
Zápisnica

Z 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Harakovciach

Konaného dňa 13. 05. 2022, so začiatkom o 19:00 hod v kultúrnom dome
v Harakovciach

Pntomnf podľa prezenčnej listiny: Mgr. Michalik Peter, Cmorej Pavol, Kalavský Jozef,

Ospravedlnení:

Program : podľa pozvánky

BOD č. 1 Otvorenie zasadnutia

Starostka obce Božena Cmorejoró otvorila 17. Zasadnutie OcZ. Privftala všetkých prftomnÝch poslancov.

Starostka obce konstatovala, že počet prftomných poslancovje 3 a OcZje uznášania schopné.

BOD č. 2 Schválenie programu 17. zasadnutia OcZ

?.aro.stka°.bce_sa °PYtala posl<inc°'''či má niekt° Pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh k programu OcZ tak ako
uvedenývpozvánke.

^a náurh uznesenia hla'.ovali: Mgr. Mlchalik Peter, Cmorej Pavol, Kahvsky'lmef
Prot/ návrhu uznesenio hlasovali:

Zdrzali sa:

Nävrh uznesenie k bodu č.2
Obemé z^tupi terstvo v Harakovciach schvaruje program 17. zasadnutia OcZ. tak ako je uvedené v pozvánke

Otvoreniezasadnutia.

2. Schválenie návrhu programu 17. zasadnutia OcZ.
3. Schválenieoverovateľova určeniezapisovateľa zápisnice.
4. Spräva o kontrole a plnenia prij'atých uznesenf z 16. zasadnutia OcZ.
5. Vyhlásenie volby HKO obce Harakovce.

6. Prevod vlastnickych práv k nehnuteľnému majetku obce Harakovce- pozemku KN-E č. D. 511/3 a
pozemku KN-E č. p. 50.

BOD č. 3 Schválenie overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnice

Starostka obce predložila návrhy na schvälenie zapisovateľa a overovatelbv zápisnice.

^o noi/rft uznesen/o hlasovali: Mgr. MfcAofft Peter, Cmore; Porof, Karavský Jozef
Proti návrhu uznesenia hlosovali:

Zdržatísa:

Návrh uznesenia k bodu č.3

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

Oc2 schvaľuje za overovateľov zápisnice: p. KaľavskýJozef, Cmorej Pavol



BOD i. 4 Správa o kontrole a plnení prijatých uznesenf zo 16. zasadnutia OcZ

Starostka obce precitala uznesenia prijaté na 16. zasadnutf OcZ konaného dňa 28.04.2022 s uvedenfm ich
plnenia.

zcr nóvrh uznesenia hlasovali; M;

Protí návrhu uznesenia hlasovalí

Zdržait sa:

gr. Michalik Peter, Cmorej Pavol, Kaľavský Jozef

Návrh uznesenie k bodu č.4

OcZ berie na redomie informáciu o plnenfuznesenfprijatých na 16. zasadnuti OcZ konaného dňa 28. 04. 2022

BOD C. 5 Vyhlásenie volliy HKO obce Harakovce

Vzhľadom k tomu , K na 16. zasadnutf obecného zastupitelstva obce Harakovce sa HKO obce vzdala funkcie ie
obec povinna do^GO dni vyhlásiť novú volbu HKO vzhľadom k tomu obecné zastupitelľtvo obce'Harakovce
vyhlasuje voľbu HKO v termíne 24. 06. 2022. S nástupom do zamestnania 01. 07. 2022 suväzkom Yhod. iťyž"ďenne

''0

Zo návrh uznesenia hlasovali . Mgr. Michalik Peter, Cmorej Pavol, KahvskyJozef'
Proti návrhu uznesenia hlasovalí;
Zdržaíi sa:

Návrh uznesenia k bodu č.5

Obecné zastupiteľstvo v Harakovciach

a) Vyhlasuje v zmysle § 18a), ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znenf neskorsfch
predpisov. deň 24. 06. 2022 za deň konania vorby hlavného kontrolóra obce Harakovce.

b) nástupdozamestnania 01. 07. 2022

c) Určuje požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Vavrisovo nasledovne:
. UkonČené minimálne úplné stredné vzdelanie
. Bezúhonnosť

. Pracovný úväzok 2 hodfn týždenne t. j. 5 %

. Rozsah kontrolnej Bnností v súlade s § 18d) až f) citovaného zákona

OD... 6 prevod v'ast"íckych práv k nehnuteľnému majetku obce Harakovce - pozemku KN - E č.
p. 511/3 a pozemku KN - E č. p. 50

?arostka_°b" PredlozNa_P°sla"':°m Návrh na prevod vlastnfctva (predaj) nehnuterného majetku obce
la ra-k°vce, -. p°zemk" KN-E'Č:p;511/3'zastavaná Ploch<i - nádvoria, vedenom'na-LVe7l20, k' ú."Ha'rak~ovcľo

^vymere 397 m', na žiadatela: Pavla Cmoreja, narodeného: 05. 05. 1984, trvale bytom: Harakovce^č.Y
053. 05Behár,°'":eza cenu . l-: -za lmz-teda " celkou^cene 397. -  a KN-E/Č. p^ 50,"zastavana~pl'ocha"a
nädvoria^vedenom^na^LV i. 120, k. ú. Harakovce o celkovej výmere 38 m2, 'na žiadatera"Pavila'tooreia
narodeného: 05. 05. 1984, trvale bytom: Harakovce č. 2, 053 05 Behárovce za cenu l, -   za ľm2, tediav'celko-vei
cene 38, - 



Pntomnf hostia, menovite p. Emflia Pavloučinová, p. Vladimír Krigovský nesúhlasia s predajom pozemku.

Za návrh uznesenia hlosovnl: . Mgr. Michallk Peter, Cmorej Povol, Kalavskýjozef'
Proti návrhu uznesenia hlasovaií:
Zdržaiť sa:

Návrh uznesenia k bodu č.6

Obecné zastupiteľstvo obce Harakouce schvaruje:

1. prevod vlastnictva (predaj) majetku vo výluenom vlastnictve obce Harakovce, konkrétne pozemok KN-E, c.
p'-5°'-"st"avaná. plocha a nád''°ria' vedenom na LV c. 120, k. ú. Harakovce o celkovej-vym'erei ~38"mz,~'na'
zjadatela^: Pavla Cmoreja, narodeného: 05. 05. 1984, trvale bytom: Harakovce č. 2, 053 05 Behá'rovceza'cenu' l'."

 ,
zal. m''"teda" celk°*'ei. ce"e 38'~ ' SPÔSObom: z dôvodu hodného osobitného 2retera'-vzmysle-§9a)"ods"8

pfsm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcf v znenf neskorších predpisov, ktorý je daný tym, 'že':
. Predmet prevodu vlastnfctva tvorf priFahlú plochu k nehnutelnostiam žiadatela, ktorý pozemok udríiava

vdobromstave.

. P°"mok neslúži na priame využfvanie obcou pri plnenf svojich úloh a vzhradom na jeho umiestnenie,
p°'°hu-a-''ýmeru nle je h°m°zné VY"í"'ať na inú Cinnosť ako volné nezastavané priestra'nstvio~'a'to"aj"s
poukázanfm^na skutoenosf, že na danom pozemku je farcha v prospech vlastnikov nehnuternost?^
pmemkov KN-C p. č. 39, 40, 41, 42/1, 42/2 a rodinného domu s. 6. 1: ,a to v rozsahu právaprechodu
pe^aLm°t°rovYm''°2'dlom cez. pozemky - a to tak ako bol vyznacený geometrickým plánom cfslo
33981302-^4/2006 podla V. 408/06- 12/06, cez dany pozemok sú vedené ajYnzinierske'"5iiete ľto
verejnývodovod.

. Ziadateľbude využfvaf pozemok na pnstup k nehnuternosti vo svojom vlastnfctve - rozostavanv rodinnu
dom nachádzajúci sa na KN-C é. p. 40/2.

* ziadater do 3° dnl'°d Pra'":'Platnosti rozhodnutia o povolenf vkladu vlastnlckeho práva k prevádzanému
pozemku do katastra nehnuteľnosti zriadi bezodplatne vecné bremeno v prospech Obcer Harakovce'na
ulozenie a preyádzkovania inžinierskych sietf už ulozených na predmete'kúpy ako'aj-vbudúcnosťi sa
^uvne zaviaže umožniť obci uloženie a prevádzkovanie ďalšfch siet; slúžia'cich na'verej'noprospešný

2. prevod vlastnictva (predaj) majetku vo výlučnom vlastnictve obce Harakovce, konkrétne pozemok KN-E, č.
p'-511,3' "sta''a"á pl°cha a nád''°ria' "edenom na LV č. 120, k. ú. Harakovce o celkovej výmere 397 m2 'na
ziadateľa: Pavla Cmoreja, narodeného: 05. 05. 1984, trvale bytom: Harakovce č. 2, 05305'Behárovceza'cenu' 1'.°-

 

"-lm''. teda " ce'.k°''ei-cene 397'~  . SP°sob°m: 2 dôvodu hodného osobitného zreteľav zmysle§~9a)"ods"8
plsm. e) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcf v znenf neskoršfch predpisov, ktorý je daný tým. 'že7

. Predmet prevodu vlastníctva tvori prilahlú plochu k nehnutelnostiam žiadateľa, ktory pozemok udržiava
vdobromstave.

. Pozemok neslúži na priame využfvanie obcou pri plnenf svojich úloh a vzhľadom na jeho umiestnenie,
p°'°.h"-a. *'ymeru, n'eje h°. m°žné využ"'ať "a inú ann°ri ako v°r"é nezastavané priestra'nstvo'-a'to"aj^
^u.. ^rľ. "a. !^t°čn°sť'že na dan°m pozemku ie tarchii Pre vlastnfkov nehnuteľnostf KN-Cp. č. 39,
4°:, tí-;_42/l'_42/2. a r°ďnnéh°domu s-č-1- 'a to v ProsP"h P'-áva prechod^peši'aj'motorovym

-ce. z.^emky. 'a to tak ak° t101 vy2 niiče"Ý geometrickým plánom čfslo 33981302-14/2006 podľa
V. 408/06-12/06, cez daný pozemok sú vedené aj inžinierske siete a to verejný vodovod.

. Ziadaterbude využfvať pozemok na pristup k nehnuteľnosti vo svojom vlastnictve - rozostavanv rodinnv
nachádzajúci sa na KN-C č. p. 40/2.

' ziad.ater d° 3° dn'°d Pra''°Plat"°sti rozhodnutia o povolenf vkladu vlastnfckeho práva k prevádzanému
pozemku do katastra nehnutelnosti zriadi bezodplatne vecné bremeno v prospech^ObcerHarakovce'na
uloženie a preyádzkovania inžinierskych sietf už uložených na predmete'kúpy ako~a7vbuducnosti 'sa
zmluvne zaviaže umožnif obci uloženie a prevádzkovanie ďalších sietf slúžiacich na'verejnopros'pesny

Predävajúd^obec Harakovce) a Kupujúci (Pavol Cmorej) sa dohodli, že poplatky spojené s návrhom na vklad do
katastra v plnej výske uhradi Kupujúci (Pavol Cmorej).



Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na 17. Zasadnutí obecného zastupitefstva.

Rokovanie OcZ bolo ukonéené o 20:15

V Harakovciach dňa 13.05.2022

ZapisovateF: Mgr. Peter Michalík

Starostka obce: Božena Cmorejová ...... /"~:%ď^u]/.'

Overovatelia: Jozef Kaľavsky

^-
Cmorej Pavol



UZNESENIAzl7.zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Harakovciach zo dňa 13. 05. 2022

UZNESENIE č. 137/2022
K bodu č.2 - schválenie programu 17. zasadnutia OcZ
Obecné zastupiteľstvo v Harakovciach schvaľuje program 17. zasadnutia OcZ. Tak ako je uvedeny v pozvänke.
Zodpovedný :starostka obce, OZ
Termín: ihned'

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

Dňa: 18. 05. 2022 star rova

UZNESENIEc. 138/2022

K bodu č. 3 - schválenie overovaterov, urcenie zapisovateFa zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Harakovciach určuje za zapisovateľa zäpisnice : p. Mgr. Peter Michalfk
Obecné zastupiteľstvo v Harakovciach schvaľuj'e za overovateľov zápisnice: p. Cmorej Pavol, p. Kaľavský Peter.
Zodpovedný: starostka obce, OZ
Termín: ihned'

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

Dňa: 18. 05. 2022 staros

UZNESENIEČ. 139/2022

K bodu č.4 - správa o kontrole a plneni prijatých uznesení zo IX. zasadnutia OcZ
Obecné zastupiteľstvo v Harakovciach OcZ berie na vedomie informáciu o plnenf uzneseni' prijatých na 16.
zasadnutf OcZdna28. 04. 2022.

Zodpovedný :starostka obce
Termín: ihneď

Za uznesenie hlasoval: Mgr. Michalfk Peter, Kaľavskýjozef, Cmorej Pavol
Protí uzneseniu hlasoval: O
Zdržalsa:O

Dňa: 18. 05. 2022 starostka^bc^*
I . . I <..

OVä



UZNESENIE č. 140/2022
K bodu č.5 Vyhlásenie vorby HKO obce Harakovce
Obecné zastupiteľstvo v Harakovciach

d) Vyhlasuje v zmysle § 18a), ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenf v znenf neskorsich
predpisov. deň 24. 06. 2022 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Harakovce.

e) nästup do zamestnania 01. 07. 2022

f) Určuje požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Vavrišovo nasledovne:
. Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
. Bezúhonnosť

. Pracovnýúväzok2 hodín týždenne t. J.5 %

. Rozsah kontrolnej činnosti v súlade s § 18d) až f) citovaného zákona
Zodpovedný -starostka obce, OZ
Termín: ihneď

Za uznesenie hlasoval: Mgr. Michalík Peter, KaľavskýJozi
Proti uzneseníu hlasoval: O
Zdržal sa: O

Dňa: 18. 05. 2022 ?!^%Z..."
Bože^ia Cmorejová

UZNESENIE č. 141/2022

K bodu č. 6 - Prevod vlastnickych práv k nehnuternému majetku obce Harakovce - pozemku KN - E č. p.
511/3 a pozemku KN - E č. p. 50

Obecné zastupiteľstvo obce Harakovce schvaruje:

1. prevod vlastníctva (predaj) majetku vo výlučnom vlastni'ctve obce Harakovce, konkrétne pozemok KN-E, č.
p. 50, zastavaná plocha a nádvoria, vedenom na LV c. 120, k. ú. Harakovce o celkovej výmere 38 m2, 'na
ziadatera: Pavla Cmoreja narodeného; 05.05. 1984, trvale bytom: Harakovce c. 2, 053 05 Behá'rovce za cenu l,-

  
za 1 m', teda v celkovej cene 38, -  , spôsobom: z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle 6 9a) ods. 8

pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obďvzneni neskorsich predpisov, ktorýj'e daný tým, že:

. Predmet prevodu vlastnfctva tvorí priľahlú plochu k nehnuteľnostiam žiadateľa, ktorý pozemok udržiava
v dobrom stave.

. Pozemok neslúži na priame vyuzivanie obcou pri plnenf svojich úloh a vzhFadom na jeho umiestnenie,
polohu a výmeru nie je ho možné využfvať na inú činnosť ako voľné nezastavané priestranstvo a to aj s
poukázanim na skutoenosť, že na danom pozemku je ťarcha v prospech vlastnfkou nehnuteľnostf -
pozemkov KN-C p. č. 39, 40, 41, 42/1, 42/2 a rodinného domu s. č. 1. ,a to v rozsahu práva prechodu
pesi aj^ motorovým uozidlom cez pozemky , a to tak ako bol vyznačený geometrickým planom čislo
33981302- 14/2006 podľa V. 408/06- 12/06, cez daný pozemok sú vedené aj inžinierske siete a to
verejnývodovod.

. Ziadateľbude využi'vať pozemok na prfstup k nehnuteľnosti vo svojom vlastnictve - rozostavaný rodinný
dom nachádzajúci sa na KN-C č. p. 40/2.

. Ziadateľ do 30 dnf od právoplatnosti rozhodnutia o povolenf vkladu vlastnfckeho práua k prevádzanému
pozemku do katastra nehnuteľnosti zriadi bezodplatne vecné bremeno v prospech Obce Harakovce na
uloženie a prevádzkovania inžinierskych sietf uí uložených na predmete kúpy ako aj v budúcnosti sa
zmluvne zaviaže umožniť obci uloženie a prevádzkovanie ďalšlch sietí slúžiadch na verejnoprospešný
účel.

2. prevod vlastnfctva (predaj) majetku vo výlučnom vlastnfctve obce Harakovce, konkrétne pozemok KN-E, c.
?. ' 51 ,3' zastavaná Ploch<i a nádvoria, uedenom na IV č. 120, k. ú. Harakovce o celkovej výmere 397 m2, na
žiadateľa: Pavla Cmoreja, narodeného: 05. 05. 1984, trvale bytom: Harakovce č. 2, 053 05 Beharovce za cenu' l/-



  
za 1 m', teda v celkovej cene 397, -  , spôsobom: z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a) ods. 8

pfsm, e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcív znení neskoršfch predpisov, ktoryje danýtým/že:

. Predmet preuodu vlastnfctva tvorf priľahlú plochu k nehnuteľnostiam žiadateľa, ktory pozemok udržiava
vdobrom stave.

. Pozemok neslúži na priame využivanie obcou pri plnenf svojich úloh a vzhľadom na jeho umiestnenie,
polohu a výmeru nie je ho možné využivať na inú cinnosť ako voľné nezastavané priestranstvo a to aj s
poukázanfm na skutočnosf, že na danom pozemku je ťarcha pre vlastnfkov nehnuteľnostf KN-C p. č. 39,
40, 41, 42/1, 42/2 a rodinného domu s. č. 1. , a to v prospech präva prechodu peši aj motorovým
vozidlom cez pozemky a to tak ako bol vyznačený geometrickým planom čislo 33981302-14/2006 podra
V. 408/06-12/06, cez daný pozemok sú vedené aj inžinierske siete a to verejný vodovod.

> Ziadateľ bude využlvať pozemok na pn'stup k nehnuteľnosti vo svojom vlastnfctve - rozostavaný rodinný
dom nachádzajúci sa na KN-C č. p. 40/2.

. Ziadatel do 30 dnf od právoplatnosti rozhodnutia o povolenf vkladu vlastnfckeho práva k prevádzanému
pozemku do katastra nehnuteľnosti zriadi bezodplatne vecné bremeno v prospech Obce Harakovce na
uloíenie a prevádzkovania inžinierskych sieti už uložených na predmete kúpy ako aj v budúcnosti sa
zmluune zaviaže umožniť obci uloženie a prevádzkovanie ďalšfch sietf slúžiacich na verejnoprospesný
účel.

Predávajúci (obec Harakovce) a Kupujúci (Pavol Cmorej) sa dohodli, že poplatky spojené s návrhom na vklad do
katastra v plnej výske uhradf Kupujúci (Pavol Cmorej).

Zodpovedný : starostka obce . ^ 'A A
Termin: ihneď ,A;'',-; ~^i^0
Za uznesenie hlasoval: Mgr. Michallk Peter, V.afavský S^ieKfmor^fä^ \^
Proti uzneseniu hlasoval: /. '/ \ . ^^
Zdržal sa:

\. -.

Dňa: 18. 05. 2022 * / ^'Uť-?u, 'c-
tacaítka obce Božetia Cmorejová


