Zápisnica

z 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Harakovciach
Konaného dňa 28. 04. 2022, so začiatkom o 19:00 hod v kultúrnom dome
v Harakovciach

Prftomnipodľa prezenčnej listiny: Mgr. MichalikPeter, Cmorej Pavol,JUDr.BudziňákováLýdia
Ospravedlnení: KaľavskýJozef,

Program : do programu boli doplnene body cislo 5 a 10 na žiadosť starostky obce.
BOD c. 1 Otvorenie zasadnutia

Starostka obce Božena Cmorejová otvorila 16. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Privítala
pritomných poslancov a hlavnú kontrolórku obce.

Starostka obce konštatovala, že pocet pritomných poslancovje 2 a OcZje uznášaniaschopné.
BODc. 2 Schvátenieprogramu 16.zasadnutía OcZ
Starostka obce sa opýtala poslancov, či má niekto pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh k programu
OcZ, tak ako bol uvedený v pozvánke. Zäroveň navrhla do programu doplnenie bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie obce a bod č. 10 - Rôzne.

Za návrh uznesenia hlosovali: Mgr. Michalik Peter, Cmorej Pavol
Proti návrhu uznesenia hlasovali:
Zdržali sa:

Návrh uznesenie k bodu c.2

Obecné zastupiteľstvo v Harakovciach schvaľuje program 16. zasadnutia OcZ
1.

Otvorenie zasadnutia

2. Schválenie návrhu programu 16. zasadnutia OcZ

3. Schválenieoverovateľova určeniezapisovateľa žápisnice
4.
5.
6.
7.
8.

Správa o kontrole a plnenia prijatých uzneseni z 15. zasadnutia OcZ
Rozpočtové opatrenie obce
Predloženie návrhu Záverečného účtu a schválenie Záverecného účtu Obce Harakovce
Použfvanie miestnej komunikácie 111/3219
Odvodnenie miestnej komunikácie 111/3219 dažďovou kanalizáciou

9. Návrh na prevod nehnuteľného majetku obce - pozemku KN-e č. p. 511/3 a pozemku KN-e č.
p. 50
10. Rôzne

BOD č. 3 Sdiválenie overovatefov, urcenie zaplsovatefa zápisnlcä
Starostka obce predložila nävrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za návrh uznesenia hlasovali: Mgr. Michalik Peter, Cmorej Pavol
Proti návrhu uznesenia hlasovali:
Zdržaii sa:

Návrh uznesenie k bodu č.3

OcZ určuje za zapisovateľa zápisnice : p. Mgr. Peter Michalík

OcZ schvaľuje za overovateľov zápisnice: p. Mgr. Peter Michalfk, Cmorej Pavol

BOD č. 4 Správa o kontrole a plneni' prijatýeh uznesenf z 15. zasadnutia OcZ
Starostka obce prečitala uznesenia prijaté na 15. zasadnutí OcZ konaného dňa 13. 12. 2021
s uvedenim ich plnenia.

Zo návrh uznesenia hlasovali: Mgr. Michalík Peter, Cmorej Pavol
Proti návrhu uznesenia hlasovali:
Zdržali sa:

Návrh uznesenie k bodu č.4

OcZ berie na vedomie informáciu o plneni uzneseni prijatých na 15. zasadnutí OcZ konaného dňa
13. 12. 2021.

BOD c. 5 Rozpočtové opatrenie oface

Starostka obce predložila poslancom rozpočtové opatrenie obce č. 1/2021 o úprave úcelovo
určených finančných prostriedkov.

Zo návrh uznesenia hlasovali: Mgr. Michalik Peter, Cmorej Pavol
Proti návrhu iiznesenia hlasovali:
Zdržali sa:
Návrh uznesenia k bodu č.5

OcZ berie na vedomie predložené rozpočtové opatrenie obce č. 1/2021
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BUU c. 6 Preďloienie nävrbu Zá^réctféh'yúSu*3'sa'iválenIe~?áv? cBeRo*"8<Eltu"o6cé
Harakovce

Starostka obce predložila poslancom Návrh záverečného účtu obce Harakovce, spolu so stanoviskom
HKO, vktorom odporúca HKO schváliť Návrh záverečného účtu s úpravami a taktiež odporúča
schváliť Záverečný účet v predloženom stave.

Za návrh uznesenia hlasovali: Mgr. Michalik Peter, Cmorej Pavol
Proti návrhu uznesenio hlasovali:
Zdržaíi sa:

Návrh uznesenia k bodu č.6

a) OcZschvaľuje predloženýNávrhzáverečnéhoúčtuobce Harakovces úpravami
b) Oc2 schvaľuje Záverečný účet obce Harakovce v predloženom znení

BOD i. 7 Použivanie miestnej tomunikácie 111/3219
Na zäklade podnetov od občanov a písomnej sťažnosti, ktorá bola doručená na obecný úrad,
oboznámila starostka obce poslancov so situáciou na miestnej komunikácii 111/3219, kde dochádza
ktrvalému poškodeniu komunikácie používaním ťažkej poľnohospodárskej techniky p. Ing. Pilbm.
Okrem poškodenia je časté aj znečistenie cesty blatom, hlavne vjarných ajesenných mesiacoch.
Obecné zastupiteľstvo po zvážení viacerych možnosti ako túto situáciu riesiť, navrhuje vybudovať
cestnu zätarasu - rampu, na účelovej komunikácii vedúcej z miestnej komunikácie 111/3219, na

pozemku KN-C č. p. 110/1. Vybudovaním tejto rampy by sa znemožnil prechod poľnohospodárskej
techniky, následne by doslo k zniženiu využivania miestnej komunikácie 111/3219 a jej menšiemu
poškodzovaniu. Na pozemky ktoré sú touto technikou obhospodarované existuje aj iná vhodná
prístupovä komunikácia pri používaní ktorej by sa nenarušovala miestna komunikäcia 111/3219.
Zo návrh uznesenia hlasovali: Mgr. Micholik Peter, Cmorej Pavol
Proti návrhu uznesenia hlasovali:
Zdržali sa:

Náurh uznesenia k bodu č.7

OcZ berie na vedomie informácie o problematickej situácii na miestnej komunikácii 111/3219
a navrhuje vvbudovať cestnú zátarasu - rampu, na účelovej komunikácii vedúcej z miestnej
komunikácie 111/3219, na pozemku KN-Cč. p. 110/1.

800 č, 8 Odvodnenie mlestnej komunikácie 1(1^219 dažďovoukananzáciou
Starostka obce informovala poslancov o havarijnej situácii na miestnej komunikácii 111/3219, kde

dochádza k pravidelnému zaplavovaniu danej komunikácie a to z dôvodu poškodenia existujúceho
odvodňovacieho kanála. K poskodeniu došlo pri úprave pozemku parc. reg. C čislo 106, ktorý je vo
vlastníctve Rímskokatolickej cirkvi- farnosť Poľanovce. Na tomto pozemku sa vybudovala pristupová
cesta k pozemku reg. C č. p. 104/1, ktorej vlastníkom je Ing. Piľa s manželkou, pričom pri výstavbe
bol zasypaný pôvodný odvodňovací kanál. Obecné zastupiteľstvo navrhuje vybudovať nový
odvodňovací kanál, ktorý bude vedený popod miestnu komunikáciu N1/3219 a jeho vyústenie bude
viesť do miestneho vodného toku.

Zanávrhuzneseniahlasovali: Mgr. MichalikPeter, Cmorej Pavol
Proti návrhu uznesenia hlasovali:
Zdriali sa:

Návrh uznesenia k bodu č.8

OcZ berie na vedomie informácie o havarijnom stave a navrhuje vybudovanie nového
odvodňovaciehokanälana miestnej komunikácii111/3219s vyústenimdo miestnehovodnéhotoku.

BOD č. 9 Návrh na prevod nehnutefného maietku obce

p&teniku KN-e č. p. 511/3

a pozemku KN-E c. p. 50
Starostka obce predložila poslancom návrh na prevod nehnuteľného majetku obce- pozemok KN-E č.

p. 50 o výmere 38 m a pozemok KN-Eč. p. 511/3 o vymere 397 m2, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvoria, zapísaný na LV č 120 k. ú. Harakovce, z dôvodu jeho neupotrebiteľnosti pre priame
využívanie obcou pri plnení samosprávnychčinnosti,ani prenesenéhovýkonu štátnejsprávy.
Ziadatelom o tento prevod je p. Pavol Cmorej, bytom Harakovce 2, ktorý navrhuje cenu pozemku
0, 50 za I m2.

OcZ vzalo na vedomie predloženy návrh zámeru na prevod nehnuteľného majetku a zároveň
navrhuje cenu pozemku zvýsiť o 100 % z 0, 50 na 1 za m .
Zároveň p. Pavol Cmorej, ktorý je poslancom OcZ urobil vyhlásenie o zamedzenie konfliktu vo
verejnom zaujme.

Zo návrh uznesenia hlasovali: Mgr. Michalik Peter, Cmorej Pavol
Proti návrhu uznesenia hlasovali:
Zdržali sa:

Návrh uznesenia k bodu č.9
Obecné zastupiteľstvo v Harakovciach:

a) Vyhlasuje majetok obce - pozemok KN-E č. p. 50 o výmere 38 m2 a pozemok KN-E č. p. 511/3
o výmere 397 m' ako prebytočny, nepotrebný pre priamevyužívanie obcou pri plnení samosprávnych
činností, ani preneseného výkonu štátnej správy.

b) Schvaľuje Zámer prevodu vlastníctva obce -pozemku KN-E č. p. 50, druh pozemku zastavaná

plocha a nádvoria o výmere 38 m2 a pozemok KN-E č. p. 511/3, druh pozemku zastavaná plocha
a nädvoriao výmere 397 m , zapísany na LVč 120 k. ú. Harakovce, spôsobompodľa ustanovenia § 9a
ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcf vzneni neskoršich predpisov, občanovi
s trvalým pobytom v obci Harakovce Pavlovi Cmorejovi za cenu l za 1 m2, spolu za cenu 435 .
Za dôvod hodný osobitného zreteľa pri prevode uvedeného majetku obce obecné zastupiteľstvo
považuje nasledovné skutočnosti:

Predmet prevodu vlastnictva tvorf priľahlú plochu k nehnuteľnostiam žiadateľa, ktorý
pozemok udržiava v dobrom stave.

Pozemok neslúži na priame využívanie obcou pri plnení svojich úloh a vzhľadom na jeho
umiestnenie,

polohu a vymeru nie je ho možné využfvať na inú činnosť ako voľné

nezastavané priestranstvo a to aj s poukázanfm na skutočnosť, že na danom pozemku je
ťarcha pre vlastnfkov nehnuteľností p. č. 39, 40, 41, 42/1, 42/2 a domu s popisným císlom 1.,
v podobe práva prechodu peši, aj motorovým vozidlom cez pozemky, a to tak ako bol
vyznaéený geometrickym plánom čislo 33981302- 14/2006 podľa V. 408/06- 12/06. Zároveň
cez daný pozemok sú vedené aj inžinierske siete.

Ziadatel bude využívať pozemok na prístup k nehnuteľnosti vo svojom vlastnictve rozostavaný rodinný dom nachádzajúci sa na KN-C č. p. 40/2.

Ziadateľ do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o povoleni vkladu vlastníckeho práva
k prevádzanému pozemku do katastra nehnuteľnosti zriadi bezodplatne vecné bremeno

v prospech Obce Harakovce na uloženie a prevádzkovania inžinierskych sieti už uložených na
predmete

kúpy,

zároveň

sa zmluvne

zaviaže,

vbudúcnosti

umožniť

obci

uloženie

a prevádzkovanie ďalsích sietí slúžiacich na verejnoprospešný účel.

S poukázaním na uvedené má obecné zastupiteľstvo za to, že spôsob prevodu vlastníctva majetku
obce z dôvodu hodného zreteľa v tomto prípade je primerany a účel zákona č. 138/1991 Zb. bude
dodržaný.

BOD í. 10 Rôzne
Hlavnä kontrolórka obce JUDr. Lýdia Budziňáková sa na zasadnuti OcZ vzdala výkonu funkcie
hlavného kontrolóra obce.
Návrh uznesenia k bodu č. 10

OcZ berie na vedomie ukončenie pracovného pomeru HKO.

Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na 16. Zasadnutf obecného zastupiteľstva.
Rokovanie OcZ bolo ukončené o 20:10.
V Harakovciach dňa 28. 04. 2022

Zapisovateľ:

Starostkaobce:
Overovatelia:

Mgr. Peter Michalik .............. L-/.^-.

BozenaCmorejová ........... '"J'?JltV>ífy...........
Mgr. Peter Michalík ............ ^^Y. 7.
Cmorej Pavol

UZNESENIAz 16. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Harakovciach zo dňa 28. 04. 2022
UZNESENIEč. 128/2022
K bodu č. 2 - schválenie programu 16. zasadnutia OcZ

Obecné zastupiteľstvo v Harakovciach schvaľuje program 16. zasadnutia OcZ doplnený o bod
programu č. 5. a č. 10.

Zodpovedný: starostka obce, OZ
Termín: ihneď

Za uznesenie hlasoval : Mgr. Michalík Peter, Cmorej Pavol
Proti uzneseniu hlasoval:
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UZNESENIEČ.129/2022

K bodu č.3 - schválenie overovaterov, urcenie zapisovateľa zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Harakovciach určuje za zapisovateľa zápisnice : p. Mgr. Peter Michalik
Obecnézastupiteľstvo v Harakovciachschvaľuje 23 overovateľov zápisnice:
p. Mgr. Peter Michalík, p. Cmorej Pavol.
Zodpovedný: starostka obce, OZ
Termín: ihneď

Za uznesenie hlasoval : Mgr. Michalík Peter, Cmorej Pavol
Proti uzneseniu hlasoval:
Zdržal sa:
starostk;

UZNESENIE c. 130/2022

K bodu č.4 - správa o kontrole a plnenf prijatých uznesení z 15. zasadnutia Oc2

Obecné zastupiteľstvo v Harakovciach OcZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení prijatých
na 15. zasadnuti OcZ dňa 13. 12. 2021.

Zodpovedný :starostka obce
Termin: ihneď

Za uznesenie hlasoval: Mgr. Michalík Peter, Cmorej Pavol
Proti uzneseniu hlasoval;
Zdržal sa:

UZNESENIE č. 131/2022
K bodu č. 5- Rozpočtové opatrenie obce

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie obce č. 1/2021 o úprave účelovo
určených finančných prostriedkov.

Zodpovedny :starostka obce, OZ
Termín: ihneď

Za uznesenie hlasoval: Mgr. Michalík Peter, Cmorej Pavol
Proti uzneseniu hlasoval:
Zdržal sa:

starosttfa

va

UZNESENIE č. 132/2022
K bodu í. 6 - Predloženie návrhu Záverečného účtu a schválenie Záverečného účtu Obce Harakovce

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženy Návrh záverečného účtu obce s úpravami
b) Obecnézastupiteľstvo schvaľuje Záverečnýúčetobcev predloženom zner
Zodpovedný : starostka obce, OZ
Termin: ihneď
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Za uznesenie hlasoval: Mgr. Michalfk Peter, Cmorej Pavol
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Proti uzneseniu hlasoval:
Zdržaf sa:
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UZNESENIE č. 133/2022

K bodu č. 7 - Použivanie miestnej komunikácie 111/3219

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o problematickej situácii na miestnej komunikácii

111/3219 a navrhuje vybudovať cestnu zátarasu - rampu, na úcelovej komunikácii vedúcej; miestnej
komunikácie 111/3219 na pozemku KN-Cč. p. 110/1.
Zodpovedný : starostka obce, OZ
Termín: ihneď

Za uznesenie hlasoval : Mgr. Michalfk Peter, Cmorej Pavol
Proti uzneseniu hlasoval:
Zdržal sa:

UZNESENIE č. 134/2022

K bodu č. 8 - Odvodnenie miestnej komunikácie 111/3219 dažďovou kanalizáciou

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o havarijnom stave miestnej komunikácie

111/3219 a navrhuje vybudovanie nového odvodňovacieho kanála na miestnej koj
s vyústením do miestneho vodného toku.
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Zodpovedny : starostka obce, OZ

Termfn: ihneď
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Za uznesenie hlasoval : Mgr. Michalík Peter, Cmorej Pavol
Proti uzneseniu hlasoval:
Zdržal sa:
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UZNESENIE č. 135/2022

K bodu č.9 - Návrh na prevod nehnuteľného majetku obce - pozemku KN-E č. p. 511/3 a pozemku
KN-E č. p. 50
Obecné zastupiteľstvo v Harakovciach:

a) Vyhlasuje majetok obce - pozemok KN-E č. p. 50 ovýmere 38 m a pozemok KN-E č. p. 511/3
o vymere 397 m ako prebytočny, nepotrebný pre prlame využívanie obcou pri ptnení samosprávnych
činností, ani preneseného výkonu štátnej správy.
b) Schvaluje Zámer prevodu vlastníctva obce -pozemku KN-E č. p. 50, druh pozemku zastavaná

plocha a nädvoria o vymere 38 m a pozemok KN-E č. p. 511/3, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvoria o výmere 397 m , zapisaný na LVč 120 k. ú. Harakovce, spôsobom podľa ustanovenia § 9a
ods. 8, pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znenf neskoršich predpisov, občanovi

s trvalým pobytom v obci Harakovce Pavlovi Cmorejovi zacenu 1 za 1 m , spolu za cenu 435 .
Za dôvod hodný osobitného zreteľa pri prevode uvedeného majetku obce obecné zastupiteľstvo
povazuje nasledovné skutočnosti:

Predmet prevodu vlastnictva tvori priľahlú plochu k nehnuteľnostiam

žiadateľa, ktorý

pozemok udržíava v dobrom stave.

Pozemok neslúži na priame využívanie obcou pri plneni svojich úloh a vzhľadom na jeho
umiestnenie, polohu a vymeru nie je ho možné využívať

na inú činnosť ako voľné

nezastavané priestranstvo a to aj s poukázanim na skutočnosť, že na danom pozemku je

ťarcha pre vlastníkov nehnuteľností p. č. 39, 40, 41, 42/1, 42/2 a domu s popisným číslom 1.,
v podobe práva prechodu peši, aj motorovým vozidlom cez pozemky, a to tak ako bol
vyznačený geometrickým plánom číslo 33981302- 14/2006 podľa V. 408/06- 12/06. Zároveň
cez daný pozemok sú vedené aj inžinierske siete.

Ziadatel bude využívat pozemok na pristup k nehnuteľnosti vo svojom vlastnictve rozostavaný rodinný dom nachádzajúci sa na KN-C č. p. 40/2.

Ziadatel do 30 dni od právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva
k prevádzanému pozemku do katastra nehnuteľnosti zriadi bezodplatne vecné bremeno
v prospech Obce Harakovce na uloženie a prevádzkovania inžinierskych sieti už uložených na
predmete kúpy, zároveň sa zmluvne zaviaže, v budúcnosti umožniť obci uloženie

a prevádzkovanie ďalsichsieti slúžiacich na verejnoprospešný účel.

S poukázanim na uvedené má obecné zastupiteľstvo za to, že spôsob prevodu vlastníctva majetku
obce z dôvodu hodného zreteľa vtomto prípade je primerany a úcel zákona č. 138/1991 Zb. bude
dodržaný.
Zodpovedny : starostka obce, OZ
Termin: ihneď

Za uznesenie hlasoval: Mgr. Michalik Peter, Cmorej Pavol
Proti uzneseniu hlasoval:
Zdržal sa:

UZNESENIEč. 136/2022
Kbodu č. 10- Rôzne

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu ovzdaní sa výkonu funkcie hlavnej kontrolórky
obce Harakovce.

Termin: ihned'

Za uznesenie hlasoval: Mgr. Michalik Peter, Cmorej Pavol

Proti uzneseniuhlasoval:
Zdržal sa:
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