OBEC

ŠUŇAVA

ZÁPISNICA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obce Šuňava

ktoré sa konalo dňa 09. februára 2017

Zápisnica
zo zasadnutia OZ v Šuňave č. 14, ktoré sa konalo
dňa 09. februára 2017
Prítomní:
Stanislav Kubaský - starosta obce
Ing. Ján Fridman
Ján Gorka
Ing. Mária Ilenčíková
Ján Kalla
Ţofia Šebestová
Ján Zachar
Ing. Miroslav Zajac
Štefan Zajac
Zamestnanci:
Ing. Katarína Handzušová - zapisovateľka
Ing. Anna Sedláková
- ekonóm obce
Martina Štrbková
- kultúrny pracovník
Hlavná kontrolórka obce: Mgr. Alena Zajacová
Ďalej boli prítomní občania z obce podľa priloţenej prezenčnej listiny.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej komisie.
Správa hlavnej kontrolórky o plnení uznesení zo zasadania OZ dňa 08.12.2016.
Správy hlavnej kontrolórky o uskutočnených kontrolách.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šuňava za rok 2016.
A) Informatívna správa o schválení nenávratného finančného príspevku na projekt
„Zvýšenie energetickej účinnosti AB obce Šuňava“
B) Zabezpečenie preklenovacieho úveru na projekt.
8. Technické vybavenie pre kultúrny dom.
9. Voľba hlavného kontrolóra obce Šuňava.
10. Odkúpenie pozemkov pod miestnu komunikáciu na ulici Lúčna od ulice Štrbská.
11. Rozdelenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2017.
12. TKR - informácia o podmienkach zmluvy s poskytovateľom televíznych staníc.
13. Informatívna správa o spustení novej internetovej stránky obce.
14. Projekt výstavby miestnej komunikácie ul. Lúčna.
15. Projekt výstavby hasičskej zbrojnice – prístavba a rozšírenie hasičskej zbrojnice
v nižnej časti obce.
16. Uvítanie detí do života
17. Interpelácie poslancov.
18. Diskusia.
19. Záver.
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Úvod
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo podľa harmonogramu rokovaní.
Prítomní boli všetci poslanci obecného zastupiteľstva, hlavná kontrolórka obce, pracovníci
obecného úradu a občania z obce.
Zasadanie sa začalo o 17,00 hodine v zasadačke obecného úradu. Otvoril ho starosta
obce Stanislav Kubaský.
BOD č. 1
V úvode starosta obce Stanislav Kubaský všetkých prítomných privítal a predniesol
program rokovania, ktorý poslanci bez pripomienok schválili.
BOD č. 2
Po otvorení zasadania starosta obce určil zapisovateľa zasadnutia Ing. Katarínu
Handzušovú a overovateľov Jána Kallu a Ing. Miroslava Zajaca
BOD č. 3
V tomto bode starosta obce prečítal poslancov, ktorí boli navrhnutí do návrhovej
komisie a to Ing. Máriu Ilenčíkovú a Jána Gorku. Poslanci hlasovali za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 190
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave

A: volí
návrhovú komisiu v zloţení
Ing. Mária Ilenčíková, Ján Gorka

B: berie na vedomie
Overovateľov: Ján Kalla, Ing. Miroslav Zajac
Zapisovateľa: Ing. Katarína Handzušová
Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Za (8):
Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Proti (0): -

Uznesenie č. 190 bolo schválené.
BOD č. 4
Hlavná kontrolórka obce pani Mgr. Alena Zajacová poslancom predniesla svoju
správu o plnení uznesení z posledného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 08.12.2016. Správa
bola súčasťou pracovného materiálu, ktorý poslanci obdŕţali spolu s pozvánkou. K správe
neboli pripomienky. Poslanci hlasovali za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 191
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení zo zasadania OZ zo dňa 08.12.2016. Príloha č. 1
k Uzneseniu č. 191
Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
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Za (8):

Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar

Proti (0): -

Uznesenie č. 191 bolo schválené.
BOD č. 5
S vykonanými kontrolami, ktoré uskutočnila na obecnom úrade oboznámila poslancov
kontrolórka obce, Mgr. Alena Zajacová.
Všetky správy poslanci mali doručené s pracovnými materiálmi. V diskusii k tomuto bodu
poslanci nemali pripomienky a hlasovali za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 192
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave
berie na vedomie
správy hlavnej kontrolórky obce o uskutočnených kontrolách:
a) hospodárenia dodrţiavania zákona o rozpočtových pravidlách, vedenia účtovníctva v súlade so
zákonom o účtovníctve na Obecnom úrade v Šuňave za mesiac november-december 2016,
b) o vykonanej kontrole vedenia účtovníctva v Základnej škole s materskou školou v Šuňave za
obdobie júl-december 2016.
c) kontrole správnych poplatkov obce za obdobie november-december 2016
d) súpis o vykonaní periodickej fyzickej inventarizácie hospodárskych prostriedkov – Pokladňa
OcÚ Šuňava
Príloha č. 1 k Uzneseniu č. 192
Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Za (8):
Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Proti (0): -

Uznesenie č. 192 bolo schválené.
BOD č. 6
V tomto bode hlavná kontrolórka obce, Mgr. Alena Zajacová predniesla Správu
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šuňava za rok 2016. K prednesenej správe
neboli ţiadne pripomienky ani otázky. Poslanci hlasovali za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 193
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šuňava za rok 2016.
Príloha č. 1 k Uzneseniu č. 193
Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Za (8):
Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Proti (0): -

Uznesenie č. 193 bolo schválené.
BOD č. 7
V tomto bode starosta obce pán Stanislav Kubaský informoval prítomných o schválení
nenávratného finančného príspevku na projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti AB obce
Šuňava“. Celkové náklady na uskutočnenie projektu sú 96 395,26 Eur, suma schváleného
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nenávratného finančného príspevku je vo výške 91 575,50 Eur. Starosta obce bol podpísať
zmluvu o poskytnutí NFP na Ministerstve ŢP. Od 2.2.2017 sa na stavby nesmie robiť
elektronická aukcia ako bolo v pôvodných pokynoch, ale verejné obstarávanie musí byť
zverejnené vo vestníku, čím sa realizácie projektu predĺţi minimálne o tri mesiace. Tento
problém sa stále rieši. Na dofinancovanie projektu obec potrebuje cca 90 000,- Eur. Po
diskusii poslanci poverili starostu obce zabezpečiť v banke potrebný preklenovací úver na
zabezpečenie projektu.
Uznesenie č. 194
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave
A: berie na vedomie
informatívnu správu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt „Zvýšenie
energetickej účinnosti objektu AB obce Šuňava“ a podpísanie Zmluvy o poskytnutie NFP.
Celková suma schváleného NFP je vo výške 91 575,50 eur. Pričom celkové náklady oprávnených
výdavkov projektu boli schválené vo výške 96 395,26 eur.

B: schvaľuje
preklenovací úver na zabezpečenie projektu vo výške cca. 90 000,-- eur.

C: poveruje
starostu obce zabezpečiť v banke potrebný preklenovací úver na zabezpečenie projektu.
Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Za (8):
Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Proti (0): -

Uznesenie č. 194 bolo schválené.
BOD č. 8
V tomto bode informovala Martina Štrbková, kultúrna pracovníčka o potrebe zakúpiť
technické vybavenie a to konkrétne ozvučovaciu techniku pre sálu kultúrneho domu v sume
cca 4 000,-- Eur a elektronické piano s príslušenstvom v sume cca 1 600,-- Eur. Pôvodná
ozvučovacia technika uţ dosluhuje, často vypadáva. Na akcie, ktoré obec usporadúva je
potrebné aj elektronické piano. Piano bolo vybraté po porade s učiteľmi zo základnej
umeleckej školy. Poslanci navrhli do kultúrneho domu dokúpiť ešte 30 stoličiek.
Ďalšie príspevky uţ neboli a poslanci hlasovali za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 195
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave
schvaľuje
zakúpenie technického vybavenia pre potreby obce v oblasti kultúry:
a) ozvučovacia technika pre sálu kultúrneho domu v sume cca. 4000,-- eur
b) elektronické piano s príslušenstvom v sume cca. 1600,-- eur.
c) interiérové vybavenie – dokúpenie 30 ks stoličiek
Príloha 1a), príloha 1b) k Uzneseniu č. 195
Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Za (8):
Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Proti (0): -

Uznesenie č. 195 bolo schválené.
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BOD č. 9
Dňa 30.03.2017 končí funkčné obdobie hlavného kontrolóra. Z tohto dôvodu je
potrebné vyhlásiť voľby hlavného kontrolóra Obce Šuňava. Voľba hlavného kontrolóra sa
uskutoční 23.03.2017 . Poslanci schválili podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného
kontrolóra a náleţitosti prihlášky. Poslanci hlasovali za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 196
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave
poveruje
starostu obce vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra na deň 23.03.2017 a to nasledovne:
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Šuňava
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave svojim uznesením č. 196 zo dňa 9. 2. 2017 vyhlasuje výberové
konanie voľby hlavného kontrolóra Obce Šuňava na deň 23. 3. 2017.
Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce
a náleţitosti prihlášky:
1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
- minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou.
2. náležitosti prihlášky:
- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, email, telefónne číslo,
- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný ţivotopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle §11 Zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov na účely vykonania
voľby hlavného kontrolóra,
- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, ţe má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- čestné prehlásenie, ţe kandidát nemá záväzky voči zdravotným poisťovniam, sociálnej
poisťovni, daňovému úradu a obci.
3.

ďalšie predpoklady:
- kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra
- najmenej 5 rokov praxe vo verejnej, alebo štátnej správe a prax v riadiacej, ekonomickej,
právnickej alebo kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva,
- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových
organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí a
ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
- uţívateľské ovládanie počítača,
- občianska a morálna bezúhonnosť.

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Šuňava zašle poštou alebo osobne doručí svoju
písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na
adresu: Obecný úrad Šuňava, Trojičné námestie 255/3, 059 39 Šuňava do 9. 3. 2017. Rozhodujúci je
dátum doručenia písomnej prihlášky do podateľne Obecného úradu v Šuňave, alebo dátum doručenia
podľa pošty.
Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené poţiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými
náleţitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18 a zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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Deň nástupu do zamestnania: 1. apríl 2017
1. Posúdenie náleţitosti podaných prihlášok vykoná starosta obce Stanislav Kubaský v spolupráci so
zamestnankyňou obecného úradu Ing. Annou Vilimovou, ktorí vyhodnotia splnenie náleţitosti
prihlášok a vydajú zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce.
2. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ. Pre vykonanie voľby
volí obecné zastupiteľstvo trojčlennú volebnú komisiu v zloţení: Ján Gorka, Ing. M. Ilenčíková, Ţ.
Šebestová, ktorá riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje
zápisnicu z voľby. Pred samotným hlasovaním budú poslancom predloţené všetky informácie
(prihláška, všetky náleţitosti prihlášky) jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
obce. V prípade záujmu kandidátov o vlastnú prezentáciu im bude udelené právo v časovom
obmedzení maximálne 5 minút. Na tajné hlasovanie sa pouţijú hlasovacie lístky, ktoré volebná
komisia odovzdá poslancom. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na
hlasovacom lístku sú uvedení kandidáti v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením
poradového čísla, priezviska, mena a akademického titulu. Na hlasovacom lístku je pečiatka obce
Šuňava. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúţkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje.
Zakrúţkovať môţe najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloţí do volebnej
schránky. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je na predpísanom tlačive, a so zakrúţkovaním iba
jedného kandidáta. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté
alebo dopísané mená sa neprihliada.
3. Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej
istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom
kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb
postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený
ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb
sa rozhoduje ţrebom.
4. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:
- počet prítomných poslancov,
- počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
- počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
- počet platných hlasovacích lístkov,
- počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
- výsledok voľby, resp. 2 kola voľby,
- meno zvoleného kandidáta.
5. Starosta obce zabezpečí zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej
tabuli obce, na webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote.
6. Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú zmluvu
najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného
kontrolóra.
7. Pracovný pomer bude uzavretý na 0,1 úväzku pracovného času.

Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Za (8):
Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Proti (0): -

Uznesenie č. 196 bolo schválené.
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BOD č. 10
V tomto bode Ing. Katarína Handzušová informovala prítomných o príprave
majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod miestnu komunikáciu na ulici Lúčna od ulice
Štrbskej podľa Geometrického plánu č. 035/2016 po diel 16. Vlastníci predmetných
pozemkov súhlasili s ich odpredajom obci. Podľa pripravených podkladov právnička pripraví
kúpnopredajnú zmluvu. Pripomienky v diskusii k uvedenému bodu neboli a tak poslanci
hlasovali za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 197
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave
schvaľuje
majetkové vysporiadanie pozemkov pod miestnu komunikáciu na ulici Lúčna od ulice
Štrbskej odkúpením pozemkov od vlastníkov v zmysle Geometrického plánu č. 035/2016
nasledovne:
LV
nová parc. č.
m2
cena/m2 vlastník
709
1057/71
47,5
5,-- eur
Diabelko Ján, Lúčna 574, Šuňava 1/2
Diabelková Jana, Mgr. Šuňava 574 1/2
1567
1057/72
89
5,-- eur
Martonová Anna, Šuňava 183/22 1/1
971
1057/73
83
5,-- eur
Kuzemka Peter a Adriana Kuzemková
Dlhé nad Cirochou, Hlavná 359/309
929
1057/74
45
5,-- eur
929
1057/75
56
5,-- eur
Ing. Pilát Ján a manţ. Mária, Lúčna 521
1041
1057/76
183
5,-- eur
Šuňava 1/1
1560
1057/77
77
5,-- eur
Hámor František, Ing., Liptovská 361/9
Šuňava 1/1
1559
1057/78
21,5
5,-- eur
Hámor Franišek, Ing., Liptovská 361/9
Šuňava 1/2
21,5
5,-- eur
Zeman Ján, Lúčna 578/14, Šuňava 1/2
1558
1057/79
1,7
5,-- eur
Benikovská Mária
1/24
0,6
5,-- eur
Giacko Ján, Šuňava 400
1/72
0,6
5,-- eur
Giacko Martin, Šuňava 348
1/72
1,7
5,-- eur
Giacková Anna, Šuňava 279
1/24
0,6
5,-- eur
Giacková Anna, Šuňava 383
1/72
35,8
5,-- eur
Zeman Ján, Šuňava 578
7/8
Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Za (8):
Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Proti (0): -

Uznesenie č. 197 bolo schválené.
BOD č. 11
V tomto bode oboznámil prítomných starosta obce pán Stanislav Kubaský s návrhom
rozdelenia dotácii na rok 2017. Pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Šuňava namiesto
poskytnutia finančných prostriedkov navrhol zakúpenie zvona pre Kostol sv. Mikuláša
v hodnote 7 800,- Eur ako dar obce Šuňava. Ostatným organizáciám budú poskytnuté
finančné prostriedky podľa ţiadostí o dotácie. Zmena rozpočtu sa bude schvaľovať na ďalšom
zasadnutí OZ. Poslanci v diskusii nemali ţiadne pripomienky a tak hlasovali za návrh
uznesenia:
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Uznesenie č. 198
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave
A: navyšuje
beţné transfery 11* organizáciám 640: z 11 000,-- eur na sumu 13 800,-- eur

B: schvaľuje
a)
-

rozdelenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2017:
Katolíckej jednote Slovenska, Pobočke Šuňava: 500,-- eur
Za jazerom, n.o.: 1 000,-- eur
122. Zbor Anjelov stráţnych Poprad; 1. oddiel Gumkáčov Poprad, Šuňava (skauti): 400,-- eur

b)
-

spolufinancovanie akcií (ako spoluorganizátor) pre:
Country club Šuňava: 2 600,-- eur
Slovenský červený kríţ, Pobočka Šuňava: 1 500,-- eur
Rímskokatolícka cirkev; Farnosť Šuňava: 7 800,-- eur (zakúpenie zvona pre Kostol sv.
Mikuláša)

Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Za (8):
Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Proti (0): -

Uznesenie č. 198 bolo schválené.
BOD č. 12
V tomto bode informovala kultúrna pracovníčka Martina Štrbková o zmenách v šírení
televíznych kanálov. Oproti prvotnému návrhu Markízy sa spoločnosti SAKT, ktorej sme
členmi, podarilo po niekoľkomesačných náročných rokovaniach dohodnúť cenové podmienky
o takmer 45% niţšie. Na základe týchto vyjednaných podmienok starosta obce Stanislav
Kubaský podpísal so spoločnosťou Markíza Slovakia zmluvu. Poslanci schválili podpísanie
tejto zmluvy. Poslanci poverili starostu obce podpísať zmluvu aj so spoločnosťou Prima
PLUS, s ktorou spoločnosť SAKT uzatvorila Rámcovú dohodu, ktorá stanovuje obchodné
podmienky šírenia kanálu Prima Plus, ktorý na základe celoslovenskej poţiadavky má byť
kanálom nahrádzajúcim nelegálne šírený kanál TV Prima. Poslanci v rozprave nemali
príspevky a teda hlasovali za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 199
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave
A: berie na vedomie
informáciu o podmienkach zmluvy s poskytovateľom televíznych staníc pre TKR.
Príloha č. 1 k Uzneseniu č. 199 ( List SAKT)

B: schvaľuje
podpísanie zmluvy so spoločnosťou Markíza Slovakia na lineárnu distribúciu kanálov
Markíza, Doma, Dajto
C: poveruje
starostu obce podpísať zmluvu so spoločnosťou Prima PLUS na lineárne šírenie kanálu
Prima Plus
Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
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Za (8):

Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar

Proti (0): -

Uznesenie č.199 bolo schválené.
BOD č. 13
O spustení novej webovej stránky obce dňa 23.01.2017 informovala pracovníčka obce
Martina Štrbková. Technický prevádzkovateľ stránky Galileo Corporation s.r.o. Čierna voda
zodpovedá za legislatívnu správnosť stránky. Stránka je prehľadná a postupne sa bude
dopĺňať. K tomuto bodu neboli pripomienky a poslanci schválili uznesenie:
Uznesenie č. 200
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave
berie na vedomie
informatívnu správu o spustenej novej webovej stránke obce.
Spustená od 23.01.2017, technický prevádzkovateľ stránky: Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda.
Príloha č. 1 k Uzneseniu 200
Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Za (8):
Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Proti (0): -

Uznesenie č. 200 bolo schválené.
BOD č. 14
Projekčná kancelária PROKOM, Levočská 866, Poprad vypracovala projekt výstavby
miestnej komunikácie Lúčna s napojením na ulicu Štrbskú. Po majetkoprávnom vysporiadaní
pozemkov pod miestnu komunikáciu poslanci poverili starostu obce pána Stanislava
Kubaského zabezpečiť všetky náleţitosti súvisiace s vyňatím z pôdneho fondu a stavebným
povolením na výstavbu miestnej komunikácie. Podľa informácie starostu obce pri
vysporiadaní pozemkov ul. Lúčna od školy sa vyskytli problémy: nesúhlasia výmery podľa
GP, na časť parciel bude potrebný nový geometrický plán a problém je aj s niektorými
vlastníkmi pozemkov. Príspevky v diskusii neboli a poslanci hlasovali za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 201
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave
A: berie na vedomie
Projekt výstavby miestnej komunikácie ulice Lúčna s napojením na ulicu Štrbskú – Šuňava
vypracovaný Projekčnou kanceláriou, PROKOM, Levočská 866, Poprad

B: poveruje
starostu obce po majetkoprávnom vysporiadaní miestnej komunikácie ulice Lúčna s napojením na
ulicu Štrbskú zabezpečiť všetky náleţitosti súvisiace s vyňatím z pôdneho fondu a stavebným
povolením
Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Za (8):
Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Proti (0): -

Uznesenie č. 201 bolo schválené.
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BOD č. 15
V tomto bode informoval starosta obce Stanislav Kubaský a poslanec Ing. Ján
Fridman o projekte výstavby hasičskej zbrojnice – prístavba a rozšírenie hasičskej zbrojnice
v niţnej časti obce. Túto prestavbu je potrebné zrealizovať hlavne z toho dôvodu, ţe hasičská
technika parkuje celoročne vonku a to spôsobuje veľké opotrebovanie techniky a problémy
pri štartovaní. Poslancom boli poskytnuté projekty prístavby a rozšírenia hasičskej zbrojnice k
nahliadnutiu. Pripomienky v diskusii neboli a poslanci hlasovali za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 202
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave
A: berie na vedomie
Projekt výstavby hasičskej zbrojnice – prístavba a rozšírenie hasičskej zbrojnice v niţnej časti
obce
B: poveruje
starostu obce Stanislava Kubaského zabezpečiť stavebné povolenie pre plánovanú výstavbu
Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Za (8):
Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Proti (0): -

Uznesenie č. 202 bolo schválené.
BOD č. 16
Predsedníčka Komisie sociálnych sluţieb, kultúry a práce s mládeţou, pani Ţofia
Šebestová informovala prítomných o pripravovanej akcii Vítanie do ţivota, ktorá sa uskutoční
19.02.2017 v sále kultúrneho domu. Na akciu sú pozvaní rodičia a deti narodené v roku 2016.
Pri slávnostnom akte uvítania deti so zápisom do Pamätnej knihy Obce Šuňava bude rodičom
detí odovzdaný pamätný list, jednorazový príspevok 100,-- Eur na kaţdé dieťa, ktorého
rodičia sa na spoločenskom podujatí zúčastnia potvrdením návratky. Toto podujatie sa bude
konať kaţdoročne. Po slávnostnom akte bude prítomným poskytnuté malé občerstvenie.
Poslanci hlasovali za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 203
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave
berie na vedomie
uskutočniť slávnostný akt uvítania detí do ţivota so zápisom do Pamätnej knihy Obce Šuňava 2016 –
VÍTANIE DO ŢIVOTA dňa 19.02.2017

schvaľuje každoročné
a) financovanie spoločenského podujatia – Uvítanie detí do ţivota so zápisom do Pamätnej
knihy Obce Šuňava
b) jednorazový finančný príspevok pre kaţdé dieťa, ktorých rodičia sa na spoločenskom
podujatí zúčastnia potvrdením návratky vo výške 100,-- eur.
Termín: kaţdoročne
Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
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Za (8):

Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar

Proti (0): -

Uznesenie č. 203 bolo schválené.
Interpelácie poslancov neboli predloţené.
BOD č. 18 Diskusia
Kultúrna pracovníčka Martina Štrbková informovala prítomných o príprave XXV.
ročníka Medziokresnej súťaţnej prehliadky neprofesionálneho divadla pre okresy:
Poprad, Keţmarok, Levoča; Divadelná Šuňava 2017, ktorá sa uskutoční 3.- 4.marca 2017 s
postupom na Krajskú scénickú ţatvu. Starosta obce Stanislav Kubaský pozval na toto
podujatie všetkých prítomných.
Poslankyňa Ing. Mária Ilenčíková sa opýtala na nefunkčné neóny na ulici SNP, ulici Pod
vodojemom. Odpovedal jej zástupca starostu pán Štefan Zajac, ktorý konštatoval, ţe neóny sú
veľmi nekvalitné a v priebehu mesiaca uţ dvakrát zdraţeli. Postupne ich budú rekonštruovať
a vymieňať za iný druh, ktorý objednali. Pani Ing. Ilenčíková konštatovala, ţe verejné
osvetlenie vo vyšnej časti obce vypína veľmi skoro ešte je tma.
V tomto bode zástupca starostu informoval prítomných o ţiadosti Lukáša Mišianika
o vydanie záväzného stanoviska k umiestneniu stavby. Túto ţiadosť prerokovala na svojom
zasadnutí Komisia výstavby územného plánovania, regionálneho rozvoja a majetku dňa
30.01.2017. Komisia v zápise uviedla, ţe Územný plán obce Šuňava, ktorý bol schválený
16.04.2009 vo VZN č. 3/2009 obsahuje záväzné regulatívy z hľadiska funkčného
a priestorového územia. Riešenie garáţe pred rodinnými domami v územnoplánovacej
dokumentácii obce nie sú navrhované, ani iné objekty. V ÚZP obce sa počíta s garáţou ako
súčasťou domu. Vo svojej ţiadosti manţelia Stankovičoví ţiadajú o schválenie čiastočnej
zmeny územného plánu obce. V tejto časti obce sú schválené a povolené iba rodinné domy
a to vo vzdialenosti minimálne 7 metrov od komunikácie. Komisia odporučila oba návrhy
prerokovať na zasadnutí OZ. Starosta obce Stanislav Kubaský konštatoval, ţe ak by sa mal
územný plán obce aktualizovať je potrebné prerokovať hlavne moţnosti rozšírenia ďalšej
výstavby rodinných domov na ul. Tatranskej, Prof. Šmálika a Lúčnej. Je potrebné zverejniť
zámer zmeny územného plánu v OTV Šuňava, v obecnom rozhlase a na webovej stránke
obce. Poslanci majú zistiť u občanov, prípadné ďalšie poţiadavky na zmenu územného plánu.
Po diskusii v obecnom zastupiteľstve poslanci hlasovali za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 204
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave
A: berie na vedomie
poţiadavky občanov na zmeny Územného plánu obce Šuňava
B: schvaľuje
riešiť zmeny a doplnky územného plánu a ukladá poslancom OZ doručiť v písomnej podobe
ďalšie podnety na zmenu územného plánu a uvedený zámer zmeny územného plánu zverejniť
v OTV Šuňava, v obecnom rozhlase a na webovej stránke obce
C: poveruje
starostu obce rokovať s oprávnenými osobami vo veci zmeny územného plánu
Termín: do 23.03.2017
Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
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Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar

Za (8):
Proti (0): -

Uznesenie č. 204 bolo schválené
Členovia Komisie výstavby územného plánovania, regionálneho rozvoja a majetku
posúdili predloţené doklady rekonštrukcie kuchyne v kultúrnom dome realizovanej pani
Renátou Ukaovou. Komisia odporúča uhradiť vzájomne zmluvne dohodnutým spôsobom
materiál vo výške 5 213,95 Eur. Jedná sa o stavebný materiál, okná, vchodové dvere,
montáţny materiál, elektro a vodoinštalačný materiál. Tento materiál ostane aj po ukončení
nájmu ako súčasť kultúrneho domu. Poslanci hlasovali o návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 205
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave
A: berie na vedomie
informáciu o ukončení a zúčtovaní rekonštrukcie kuchyne v KD
Príloha č. 1 k Uzneseniu 205
Hlasovanie:
Prítomní (8): Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Za (8):
Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ţ. Šebestová, Ing. M. Zajac,
Š. Zajac, J. Zachar
Proti (0): -

Uznesenie č. 205 bolo schválené
Ďalšie príspevky v bode Rôzne neboli.
14. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Šuňave bolo ukončené.
Ďalšie zasadanie sa bude konať v termíne podľa harmonogramu rokovaní OZ
23.03.2017.

Stanislav Kubaský
starosta obce

Zapísal:
Ing. Katarína Handzušová

Overovatelia:
Ján Kalla
Ing. Miroslav Zajac

Kontrolór: Mgr. Alena Zajacová
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