OBEC

ŠUŇAVA

ZÁPISNICA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obce Šuňava

ktoré sa konalo dňa 22. júna 2017
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Zápisnica
zo zasadnutia OZ v Šuňave č. 17, ktoré sa konalo
dňa 22. júna 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

Ďalej boli prítomní občania z obce podľa priloţenej prezenčnej listiny.

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

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
Plán hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2017
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na
území Obce Šuňava
6. Vnútorná smernica č. 1/2017
7. Ročná účtovná závierka za rok 2016 a Záverečný účet obce za rok 2016
a) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2016
b) Správa audítora k ročnej účtovnej závierke obce za rok 2016
8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
9. Zmluva o šírení a sprístupňovaní obsahu vysielania programových sluţieb JOJ
GROUP
10. Projekt na ČOV
11. Projekt „Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním“, podľa výzvy č. OPKZPPO1-SC111-2017-23 na predkladanie ţiadostí o NFP
12. Vydláţdenie chodníkov v parku na Trojičnom námestí
13. Ţiadosť od Petra Dominika s manţelkou, bytom Scherfelova 1334/88, Poprad
14. Interpelácie poslancov.
15. Rôzne.
16. Diskusia.
17. Záver.
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ÚVOD
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo podľa harmonogramu rokovaní
OZ. Prítomní boli všetci poslanci obecného zastupiteľstva, pracovníci obecného úradu
a niektorí občania z 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 Ján Kalla, Ţofia Šebestová a poslanci hlasovali za návrhovú komisiu
v zloţení: Ing. Miroslav Zajac, Ing. Mária Ilenčíková.
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: Ján Kalla, Ţofia Šebestová
B: volí
návrhovú komisiu v zloţení: Ing. Miroslav Zajac, Ing. Mária Ilenčíková
Hlasovanie:
Za:

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 prítomných poslancov OZ

Uznesenie č. 225/2017 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
04.05.2017. 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:
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Obecné zastupiteľstvo Obce Šuňava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
Správu o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra obce Šuňava.
Príloha č. 1 k Uzneseniu č. 226/2017
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. 226/2017 bolo schválené.
BOD č. 4 Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2017
V tomto bode pokračovala hlavná kontrolórka obce, ktorá poslancom predniesla svoj
plán kontrol na II. polrok 2017. Poslanci k plánu nemali doplňujúce návrhy a 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
Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2017.
Príloha č. 1 k Uzneseniu č. 227/2017
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. 227/2017 bolo schválené.
BOD č. 5 Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2017 o umiestňovaní volebných

plagátov na území Obce Šuňava

V tomto bode sa poslanci venovali Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce č.
2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území Obce Šuňava. Dôvodovú správu
predniesla pracovníčka obce Anna Vilimová.
Cit.: „Na základe Usmernenia k umiestňovaniu volebných plagátov, z odboru volieb,
referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR v súvislosti s voľbami do orgánov
samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať v roku 2017, bol spracovaný Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia obce Šuňava o umiestňovaní volebných plagátov na území Obce
Šuňava.

4

Tento návrh sa svojou koncepciou zameriava na vyhradenie miesta a ustanovuje podmienky
na umiestňovanie volebných plagátov, prípadne iných nosičov informácií na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady SR, voľby do
Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov, voľby do orgánov
samosprávy obcí a prípadne referenda.
VZN č. 4/2009 obce Šuňava, o pouţívaní oznamovacích tabúľ neriešilo umiestňovanie
volebných plagátov pre všetky voľby a preto, obec novým návrhom VZN dorieši
umiestňovanie volebných plagátov pre všetky druhy volieb. Taktieţ na základe nového VZN
sa vybudujú nové dočasné informačné plochy pre umiestňovanie propagačných volebných
plagátov, ktoré budú voľne prístupné pre kandidujúce subjekty, ktoré si svoje propagačné
materiály a plagáty vo svojej réţií umiestnia a taktieţ odstránia po voľbách.
Podľa návrhu VZN budú na umiestňovanie volebných plagátov, prípadne iných nosičov
informácií určené verejne prístupné nástenky, dočasne umiestnené pre daný účel na týchto
miestach: pri predajni COOP Jednota, k.ú. Vyšná Šuňava a nástenka pri budove Urbárskeho
domu s.č. 139 k.ú. Niţná Šuňava.
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Šuňava 15 dní pred rokovaním OZ a na
internetovej stránke obce.“ koniec cit.
Nasledovala rozprava k návrhu VZN. Poslanci sa informovali či VZN, ktoré sa ruší,
netreba nahradiť VZN o pouţívaní oznamovacích tabúľ. Starosta reagoval, ţe za to čo je
v informačných tabuliach nesie zodpovednosť štatutár obce, VZN nie je potrebné.
Predchádzajúce VZN z roku 2009 bolo nevhodne pomenované. Ďalšie pripomienky neboli
a preto poslanci hlasovali za návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Šuňava podľa § 6 a § 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade s § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani
a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach
v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území
Obce Šuňava
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 : 3/5 väčšina prítomných poslancov OZ

Uznesenie č. 228/2017 bolo schválené.
BOD č. 6 Vnútorná smernica č. 1/2017
V tomto bode vystúpil starosta obce Stanislav Kubaský, ktorý poslancom hovoril
o zmene zákona vo veci obstarávania tovarov a sluţieb, stavebných prác atď. Ide o zákon č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov účinného od 01.06.2017. Preto je potrebné prijať vnútornú smernicu,
ktorá upravuje limity na obstarávanie podľa tohto zákona. Návrh poslanci obdŕţali spolu
s materiálmi na zasadanie. Smernicu vypracovala kvalifikovaná osoba, je v súlade so
zákonom. Poslanci nemali k návrh pripomienka a hlasovali za návrh uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo Obce Šuňava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A: prerokovalo
návrh Vnútornej smernice č. 1/2017 k zadávaniu zákaziek na dodanie tovarov, na poskytnutie
sluţieb a uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
účinného od 01.06.2017
B: schvaľuje
Vnútornú smernicu č. 1/2017 k zadávaniu zákaziek na dodanie tovarov, na poskytnutie
sluţieb a uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
účinného od 01.06.2017 s prílohami.
Príloha č. 1 k Uzneseniu č. 229/2017
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 : 3/5 väčšina prítomných poslancov OZ

Uznesenie č. 229/2017 bolo schválené.
BOD č. 7 Záverečný účet obce za rok 2016 a ročná účtovná závierka za rok 2016
V tomto bode vystúpila ekonómka obce Ing. Anna Sedláková. Poslancom predniesla
správu o Záverečnom účte obce za rok 2016 a o ročnej účtovnej závierke za rok 2016.
Poslanci návrh záverečného hospodárenia za rok 2016 obdŕţali spolu s materiálmi na
zasadanie OZ. V správe sa uvádza, ţe príjmy za rok 2016 boli vo výške 1 194 344,25 eur,
výdaje boli vo výške 1 053 282,58 eur z toho výdaje na ZŠ s MŠ boli vo výške 536 981,21
eur. V roku 2016 sa investovalo do výstavby chodníkov v niţnej aj vo vyšnej časti obce, do
vybudovania odstavného parkoviska pri materskej škole. Zrekonštruovali a vystavali sa
garáţe pri ubytovacom zariadení s.č. 2 s diaľkovým ovládaním garáţových brán. Urobil sa
náter strechy, drevených obkladov a okien na ubytovacom zariadení obce. Na starom
cintoríne vo vyšnej časti obce sa urobilo nové oplotenie, odstránila sa skládka odpadu
v cintoríne, odstránili a orezali sa poškodené dreviny a na oboch cintorínoch v obci kde sa
pochováva sa osadili informačné tabule. Zrekonštruovala sa taktieţ kuchyňa v kultúrnom
dome (vymenili sa okná, podlaha, rozvody a pod.). V roku 2016 sa pokračovalo s výkupom
pozemkov pod miestne komunikácie (ul. Tatranská, Lúčna, Hŕbky). Pre DHZ O sa zakúpila
poţiarna AVIA z Letiska Poprad. V roku 2016 sa podala ţiadosť o NFP z fondov EÚ na
zateplenie budovy obecného úradu, ktorá bola aj schválená. V TKR sa prešlo z analógového
vysielania na digitálne a zároveň sa rozšírila programová ponuka. Koncom roka 2016
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. začala s výstavbou nového vodojemu, kde
spoločnosť preinvestovala viac ako 334 000,-- eur. Vodojem by mal byť spustený na
jeseň/2017. Obec aj napriek veľkým investíciám hospodárila úsporne, efektívne a z beţných
prostriedkov ušetrila cez 128 000,-- eur.
V súvislosti so záverečným hospodárením obce za rok 2016 vystúpila so svojim stanoviskom
aj hlavná kontrolórka obce, Mgr. Alena Zajacová, ktoré poslanci zobrali na vedomie.
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Ďalšie príspevky v rozprave uţ 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.
A: prerokovalo
Záverečný účet obce za rok 2016 a ročnú účtovnú závierku za rok 2016
B: berie na vedomie
B.1 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2016 podľa Prílohy č. 1
k Uzneseniu č. 230/2017
B.2 Správu audítora k ročnej účtovnej závierke obce za rok 2016
C: schvaľuje
C.1 Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2016 podľa Prílohy č.
2 k Uzneseniu č. 230/2017 bez výhrad,
Príjmy celkom 1 194 344,25 eur,
Výdaje celkom 1 053 282,58 eur, z toho kapitálové výdaje 84 292,03 eur.
C.2 pouţitie prebytku v sume 128 016,29 eur, zistené podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:
tvorba rezervného fondu 128 016,29 eur.
Pouţitie: asfaltovanie MK, rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice v niţnej časti
obce, poloţenie dlaţby na chodníky v parku na Trojičnom námestí.
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. 230/2017 bolo schválené.
BOD č. 8 Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
V tomto bode sa zastupiteľstvo venovalo Rozpočtovému opatreniu č. 1/2017 (zmena
rozpočtu). Tu vystúpila opäť ekonómka obce Ing. Anna Sedláková.
Ďalšie príspevky
k tomuto bodu neboli a tak poslanci hlasovali za návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Šuňava podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 na základe predloţeného návrhu,
Príloha č. 1 k Uzneseniu č. 231/2017.
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
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Uznesenie č. 231/2017 bolo schválené.
BOD č. 9 Zmluva o šírení a sprístupňovaní obsahu vysielania programových

služieb JOJ GROUP
V tomto bode poslancov informovala pracovníčka Martina Štrbková o financovaní
balíka o šírení a sprístupňovaní obsahu vysielania programových sluţieb JOJ GROUP. Jedná
sa o programy JOJ, JOJ Plus, Rik. V rozprave poslanci sa pýtali na podmienky zmluvy
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.
A: berie na vedomie
informáciu o financovaní balíka o šírení a sprístupňovaní obsahu vysielania programových
sluţieb JOJ GROUP
B: schvaľuje
podpísanie Zmluvy o šírení a sprístupňovaní obsahu vysielania programových sluţieb JOJ
GROUP
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. 232/2017 bolo schválené.
BOD č. 10 Projekt na ČOV
V tomto bode vystúpil starosta obce Stanislav Kubaský. Poslancom vysvetľoval
v akom štádiu je projekt rozšírenia kapacity obecnej čističky odpadových vôd. Výzva na
predkladanie ţiadostí o NFP by mala byť zverejnená v najbliţších dňoch. Starosta hovoril
poslancom, ţe v prípade potreby bude moţno aj zvolané zasadanie OZ mimo harmonogramu
zasadaní. Naša obec spolupracuje s Agentúrou PSK. Tá obci vypracuje a skompletizuje
Ţiadosť o NFP a aj uskutoční výber na dodávateľa prác na projekte. Projektovú dokumentáciu
obec má vypracovanú. Naša čistička funguje bez zmeny od roku 1995 a kapacitne vôbec
nestíha. Projektom sa nielen rozšíri jej kapacita ale aj sa technologicky zmodernizuje.
V rozprave neboli príspevky a poslanci hlasovali za návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Šuňava podľa § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu starostu obce o pripravenej výzve na predkladanie ţiadosti o NFP, ktorá má
byť zverejnená v najbliţšej dobe, operačný program IROP, prioritná os - Zlepšenie kvality
ţivota v regiónoch s dôrazom na ţivotné prostredie, kód výzvy 4.2.1.
Aktivita: Budovanie a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2000
obyvateľov.
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:
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Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum :

nadpolovičná väčšina všetkých poslancov OZ

Uznesenie č. 233/2017 bolo schválené.
BOD č. 11 Projekt „Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním“, podľa výzvy č.
OPKZP-PO1-SC111-2017-23 na predkladanie žiadostí o NFP.
Aj v tomto bode pokračoval starosta obce Stanislav Kubaský. Hovoril o novej výzve
na poskytnutie dotácií na kompostovanie. V našom prípade by obec cez dotáciu zabezpečila
zakúpenie komposterov do domácností . Výzva je stavaná tak, ţe obec bude spolufinancovať
náklady projektu vo výške 5 %, čo je suma 4 962,54 eur z celkových predpokladaných
nákladov 99 250,80 eur. Kompostovaním sa zníţi mnoţstvo komunálneho odpadu.
A v celkovom dopade sa tak predpokladá zníţenie nákladov na vývoz a uloţenie
komunálneho odpadu. V rozprave neboli pripomienky a 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: prerokovalo
moţnosť získania NFP na projekt „Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním“ podľa
výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23
B: schvaľuje
B.1 podanie Ţiadosti o nenávratné finančné prostriedky na projekt „Predchádzanie vzniku
odpadu kompostovaním“ podľa výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23
B.2 výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany ţiadateľa
z celkových oprávnených výdavkov 99 250,80 eur (náklady na zabezpečenie kompostérov +
manaţment). Výška spolufinancovania je 5 % čo predstavuje sumu 4 962,54 eur
spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov.
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. 234/2017 bolo schválené.
K bodu 12 Vydláždenie chodníkov v parku na Trojičnom námestí
V tomto bode sa poslanci venovali projektu na vydláţdenie zvyšných chodníkov
v parku na Trojičnom námestí. Ide pribliţne o 581 m2 chodníka. O tomto projekte hovoril
starosta obce, Stanislav Kubaský. Výber dodávateľa sa uskutoční zákonným spôsobom –
výberovým konaním. Ďalej hovoril, ţe ak všetko pôjde podľa plánu, chodníky by mohli byť
hotové do dňa obce (13.08.2017). Predpokladané náklady by mali byť vo výške 20 000 eur.
V rozprave poslanci nemali doplňujúce 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.
schvaľuje
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projekt pokládky zámkovej dlaţby na chodníkoch v parku na Trojičnom námestí
v rozpočtovom náklade 20 000,-- eur.
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. 235/2017 bolo schválené.
K bodu 13 Žiadosť od Petra Dominika s manželkou, bytom Scherfelova 1334/88,
Poprad
V tomto bode sa poslanci venovali ţiadosti pána Petra Dominika s manţelkou
o rozšírenie a spolufinancovanie obecnej kanalizácie na ulici Podhorská k ich novostavbe.
Pán Dominik zabezpečí aj súhlasy od ostatných vlastníkov pozemkov s natiahnutím
kanalizácie. Starosta hovoril, ţe v tomto prípade treba zdôrazniť, ţe kanalizácia po ukončení
prejde bezodplatne do vlastníctva obce. Poslanci v rozprave nemali ďalšie pripomienky a tak
hlasovali za uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Šuňava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
A: prerokovalo
Ţiadosť od Petra Dominika s manţelkou, bytom Scherfelova 1334/88, Poprad, číslo jednania
518/2017 zo dňa 6.6.2017 na moţnosť realizácie kanalizácie na ulici Podhorská k novostavbe
ţiadateľov.
B: schvaľuje
realizáciu kanalizácie na ulici Podhorská o dĺţke 35 m s celkovým nákladom 10 259,-- eur
z toho obec zakúpi materiál (kanalizačné rúry Ø 300 mm o dĺţke 35 m, odbočky pre ďalšiu
výstavbu rodinných domov v prieluke, kanalizačnú šachtu s poklopom a piesok na obsyp
kanalizácie) v celkovej hodnote cca. 1 900,-- eur. Výkopové práce, montáţ a všetky
konštrukčné práce vykoná ţiadateľ, pán Peter Dominik s manţelkou, na vlastné náklady. Po
realizácií vybudovaná časť kanalizácie sa stáva majetkom obce, bez nároku na finančnú
náhradu pre spolu zhotoviteľov pána Petra Dominika s manţelkou.
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. 236/2017 bolo schválené.
K bodu 14 Interpelácie poslancov
V tomto bode neboli podané ţiadne interpelácie.
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K bodu 15 Rôzne – vo veci odvodnenie starej cesty ul. Mieru
V tomto bode poslanci sa uzniesli na uznesení, vo veci odvodnenia starej cesty na ul.
Mieru. Toto uznesenie poslanci prijali na podnet stanoviska Komisie cestovného ruchu, športu
a ochrany verejného poriadku pri OZ v Šuňave, zo dňa 27.05.2017.
Obecné zastupiteľstvo Obce Šuňava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
A: berie na vedomie
Stanovisko Komisie cestovného ruchu, športu a ochrany verejného poriadku pri OZ v Šuňave,
zo dňa 27.05.2017 podľa Prílohy č. 1 k Uzneseniu č. 237/2017
B: schvaľuje
finančné prostriedky vo výške 55,-- eur v čistom pre pána Michala Ondruška, bytom SNP 27,
Šuňava – Niţná Šuňava za odstránenie oplotenia a postavenie nového oplotenia za účelom
vybudovania priekopy.
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. 237/2017 bolo schválené.
Ďalej v bode Rôzne ešte pokračoval starosta obce Stanislav Kubaský, ktorý poslancov
pozval na nastávajúce športovo-kultúrne akcie v našej obci: Gospelfest Za jazerom (23.24.06.2017), taktieţ hovoril o hasičskej súťaţi dospelých (09.07.2017)
a predstavil
poslancom program Dňa obce Šuňava 2017 (13.08.2017).
Ďalej starosta hovoril o postupe v procese spustenia nového vodojemu v miestnej časti Vyšná
Šuňava. Spustenie je trocha oneskorené, hovoril aj o tom, ţe sa bude inštalovať nové meracie
zariadenie na elektrinu. Celkový náklad na tento vodojem, bol Podtatranskou vodárenskou
spoločnosťou vyčíslený na 380 000,-- eur. Po spustení vodojemu bude vyšší tlak vody
a hlavne bude omnoho väčšia rezerva vody.
Starosta obce ďalej poslancom predniesol poţiadavku od občanov na ulici Lúčna, ktorí
ţiadajú obec o riešenie resp. výstavbu vodovodného potrubia na tejto ulici. Kvalita vody
v studniach na tejto ulici nevyhovuje hygienickým a zdravotným normám. Táto ulica sa
rozrastá aj o mladé rodiny s deťmi, kde pitná nezávadná voda je nevyhnutná. Taká istá
situácia nastáva aj na ulici Tatranská. Starosta v tejto súvislosti apeloval na poslancov, aby sa
v tejto veci viac angaţovali a oslovili vlastníkov pozemkov na miestnu komunikáciu. Pretoţe
základným kritériom na výstavbu akýchkoľvek inţinierskych sietí je majetkoprávne
vysporiadanie pozemkov pod miestne komunikácie.
Bod Rôzne uzavrel predseda DHZ Šuňava Ing. Ján Fridman, ktorý poslancov
informoval o tom, ţe 09. 07. 2017 odchádzajú naše ţiacke druţstvá chlapcov a dievčat na
medzinárodnú olympiádu CTIF do Rakúska. Deti tam nebudú len súťaţiť, ale v rámci
programu si pripravovali aj kultúrne vystúpenie na predstavenie Slovenska, vedenie základnej
školy pripravilo propagačný stánok. Informoval taktieţ, ţe deti pôjdu povzbudiť aj rodičia
a ďalší nadšenci, pre nich je zabezpečený autobus a ubytovanie na 3 dni.
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Bod č. 16 Diskusia
V tomto bode dostali priestor aj prítomní občania. Tu vystúpil M. Ilenčík, ktorý
hovoril o zlej situácii s pitnou vodou na ulici Lúčna a poţiadal o čo moţno najkratšie moţné
riešenie tejto situácie. Zároveň poďakoval, ţe poslanci a obec, na poţiadavku občanov ulice
Lúčna promptne reagovali.
Ďalší občania ešte spomenuli, ţe je potrebné zabezpečiť detský domček v parku na
Trojičnom námestí, na ktorom je nestabilný drevený rebrík.
Ďalšie príspevky do diskusie uţ neboli.
Starosta obce Stanislav Kubaský, poďakoval prítomným za účasť na 17. zasadaní
Obecného zastupiteľstva v Šuňave a zasadanie ukončil. Všetkým poprial príjemné preţitie
prázdninových mesiacov a verí, ţe sa v septembri všetci opäť stretneme dostatočne
oddýchnutí.

Stanislav Kubaský
starosta obce
Zapísal:
Ing. Anna Vilimová

Overovatelia:
Ján Kalla
Ţofia Šebestová

Kontrolór: Mgr. Alena Zajacová
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