OBEC

ŠUŇAVA

ZÁPISNICA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obce Šuňava

ktoré sa konalo dňa 14. septembra 2017
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Zápisnica
zo zasadnutia OZ v Šuňave č. 18, ktoré sa konalo
dňa 14. septembra 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. Anna Vilimová
Ing. Anna Sedláková
Martina Štrbková
Ing. Katarína Handzušová

-

zapisovateľka
ekonóm obce
kultúrny pracovník
dane a poplatky

Hlavná kontrolórka obec: Mgr. Alena Zajacová
Riaditeľka ZŠ s MŠ Šuňava: PaedDr. Anna Hroboňová
Prítomní boli aj občania z obce podľa priloţenej prezenčnej listiny.

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách.
Správa riaditeľky ZŠ s MŠ Šuňava, PaedDr. Anny Hroboňovej, k nastávajúcemu
novému školskému roku.
5. Informácia o stave a hospodárskom výsledku za posledné dva roky Podtatranských
novín.
6. Návrh na ocenenie členom kolektívov mladých hasičov v Šuňave, ktorí reprezentovali
Šuňavu a Slovensko na medzinárodnej olympiáde CTIF v Rakúsku.
7. Informácia o ukončení realizácie výstavby chodníkov na Trojičnom námestí.
8. Predloţenie ţiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zvýšenie kapacity ČOV
Šuňava“.
9. Projekt „Kam ideme? – Ideme do Európy!“.
10. Ţiadosť pani Zuzany Moulaiovej o predĺţenie nájmu.
11. Rozšírenie vodovodnej siete v obci na uliciach Lúčna a Tatranská.
12. Výkup pozemkov na ulici Lúčna v časti od základnej školy.
13. Interpelácie poslancov.
14. Rôzne.
15. Diskusia.
16. Záver.
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ÚVOD
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo podľa harmonogramu rokovaní
OZ. Prítomní boli všetci poslanci obecného zastupiteľstva, niektorí pracovníci obecného
úradu, hlavná kontrolórka obce a ako hosť bola prítomná riaditeľka miestnej základnej školy
s materskou školou. Ďalej boli prítomní aj niektorí občania obce.
Zasadanie sa začalo o 17,00 hodine v zasadačke obecného úradu. Otvoril ho starosta
obce Stanislav Kubaský.
BOD č. 1 Otvorenie
V úvode starosta obce Stanislav Kubaský všetkých prítomných privítal a predniesol
program rokovania. Poslanci k programu rokovania nemali doplňujúce návrhy a teda
rokovanie sa ďalej riadilo uvedeným programom.
BOD č. 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
Po otvorení zasadania starosta obce určil zapisovateľa zasadnutia Ing. Annu Vilimovú,
overovateľov zápisnice Ing. Miroslava Zajaca a Ing. Máriu Ilenčíkovú. Poslanci hlasovali za
návrhovú komisiu v zloţení: Ján Gorka a Ing. Ján Fridman.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Šuňava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
A: berie na vedomie
určenie
a) zapisovateľa OZ: Ing. Anna Vilimová
b) overovateľov zápisnice: Ing. Miroslav Zajac, Ing. Mária Ilenčíková
B: volí
návrhovú komisiu v zloţení: Ján Gorka, Ing. Ján Fridman
Hlasovanie:
Za:
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Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ing. M. Zajac, Š. Zajac, Ţ.
Šebestová, J. Zachar

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : nadpolovičná väčšina všetkých prítomných poslancov OZ

Uznesenie č. 238/2017 bolo schválené.
BOD č. 3 Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách.
V tomto bode vystúpila so svojou správou hlavná kontrolórka obce pani Mgr. Alena
Zajacová. Najprv hovorila o kontrole plnenia uznesení zo zasadania, ktoré sa konalo
22.06.2017. Ďalej hlavná kontrolórka pokračovala správou o uskutočnených kontrolách na
obecnom úrade.
V rozprave k tomuto bodu poslanci nemali pripomienky a tak hlasovali za návrh
uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Šuňava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
3

berie na vedomie
Správu o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky obce Šuňava.
Príloha č. 1 k Uzneseniu č. 239/2017
Hlasovanie:
Za:
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Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ing. M. Zajac, Š. Zajac, Ţ.
Šebestová, J. Zachar

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : nadpolovičná väčšina všetkých prítomných poslancov OZ

Uznesenie č. 239/2017 bolo schválené.
Bod č. 4 Správa riaditeľky ZŠ s MŠ Šuňava, PaedDr. Anny Hroboňovej,
k nastávajúcemu novému školskému roku
V tomto bode vystúpila riaditeľka miestnej základnej školy s materskou školou
PaedDr. Anna Hroboňová. Poslancov informovala o organizácií a riadení nového školského
roka 2017/2018. Poslancov informovala o zmenách vo vedení školy, kedy zástupcu riaditeľky
školy PaedDr. Jaroslava Švorca, po odchode do dôchodku, nahradil Mgr. Henrich Barilla.
Zároveň hovorila o zloţení učiteľského zboru a o organizácií školského roka. V základnej
škole je 9 ročníkov, ţiadna trieda nie je delená. V materskej škole je stav nezmenený – 4
učiteľky, 2 triedy. Do materskej školy neboli prijaté všetky deti, ktoré boli prihlásené,
nakoľko do 1. ročníka odišlo málo detí ako po minulé roky. Poslancov taktieţ informovala
o priebehu prvého rodičovského zdruţenia v materskej škole. Hovorila o poţiadavkách zo
strany rodičov. Vysvetľovala dôvody, prečo škôlka nebola otvorená počas letných prázdnin.
Po správe riaditeľky nasledovala rozprava k tomuto bodu. Poslanci sa informovali
o učiteľoch a ich kvalifikácií na výučbu na II. stupni. Po rozprave poslanci hlasovali za návrh
uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Šuňava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
správu riaditeľky ZŠ s MŠ Šuňava, PaedDr. Anny Hroboňovej, k nastávajúcemu novému
školskému roku.
Hlasovanie:
Za:
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Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ing. M. Zajac, Š. Zajac, Ţ.
Šebestová, J. Zachar

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : nadpolovičná väčšina všetkých prítomných poslancov OZ

Uznesenie č. 240/2017 bolo schválené.
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BOD č. 5 Informácia o stave a hospodárskom výsledku za posledné dva roky
Podtatranských novín
V tomto bode vystúpil starosta obce Stanislav Kubaský. Tu poslancov informoval
o stave a finančnej situácií Podtatranských novín, kde je akcionárom aj naša obec. Ako je
známe noviny prešli do rúk obcí a to tak, ţe si obce kúpili akcie.
V súčasnosti ročná strata novín je pribliţne 5 000 eur/ročne. Starosta hovoril
o rôznych moţnostiach, ktoré navrhuje nové predstavenstvo, no viacerým akcionárom sa ich
riešenia nepáčia. Preto sa stále rokuje o moţnostiach ako zlepšiť situáciu v novinách. Starosta
hovoril, ţe je dôleţité zachovať túto značku „Podtatranských novín“ ako dobrých
nekomerčných novín, ktoré sú nositeľom plnohodnotnej publicistiky a informovanosti o dianí
sa v tomto regióne. Pripomienky v rozprave k tomuto bodu neboli a tak poslanci hlasovali za
návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Šuňava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o stave a hospodárskom výsledku za posledné dva roky Podtatranských novín
Hlasovanie:
Za:
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Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ing. M. Zajac, Š. Zajac, Ţ.
Šebestová, J. Zachar

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : nadpolovičná väčšina všetkých prítomných poslancov OZ

Uznesenie č. 241/2017 bolo schválené.
BOD č. 6 Návrh na ocenenie členom kolektívov mladých hasičov v Šuňave, ktorí
reprezentovali Šuňavu a Slovensko na medzinárodnej olympiáde CTIF v Rakúsku
V tomto bode vystúpil starosta obce Stanislav Kubaský, ktorý poslancom predniesol
návrh od Výboru DHZ Šuňava na ocenenie pre členov kolektívov mladých hasičov v Šuňave,
ktorí reprezentovali Šuňavu a Slovensko na medzinárodnej olympiáde CTIF v Rakúsku ako aj
návrh na udelenie ceny starostu obce pre trénerov týchto ţiackych druţstiev; Ţofii Šebestovej
a Mgr. Henrichovi Barillovi. K tomuto bodu vystúpil aj pán Ján Kalla (jeden z trénerov
detských druţstiev DHZ Šuňava), ktorý hovoril o športových výkonoch, ktoré ţiaci podali na
medzinárodnej súťaţi. Jeho slová doplnila aj pani Ţofia Šebestová, ktorá hovorila o priebehu
súťaţe, o konkurencii a o pripravenosti druţstiev. V rozprave k tomuto bodu ešte predseda
DHZ Šuňava Ján Fridman doplnil, ţe tieto ocenenia by sa odovzdali na detskej hasičskej
súťaţi, ktorá bude 17.09.2017 v Šuňave. Ďalší poslanci sa zhodli, ţe takéto ocenenie je na
mieste, pretoţe ţiaci a tréneri sa snaţili a príprava, ale aj účasť na takej medzinárodnej úrovni
nie je jednoduchá. Ďalšie príspevky do rozpravy neboli a tak poslanci hlasovali za návrh
uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Šuňava podľa § 11 ods. 4 písm. o) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
udeľuje
a) pamätnú plaketu členom kolektívov mladých hasičov v Šuňave, ktorí vzorne
reprezentovali Šuňavu a Slovensko na medzinárodnej olympiáde mladých hasičov
CTIF v Rakúsku:
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Družstvo dievčat:
Jana MURANSKÁ, Ester HROMADOVÁ, Ema FRIDMANOVÁ, Zita Monika
DIABELKOVÁ, Lucia DUNAJOVÁ, Lenka ŠAŠUROVÁ, Viktória MARTONOVÁ,
Martina DIABELKOVÁ, Tamara GLEJDUROVÁ, Veronika SEDLÁKOVÁ
Družstvo chlapcov:
Michal MARTON, Damián STEINER, Jakub FRIDMAN, Patrik ZBORAN (Púchov), Peter
MIŠIANIK, Filip DRAVECKÝ, Adrián SPIŠIAK, Marek FRIDMAN, Marek ŠVAJKA, Ján
PASTRNÁK (Batizovce)
b) cenu starostu obce, pre vedúcich kolektívov mladých hasičov v Šuňave,
Mgr. Henrichovi BARILLOVI - za dlhoročnú obetavú prácu pri výcviku mladých
hasičov a prípravu druţstva chlapcov na medzinárodnú olympiádu mladých hasičov
CTIF v roku 2017
Ţofii ŠEBESTOVEJ - za dlhoročnú obetavú prácu pri výcviku mladých hasičov
a prípravu druţstva dievčat na medzinárodnú olympiádu mladých hasičov CTIF v roku
2017
Hlasovanie:
Za:
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Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ing. M. Zajac, Š. Zajac, Ţ.
Šebestová, J. Zachar

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : nadpolovičná väčšina všetkých prítomných poslancov OZ

Uznesenie č. 242/2017 bolo schválené.
BOD č. 7 Informácia o ukončení realizácie výstavby chodníkov na Trojičnom
námestí
V tomto bode vystúpil opäť starosta obce Stanislav Kubaský. Plénum oboznámil
o ukončení projektu pokládky chodníkov v parku na Trojičnom námestí. Začiatok bol
14.08.2017 a ukončenie bolo 08.09.2017. Starosta hovoril o komplikáciách, ktoré sprevádzali
práce. Hovoril o výbere vzoru na pokládku zámkovej dlaţby a pod. Ďalej uviedol, ţe
vysúťaţený cenový návrh bol o niečo vyšší, ako sa predpokladalo. Celkové náklady boli vo
výške 23 826,90 € s DPH. V rozprave k tomuto bodu neboli príspevky a tak poslanci
hlasovali za návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Šuňava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
A: berie na vedomie
informácie o ukončení prác na výstavbe chodníkov v parku na Trojičnom námestí
B: schvaľuje
skutočný náklad na realizáciu projektu výstavby chodníkov v sume 23 826,90 € s DPH.
Hlasovanie:
Za:
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Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ing. M. Zajac, Š. Zajac, Ţ.
Šebestová, J. Zachar

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : nadpolovičná väčšina všetkých prítomných poslancov OZ
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Uznesenie č. 243/2017 bolo schválené.
BOD č. 8 Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zvýšenie

kapacity ČOV Šuňava“
Poslanci sa v tomto bode venovali moţnosti získať finančné prostriedky
z nenávratných zdrojov EÚ na realizáciu projektu „Zvýšenie kapacity ČOV Šuňava“. Výzva
na predloţenia ţiadosti o NFP je zverejnená cez ministerstvo pôdohospodárstva. Starosta obce
v tomto bode informoval poslancov, ţe táto výzva zahŕňa spolufinancovanie zo strany obce 5
% z celkových nákladov projektu, avšak 20 % DPH nie je poloţka, ktorá je nárokovateľná
ako náklad cez výzvu, teda spolufinancovanie podľa výzvy je tak na úrovni aţ 25 %
z nákladov. V porovnaní s tým, ţe náklad na projekt je cez 800 000,-- eur, vţdy je
výhodnejšie uhradiť 25 % ako 100 %. Obec by financie riešila buď cez úver resp. starosta
obce má uţ podniknuté viaceré jednania o ďalších moţnostiach financovania. Táto výzva je
dvojstupňová, čo znamená, ţe najskôr sa na PSK urobí výber a aţ následne krajom vybrané
projekty bude schvaľovať ministerstvo. Od rekonštrukcie a rozšírenia kapacity ČOV závisí aj
ďalšia výstavba kanalizácie v obci. Je tu aj moţnosť odovzdať ČOV do správy PVS, a.s.,
avšak tu treba brať do úvahy neskoršiu cenu, ktorú bude vodárenská spoločnosť poţadovať od
občanov za čistenie, čo bude omnoho vyššia aká je doposiaľ (0,50 €/m3 odkanalizovanej
vody). Nasledovala rozprava k tomuto bodu. Poslanci sa zhodli, ţe ak je moţnosť získať
prostriedky z fondov, je treba sa o ne pokúsiť. Vţdy je lepšie mať takúto strategickú sieť
v správe obce, ako ju nechať komerčnej spoločnosti. Poslanci preto hlasovali za návrh
uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Šuňava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
1. predloţenie Ţiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zvýšenie kapacity ČOV
Šuňava“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC421-2017-19“, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Celkové oprávnené výdavky sú vo výške
706 290,25 EUR, výška spolufinancovania 5 % je 35 314,51 EUR a 20 % DPH
140 213,57 EUR. Celková výška spolufinancovania je 175 528,08 EUR.
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie:
Za:
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Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ing. M. Zajac, Š. Zajac, Ţ.
Šebestová, J. Zachar

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : nadpolovičná väčšina všetkých prítomných poslancov OZ

Uznesenie č. 244/2017 bolo schválené.
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BOD č. 9 Projekt „Kam ideme? – Ideme do Európy!“
V tomto bode starosta obce predstavil poslancom projekt, na realizáciu ktorého obec
podala ţiadosť o finančné prostriedky priamo do Bruselu. Ide o medzinárodný projekt;
spolupráca a spoznávanie rôznych kultúr Európskej únie. Projekt je spojený s oslavou 720.
výročia od prvej písomnej zmienky o obci Šuňava. Ţiadosť o príspevok ako aj projekt
spracovala zhotoviteľka pani Emília Ringošová z Novej Lesnej, s ktorou obec uzatvorila
zmluvu o dielo. Termín na podanie ţiadosti bol do 31.08.2017. Ak naša ţiadosť bude
schválená, tak počas dní od 03. – 05.08.2018 navštívia našu obec občania z partnerských
štátov. Naša obec má prisľúbenú partnerskú spoluprácu z Poľska, Slovinska a Českej
republiky. Starosta ďalej informoval poslancov o predbeţnom programe tejto akcie.
V rozprave poslanci nemali ţiadne otázky a následne hlasovali za návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Šuňava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
a) informáciu o podanej ţiadosti na grant z programu Európa pre občanov, opatrenie 2.1
Druţobné mestá na projekt pod názvom „Kam ideme? – Ideme do Európy!“ pri
príleţitosti 720. výročia od prvej písomnej zmienky o obci Šuňava, počas dní 03. - 05.
08. 2018 ,
b) informáciu o podpísaní zmluvy so spracovateľkou projektu – Emília Ringošová, Nová
Lesná.
Hlasovanie:
Za:
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Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum :

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

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov OZ

Uznesenie č. 245/2017 bolo schválené.
BOD č. 10 Žiadosť pani Zuzany Moulaiovej o predĺženie nájmu
V tomto bode sa poslanci zaoberali ţiadosťou pani Zuzany Moulaiovej o predĺţenie
nájmu nebytových priestorov s.č. 256. Dňa 30.09.2017 pani Moulaiovej končí nájomná
zmluva. Z tohto dôvodu ţiada obecné zastupiteľstvo o predĺţenie nájmu na ďalšie obdobie.
V rozprave poslanci hovorili o tom, ţe budova je v zlom technickom stave. Pani
Moulaiová uţ viackrát predniesla svoje zámery na rekonštrukciu a na technické zhodnotenie
budovy. Tie však vzhľadom k svojej nie veľmi priaznivej finančnej situácii neuskutočnila.
Záväzky v podobe nájmu si však podnikateľka plní. Obec v súčasnosti neeviduje ţiadny iný
záujem o prenájom tejto budovy. Poslanci po dlhšej diskusii sa nakoniec uzniesli na uznesení:
Obecné zastupiteľstvo Obce Šuňava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
ţiadosť pani Zuzany Moulaiovej o predlţenie nájmu nebytových priestorov v objekte č. 256
do 31.12.2018. V tomto období, ako uvádza ţiadateľka, je potrebné splniť uvedené
podmienky a to začať s rekonštrukčnými prácami tejto budovy v jarných mesiacoch r. 2018.
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Rozsah a harmonogram prác a kontrol bude spresnený a dohodnutý s príslušnou komisiou. Po
splnení dohodnutých podmienok bude nájom predlţený o ďalšie 2 roky s moţnosťou
predĺţenia nájmu do ďalšieho obdobia.
Hlasovanie:
Za:
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Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ing. M. Zajac, Š. Zajac, Ţ.
Šebestová, J. Zachar

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : nadpolovičná väčšina prítomných poslancov OZ

Uznesenie č. 246/2017 bolo schválené.
BOD č. 11 Rozšírenie vodovodnej siete v obci na uliciach Lúčna a Tatranská
V tomto bode pokračoval starosta obce Stanislav Kubaský. Poslancom hovoril
o moţnostiach rozšírenia vodovodnej siete na ulici Lúčna a zároveň aj na ulici Tatranská. Po
spustení nového vodojemu bude môcť projektant zostaviť projekt. Financovanie tohto
rozšírenia bude musieť obec uskutočniť z vlastných prostriedkov. Neskôr za nejakú cenu túto
sieť odpredá vodárenskej spoločnosti. Vlastnícke vysporiadanie pozemkov pod miestne
komunikácie pokračuje podľa plánu a preto problém v tomto smere by nemal byť. Predpoklad
na začatie prác je niekedy na jar/2018. V rozprave neboli pripomienky a poslanci hlasovali za
návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Šuňava podľa § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
žiada
starostu obce Stanislava Kubaského
a) zabezpečiť výškopis a polohopis na projekt rozšírenia vodovodnej siete na uliciach
Lúčna a Tatranská po rozdelení tlakových pásiem vodovodných sietí po spustení do
prevádzky nového vodojemu,
b) zabezpečiť projektovú dokumentáciu k rozšíreniu vodovodnej siete na uliciach Lúčna
a Tatranská.
Hlasovanie:
Za:
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Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum :

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

nadpolovičná väčšina všetkých poslancov OZ

Uznesenie č. 247/2017 bolo schválené.
K bodu 12 Výkup pozemkov na ulici Lúčna v časti od základnej školy
V tomto bode sa poslanci venovali pokračovaniu výkupu pozemkov pod miestnu
komunikáciu na ulici Lúčna. Rokovania sa posunuli s ďalšími vlastníkmi, ktorí súhlasili
s odpredajom. Prebehli uţ aj nejaké dedičské konania.
V rozprave poslanci nemali pripomienky a tak hlasovali za návrh uznesenia:
9

Obecné zastupiteľstvo Obce Šuňava podľa § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
schvaľuje
Zoznam vlastníkov na vysporiadanie vlastníckych vzťahov parciel pre výstavbu
miestnej komunikácie ul. Lúčna Šuňava podľa GP 071/2017 ku dňu 14.09.2017
LV

nová parc.

výmera m2

dohoda €/1m2

vlastník

1998

1057/104

970
2177

1059/32
1059/77

5,66
5,67
5,67
105,00
34,00

5,-€
5,-€
5,-€
5,-€/
1,-€/za 34m2

Jurčík Jozef
Jurčík Ján
Hudáková Mária r. Jurčíková
Ilenčík Miloš
Handzuš Ján a manţ. Katarína

Spolu:
Hlasovanie:
Za:

156,00m2
8

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum :

nadpolovičná väčšina všetkých poslancov OZ

Uznesenie č. 248/2017 bolo schválené.
K bodu 13 Interpelácie poslancov
Neboli podané ţiadne interpelácie.
K bodu 14 Rôzne
V tomto bode vystúpil starosta obce, ktorý poslancov informoval o probléme
s kamerou pre OTV Šuňava. Kamera je uţ technicky zastaraná a nie je spoľahlivá. Zle
zaostruje obraz a sama sa hocikedy vypne. Je potrebné zabezpečiť novú kameru. Po zakúpení
novej kamery, sa stará dá vyčistiť - opraviť, a bude slúţiť ako druhá záloţná kamera. Starosta
predniesol poslancom cenový prieskum, ktorý uskutočnila pracovníčka Martina Štrbková.
Podľa zadaných poţiadaviek parametrov sa vybral najlacnejší variant. Cena kamery
s príslušenstvom je 4 725,-- eur s DPH. Poslanci hlasovali za návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Šuňava podľa § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
A: berie na vedomie
potrebu zakúpiť kvalitnú kameru s príslušenstvom pre OTV Šuňava.
B: schvaľuje
B.1 zakúpenie novej kamery s príslušenstvom pre OTV Šuňava, na základe uskutočneného
prieskumu v hodnote 4 725,-- eur s DPH.
B.2 presun finančných prostriedkov na nákup kamery z beţných výdavkov do kapitálových
vo výške 4 725,-- eur.
Hlasovanie:
Za:

8

Ing. J. Fridman, J. Gorka, Ing. M. Ilenčíková, J. Kalla, Ing. M. Zajac, Š. Zajac, Ţ.
Šebestová, J. Zachar
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Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum :

nadpolovičná väčšina všetkých poslancov OZ

Uznesenie č. 249/2017 bolo schválené.
Ďalej v bode Rôzne pokračoval predseda DHZ Šuňava Jána Fridman. Poslancov
pozval na detskú hasičskú súťaţ „O pohár starostu obce“, ktorá sa bude konať 17.09.2017 na
Trojičnom námestí so začiatkom o 11,00 hodine. Pri tejto súťaţi by boli odovzdané aj
schválené ocenenia. Ďalej predseda DHZ Šuňava poţiadal o zahrnutie rekonštrukcie prívodu
vody „Rinvičky“ do rozpočtu obce na ďalšie obdobie. Je potrebné to rekonštruovať, aby tento
zdroj vody bol prístupný pre obyvateľov aj pre návštevníkov.
V tomto bode pokračoval starosta obce. Hovoril o potrebe maľovať oplotenie okolo
cintorínov v obci. Vyzval poslancov, aby oslovili záujemcov o pomoc, o brigádu aby sa
nahlásili na obecnom úrade. Podľa počasia by sa maľovanie malo konať koncom septembra.
Poslanci ďalej reagovali, ţe by bolo potrebné zabezpečiť nejaké vybavenie na školský dvor
materskej školy. Starosta súhlasil a v spolupráci s vedením školy bude na tom pracovať.
Do bodu Rôzne sa zapojila aj poslankyňa Ing. Mária Ilenčíková, ktorá poukázala na
problém zavodnenia a zanesenia cesty na ulici Pod vodojemom počas veľkých lejakov. Je to
pravdepodobne spôsobené zle odvodnením a zablokovaním kanála poľnej cesty, nad ulicou,
smerom k novému vodojemu. Starosta hovoril, ţe treba osloviť vodárov, konkrétne p.
Lapšanského, aby poľnú cestu dali do poriadku.
Bod č. 15 Diskusia
V tomto bode dostali priestor aj prítomní občania. Vystúpil pán J. Kollár. Vyjadril svoj
názor k správe pani riaditeľky základnej školy s materskou školou, k prenájmu nebytových
priestorov p. Moulaiovej ako i k projektu rozšírenia ČOV Šuňava. Do diskusie sa zapojil aj
pán M. Cvaniga, ktorý sa pýtal na projekt rozšírenia vodovodnej siete na ulici Tatranská
a poukázal na problém navozenia zeminy na „starú cestu“ na ulici Mieru p. Borzíkom.
Ďalšie príspevky do diskusie neboli.
Starosta obce Stanislav Kubaský, poďakoval prítomným za účasť na 18. zasadaní
Obecného zastupiteľstva v Šuňave a zasadanie ukončil.

Stanislav Kubaský
starosta obce
Zapísal:
Ing. Anna Vilimová

Overovatelia:
Ing. Miroslav Zajac
Ing. Mária Ilenčíková

Kontrolór: Mgr. Alena Zajacová
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