
Názvy ulíc a ďalšie orientačné údaje sa uvádzajú v štátnom jazyku.
Označenie ulíc názvami zabezpečuje obec na vlastné náklady.

Článok 6
Označovanie ulíc inými orientačnými údajmi
1. Obec môže označiť ulice okrem orientačných tabúľ s názvom ulíc aj ďalšími
orientačnými údajmi na samostatných informačných tabuliach rovnakého typu. Ďalšími
orientačnými údajmi môžu byť označenia smeru ulice, umiestnenie významných
inštitúcií a budov.
2. Informačné tabule na označenie ulice ďalšími orientačnými údajmi sa umiestňujú
spravidla na križovatke ulíc tak, aby neprekážali viditeľnosti dopravných značiek.
Osadzujú sa na samostatných stojanoch zapustených do zeme, výnimočne sa môžu
umiestniť aj na budovy alebo iné vhodné miesta.
Článok 7
Zásady označovania nových ulíc a ich zmeny
1. Obec určuje názvy ulíc a ich zmeny na základe požiadaviek.
2. Názvy ulíc možno určovať a meniť len po dôkladnom prerokovaní obecným
zastupiteľstvom.
Článok 8 Vymedzovanie pojmu „číslovanie stavieb“
1. Číslovaním stavieb sa rozumie:
a) rozhodovanie obce o určení súpisného čísla stavbe a orientačného čísla stavbe,
b) pridelenie určeného súpisného čísla a orientačného čísla konkrétnej stavbe, zápis do
registra adries o pridelení čísla a vydanie tabuľky s prideleným číslom,
c) vedenie evidencie súpisných čísel a orientačných čísel obcou a udržiavanie evidencií
v súlade so skutočným stavom.
Článok 9 Druhy číslovania
1. Stavby sa číslujú súpisnými číslami a orientačnými číslami.
Článok 10 Určovanie súpisných čísel
1. Súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú priestorovo sústredené, zastrešené,

stavebno-technicky vhodné, určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí, prístupné z
cesty, miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie a sú začlenené do územia obce
v súlade s urbanistickými a environmentálnymi zásadami a požiadavkami
vyplývajúcimi z územného plánu obce, zóny alebo regiónu.
2. Samostatné súpisné číslo nemožno prideliť:
a) nadstavbám, ktorými sa zvyšujú existujúce budovy,
b) prístavbám, ktorými sa pôvodné budovy pôdorysne rozširujú, ale ktoré sú
prevádzkovo spojené s týmito budovami,
c) tzv. „stavbám“, ktoré vznikli takou stavebnou úpravou budovy, pri ktorej sa
zachováva vonkajšie pôdorysné a výškové ohraničenie budovy,
d) drobným stavbám, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú budovu (§ 139 b ods.
5 a 6 stavebného zákona),
e) Príslušenstvu budovy (teda veciam, ktoré určil vlastník stavby, aby sa s ňou spoločne
užívali napr. letná kuchyňa, kôlňa, udiareň a pod.),
f) časti budovy (t.j. objektom, ktoré podľa povahy a účelu ku konkrétnej stavbe patria
a nemôžu byť oddelené bez toho, aby sa neznehodnotili samé alebo aby sa ich
oddelením neznehodnotila celá budova, napr. strechy, vchody, priečelia, schodištia,
spoločné terasy, kotolne, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne
a iné prípojky a to aj vtedy, ak sú umiestnené mimo budovy).
3. V prípade tzv. zoskupených stavieb sa súpisné číslo pridelí budove, ktorá má vlastný
vchod do areálu. Musí to byť však taký vchod, ktorý umožňuje samostatný prístup z
verejnej komunikácie, ulice alebo iného verejného priestranstva. Na určenie súpisného
čísla nestačí, že budova má dvere, bránu alebo iný otvor priamo v stene do dvora alebo
poľa.
4. Na účely prevodu vlastníctva k stavbe a poistenia stavby môže obec určiť stavebníkovi
súpisné a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.
Článok
11
Určovanie orientačných čísel
1. Číslovanie orientačnými číslami je pomocným druhom číslovania, ktoré slúži na
orientáciu v obci a na konkrétnej ulici je určené v zmysle ustanovenia § 5 ods. 3 a 4
vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
2. Orientačné číslovanie vychádza z číslovania budov súpisnými číslami a úzko naň
nadväzuje.
3. Orientačné číslovanie je pre každú ulicu samostatné a začína číslom 1.
4. Začiatok ulice sa obvykle určuje bližšou polohou k jednému, presne určenému bodu v
obci.
5. Umožňuje sa prideľovať orientačné čísla aj tzv. „prielukám“ určeným na zastavanie,
teda stavebným pozemkom, na ktorých ešte nie je postavená „samostatná stavba“, a to
nadväznosti na územný plán obce a koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
pričom je nutné dodržiavať číslovanie orientačnými číslami podľa odseku 2. a 3. tohto
článku.
Článok 12 Evidencia číslovania
stavieb
1. Súpisné a orientačné čísla sa vedú v evidencii súpisných čísel a v počítačovom médiu.
2. Evidencia súpisných čísel obsahuje údaje uvedené v zápise do registra adries o určení
súpisného čísla a údaje o bytoch a nebytových priestoroch v jednotlivých domoch.

3. Evidencia súpisných čísel obsahuje údaje uvedené v zápise do registra adries o určení
súpisných čísel. Vedie sa na osobitnom liste pre každý vchod do budovy označený
orientačným číslom, a to aj vtedy, keď vchody vyúsťujú do rôznych ulíc. Listy sa
zakladajú podľa názvov ulíc usporiadaných podľa abecedného poradia a ukladajú sa
podľa aritmetického poradia čísel.
4. Obec poskytuje podľa § 5 ods. 8 zákona o obecnom zriadení z obidvoch evidencií
orgánom štátu údaje potrebné na úradné konanie alebo na vedenie ich evidencií a
registrov.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Článok 13
Označenie stavieb číslami
Tabuľky so súpisnými číslami a prípadne aj tabuľky s orientačnými číslami rovnakého
vzoru, obvykle dáva vyhotoviť obec.
Tabuľky so súpisným číslom sa vyhotovujú na náklady obce a stavebník ich získa bez
náhrady.
Vyhotovenie tabuľky s orientačným číslom uhrádza stavebník.
Stavebníkovi obec doručí zápis do registra adries o určení čísla stavby.
Pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a orientačným číslom zabezpečuje
stavebník na vlastné náklady.
Tabuľky sa umiestňujú spravidla vedľa seba, napravo od vchodu tak, aby boli dobre
viditeľné z najbližšej komunikácie a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy a jej okolia.

Článok 14
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch,
dňa 27.9.2019

Príloha č. 1: Abecedný zoznam názvov ulíc spolu s číslom parcely, na ktorej
ležia

Názov ulice

Parcelné čísla
C-KN parc. č.: 442, 297,
247,
242
E-KN parc. č. - 219

Poznámka

Letná ulica

C-KN – parc. č. 26

Majerka

Mlynská ulica

C-KN parc. č. 76

Stotince

Pod Gečom

C-KN parc. č.: 232, 235/1,
238/1

Stotince

Pod lesom

C-KN parc. č.: 224, 229/2

Majerka

Potočná ulica

C-KN parc. č.: 245/2, 245/1, Stotince
244

Školská ulica

C-KN parc. č.: 10/1

Majerka

Úzka ulica

C-KN parc. č. 10/1

Majerka

Za mostom

C-KN parc. č. 301/1, 293

Stotince

Zimná ulica

C-KN parc. č. 26

Majerka

Hlavná ulica

Stotince

Príloha č. 3
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
OBCE Ihľany č. 3/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadení
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2
zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods. 5, § 140 ods.
9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku, ktorý
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je povinný uhrádzať rodič alebo iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má dieťa zverené do
osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej
len
„zákonný zástupca“) na jedno dieťa alebo jedného žiaka
 za pobyt dieťaťa v materskej škole,
 na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
2. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky príspevku za školné ,
ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa za stavovanie, ktorý uhrádzajú stravníci Školskej
jedálne pri MŠ zriadenej Obcou Ihľany a stravníci v Školskej jedálni Ihľany.

Výška príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole
( 1 ) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou 1 € za kalendárny mesiac.
( 2 ) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza v hotovosti priamo
do pokladne školy.
Určenie okruhu stravníkov
V školskej jedálni sa môžu stravovať deti a zamestnanci školského zariadenia- Materskej školy.
Výška príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej jedálni pri MŠ
( 1 ) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej jedálni pri MŠ uhrádza zákonný
zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v
nadväznosti na odporúčané výživové dávky a rozpätia
finančných
Ministerstvom školstva SR nasledovne :
I. detský stravník MŠ – celodenná strava vo výške denného
limitu
z toho:
desiata

pásie
m

zverejnené

1,37 €
0,34 €

Obed

0,80 €

Olovrant

0,23 €

(z toho obec prispieva 0,17 € do výšky stravného limitu)

II. dospelý stravník - hodnota stravného limitu:

1,26 €
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+
réžia

1,01 €

SPOLU:

III. cudzí stravník – hradí celú výšku

2,27 €

2,27 €

(2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa uhrádza v hotovosti
priamo do pokladne školy.
(3) Poskytovaná dotácia na stravu pre deti predškolského veku je 1,20 € a rozdiel do
výšky stravného limitu dopláca obec vo výške 0,17 €.
(4) Zoznam detí a žiakov, ktorí majú nárok na dotáciu, oznamuje príslušný úrad práce
sociálnych vecí a rodiny zriaďovateľovi pravidelne mesačne.
.§5
Spoločné a záverečné ustanovenia
( 1 ) Príspevok určený týmto nariadením môže namiesto povinných osôb uvedených v § 2 až
§ 6 tohto nariadenia môže uhradiť aj iná fyzická alebo právnická osoba.
( 2 ) Toto nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch na svojom zasadnutí dňa
27.9.2019 uznesením č. 31/2019
( 4 ) Týmto VZN sa ruší určenie výšky príspevku za školné a za stavovanie v školskej
jedálni pri MŠ č. 1/2019 zo dňa 31.05.2019
( 5 ) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení na
úradnej tabuli obce.
Dátum vyvesenia na oznamovacej tabuli a internetovej stránke 2.9.2019.
Dátum schválenia VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
27.9.2019
Dátum účinnosti VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia s účinnosťou od 1. 9. 2019
.......................................................
Ján Turek
starosta obce Ihľany
Príloha č. 4
17

Zámer predaja pozemku
Obec Ihľany v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR

č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnila zámer predaja
časti nehnuteľnosti C-KN parc. č. 255/1 o výmere 4 895 m2, zapísanej v katastri
nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu
Kežmarok, na liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Stotince, Obec Ihľany, Okres
Kežmarok, a to
-

z parcely C – KN 255/1 sa odčlení časť o výmere 216 m2, ako zastavané
plochy a nádvoria.

Františkovi Mišalkovi, rod. Mišalko, trvale bytom Ihľany č. 168, 059 94 Ihľany,
r. č. xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxx do výlučného vlastníctva.
Uvedený pozemok je vyčlenený a popísaný v Geometrickom pláne č. 74/2019, vyhotovil
Geodézia O.M. Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka 21, 059 01 Spišská Belá, dňa 09.07.2019 a
autorizačne overila Ing. Oľga Mlynarčíková, dňa 09.07.2019, úradne overila Ing. Iveta
Kapolková, dňa 18.07.20019 pod č. G1 463/19.
Dohodnutá kúpna cena za predaj časti pozemku predstavuje 3 Eur/m2.
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.
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.

Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:
- na úradnej tabuli obce Ihľany odo dňa 2.9.2019
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