V Huncovciach dňa 14.06.2021

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Huncovce
konaného dňa 14.06.2021

Prítomní:

Ospravedlnení:
Neprítomní:

poslanci OcZ podľa prezenčnej listiny
Ing. Peter Majerčák - starosta obce
Ľubomíra Šmáliková – ekonómka obce
ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny
Jaroslav Dravecký, Dušan Jankura, Marcel Novák
-

Program:

1. Otvorenie rokovania - program - schválenie.
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Informácia o stave plnenia uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom obce Huncovce.
4. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce.
5. Informácia o výsledkoch kontrol vykonaných v priebehu roka 2021.
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Huncovce pre obdobie 2.
polroka 2021.
7. Prevádzkový poriadok Zberného dvora.
8. Cyklochodník v k.ú. obce – vysporiadanie pozemkov – zmeny údajov vlastníkov.
9. Žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce:
a) Ing. Marek Regeš a Mgr. Mariana Regešová, Riečna 84/10, 059 92 Huncovce.
b) Slavomír Remiaš a Daniela Remiašová, Školská 213/12, 059 92 Huncovce.
c) Ing. Michal Majerčák, Tatranská 373/31, 059 92 Huncovce
10. Žiadosti o schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce:
a) HG REAL, spol. s r.o., PAT3, spol. s r.o.
b) Východoslovenská distribučná, a.s.
11. VZN č.2-2021 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev.
12. IBV Za školou – aktualizácia dopravného napojenia.
13. Kronika obce – odmena kronikára.
14. Zakúpenie úžitkového automobilu pre potreby Obecného úradu.
15. Záverečný účet a hospodárenie obce za rok 2020:
a) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce.
b) Záverečný účet obce za rok 2020.
16. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021.
17. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
- zasadnutie OcZ otvoril a viedol predsedajúci, Ing. Peter Majerčák, starosta obce,
- predsedajúci privítal všetkých prítomných a oznámil, že počet prítomných poslancov je 6,
obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné,
- všetky prerokované správy, dokumenty a návrhy uznesení s dôvodovou správou mali
poslanci k dispozícii v dostatočnom časovom limite pred zasadnutím OcZ,
- predsedajúci prítomných oboznámil s programom zasadnutia a zároveň oznámil, že má
návrh na vloženie nových bodov do programu rokovania ako aj zrušenie jedného bodu
z programu rokovania,
- predsedajúci dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia
Hlasovanie o návrhu programu zasadnutia:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:
-

-

-

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
6

3

predsedajúci otvoril rozpravu o zmene návrhu programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva, počas ktorej môžu poslanci obecného zastupiteľstva predkladať návrhy na
vypustenie niektorých konkrétnych bodov z návrhu programu rokovania, alebo na
zaradenie niektorých ďalších bodov do návrhu programu rokovania,
predsedajúci predložil poslancom návrh na doplnenie bodu: Žiadosť o odpustenie nájmu Róbert Pieger, E&L, bodu: Predloženie ŽoNFP pre projekt miestnej občianskej
poriadkovej služby (MOPS) a bodu: Žiadosť o opravu miestnej komunikácie na Jarnej ul.
predsedajúci navrhol zrušiť z programu rokovania bod č.10a) z dôvodu nedodania
podkladových materiálov zo strany žiadateľa,
zo strany prítomných poslancov neboli predložené žiadne návrhy na zmeny programu,
predsedajúci dal, po všeobecnom súhlase poslancov, hlasovať spoločne o všetkých
predložených návrhoch

Hlasovanie o predložených návrhoch:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
6

3
2

-

predsedajúci dal hlasovať o návrhu doplneného programu zasadnutia Obecného
zastupiteľstva ako celku

Hlasovanie o programe zasadnutia so zapracovaním zmien a doplnkov:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
6

3

Program:
1. Otvorenie rokovania - program - schválenie.
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Informácia o stave plnenia uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom obce Huncovce.
4. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce.
5. Informácia o výsledkoch kontrol vykonaných v priebehu roka 2021.
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Huncovce pre obdobie 2.
polroka 2021.
7. Prevádzkový poriadok Zberného dvora.
8. Cyklochodník v k.ú. obce – vysporiadanie pozemkov – zmeny údajov vlastníkov.
9. Žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce:
a) Ing. Marek Regeš a Mgr. Mariana Regešová, Riečna 84/10, 059 92 Huncovce.
b) Slavomír Remiaš a Daniela Remiašová, Školská 213/12, 059 92 Huncovce.
c) Ing. Michal Majerčák, Tatranská 373/31, 059 92 Huncovce
10. Žiadosti o schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce:
Východoslovenská distribučná, a.s.
11. VZN č.2-2021 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev.
12. IBV Za školou – aktualizácia dopravného napojenia.
13. Kronika obce – odmena kronikára.
14. Zakúpenie úžitkového automobilu pre potreby Obecného úradu.
15. Záverečný účet a hospodárenie obce za rok 2020:
a) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce.
b) Záverečný účet obce za rok 2020.
16. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021.
17. Žiadosť o odpustenie nájmu - Róbert Pieger.
18. Predloženie ŽoNFP pre projekt miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS).
19. Žiadosť o opravu miestnej komunikácie na ul. Jarnej.
20. Záver.
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2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
- predsedajúci predniesol návrh na voľbu členov návrhovej komisie, určil overovateľov
zápisnice a zapisovateľa zápisnice z rokovania OcZ
Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce:
volí
do návrhovej komisie poslancov Mgr. Alenu Draveckú a Miroslava Pekarčíka,
berie na vedomie
starostom určených overovateľov zápisnice poslancov Ondreja Horníka a Ing. Jozefa Blchu.
berie na vedomie
starostom určeného zapisovateľa poslanca Ing. Jána Horníka.
Hlasovanie:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
6

3

3. Informácia o stave plnenia uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom
obce Huncovce
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák informoval prítomných o stave plnenia uznesení
prijatých Obecným zastupiteľstvom obce Huncovce k 08.06.2021 za obdobie roka 2021
a uznesení, ktorých plnenie bolo presunuté z rokov 2018 – 2020
Číslo
uzn.

zo dňa

Stav

64/2018 22.10.2018 v plnení

65/2018 22.10.2018 v plnení
11/2019

11.2.2019 v plnení

17/2019

11.2.2019 v plnení

38/2019

15.4.2019 v plnení

40/2019

15.4.2019 v plnení

75/2019

5.8.2019 v plnení

Stručný popis
súhlas so začatím procesu obstarania čiastkovej zmeny a doplnku
ÚPN-O Huncovce v časti lokality „Nad Smrekovcom“
urbanistická štúdia rozvoja v lokalite „za školou“, pokračovanie v
príprave dotknutého územia zabezpečením potrebnej projektovej
dokumentácie miestnych komunikácií a technickej infraštruktúry
projekt „MOPS Huncovce“ - predloženie žiadosti o NFP, realizácia
a financovanie
odkúpenie častí pozemkov v trase plánovaného cyklochodníka za
cenu 1 €/m2
súhlas so spracovaním dokumentácie potrebnej pre zmenu
územného plánu podľa zámeru Slon s.r.o., medzi lokalitou 22 –
vodná elektráreň „pri hati“ a lokalitou 23 – výrobné územie
odkúpenie častí pozemkov v trase plánovaného cyklochodníka za
cenu 1 €/m2 - 2. časť
prevod pozemkov z vlastníctva SR – SPF Bratislava na Obec
Huncovce (pod komunikáciou k rómskej osade)
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93/2019

110/2019

111/2019

22/2020

23/2020

24/2020

43/2020

76/2020

77/2020

78/2020

4.11.2019 v plnení

súhlas so spracovaním dokumentácie potrebnej pre Návrh zmien
a doplnkov územného plánu obce Huncovce v lokalitách:
A, lokalita za Huncovským lesíkom (severne),
B, lokalita pri moste cez rieku Poprad,
C, lokalita za kompostárňou,
D, lokalita medzi vodami – rieka Poprad a náhon,
E, lokalita ul. Jarná a Krátka,
F, lokalita za IBV, západne od náhonu a cesty k ČOV.

4.11.2019 v plnení

žiadosť o poskytnutie príspevku za účelom realizácie projektu
„Stavebné úpravy na objekte Márnice v obci Huncovce“ a jeho
realizácia

4.11.2019 v plnení

žiadosť o poskytnutie príspevku za účelom realizácie projektu
„Huncovce, chodníky pozdĺž cesty I/66 - SO 01 Chodník vpravo“ a
jeho spolufinancovanie obcou a realizácia

9.3.2020 v plnení

zriadenie vecného bremena na vybudovanie stavieb v rámci
projektu „Huncovské drevenice“ na pozemku parc. č. KN-C 3828:
1) miestna komunikácia (predpokladaná plocha 1120 m2)
2) splašková kanalizácia (predpokladaná dĺžka 55 m)
3) verejný vodovod (predpokladaná dĺžka 51 m)
v prospech PAT3, spol. s r.o, za odplatu 1 000 eur.

9.3.2020 v plnení

zriadenie vecného bremena na vybudovanie stavieb v rámci
projektu „Huncovské drevenice“ na pozemku parc. č. KN-C 3828:
1) splašková kanalizácia (predpokladaná dĺžka 200 m)
2) verejný vodovod (predpokladaná dĺžka 200 m)
a na pozemku parc. č. KN-C 3764:
1) splašková kanalizácia (predpokladaná dĺžka 5 m)
2) verejný vodovod (predpokladaná dĺžka 5 m)
v prospech PAT3, spol. s r.o, za odplatu 1 000 eur.

9.3.2020 v plnení

zriadenie vecného bremena na vybudovanie stavieb v rámci
projektu „Huncovské drevenice“, a to podzemného elektrického
vedenia na pozemkoch parc. č. KN-C 3864 a parc. č. KN-C 3828
v prospech
Východoslovenská distribučná, a.s., bezodplatne.

11.5.2020 v plnení

predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu
„Rozšírenie vodovodu a vybudovanie výdajných stojanov v obci
Huncovce“, vrátane financovania projektu

28.9.2020 v plnení

predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu
„Vysporiadanie pozemkov v osade Huncovce“ a
spolufinancovanie obcou

28.9.2020 v plnení

odkúpenie pozemkov do vlastníctva obce Huncovce od jeho
vlastníkov za cenu vo výške 5,0 €/m2: František Klein novovytvorenú parcelu KN-C 38/11 o výmere 9 m2 odčlenením od
parcely č. KN-C 38/2, Anna Horníková - novovytvorenú parcelu
KN-C 38/12 o výmere 20 m2 odčlenením od parcely č. KN-C 38/4,
Jozef Horník a Božena Horníková - novovytvorenú parcelu KN-C
38/13 o výmere 30 m2 odčlenením od parcely č. KN-C 38/1, Ing.
Katarína Semaňáková a Ján Hanáček - novovytvorenú parcelu
KN-C 38/14 o výmere 70 m2 odčlenením od parcely č. KN-C 38/5
a tiež novovytvorenú parcelu KN-C 38/15 o výmere 49 m2
odčlenením od parcely č. KN-C 38/9

28.9.2020 v plnení

odkúpenie pozemku do vlastníctva obce Huncovce od jeho
vlastníkov za cenu vo výške 5,0 €/m2: Cecília Grigláková, Ing.
Patrik Pacanovský, Ing. Martina Biegler - novovytvorenú parcelu
KN-C 45/7 o výmere 8 m2 odčlenením od parcely č. KN-C 45/6
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87/2020

28.9.2020 v plnení

súhlas so spracovaním dokumentácie potrebnej pre zmenu
územného plánu podľa predloženého zámeru pána Petra von
Bethlenfalvy, a to z doterajšieho účelu “Plochy lúk a pasienkov“,
„Plochy ornej pôdy“ a „Plochy lesných porastov“ na „Plochy
agroturistiky“ a „Lesopark“ s príslušným technickým vybavením a
infraštruktúrou, za podmienky, že všetky náklady spojené s
vypracovaním dokumentácie uhradí žiadateľ z vlastných
prostriedkov, bez finančnej spoluúčasti obce

109/2020 14.12.2020 v plnení

prenájom vyčlenenej časti nebytových priestorov v objekte ZŠ o
výmere 55 m2 pre Súkromnú základnú umeleckú školu Rosnička,
za účelom činnosti základnej umeleckej školy, a to na dobu
neurčitú, za cenu 9,0 €/ m2/rok
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre obdobie I. polroka
2021
Komisia pre verejný poriadok v obci a otázky rómskej komunity zriadenie, určenie náplne, voľba predsedu a členov
dotácia z rozpočtu obce na rok 2021 TJ Tatran Huncovce vo
výške 7 000,- €
dotácia z rozpočtu obce na rok 2021 športovému klubu VEVA
Huncovce vo výške 1 000,- €

114/2020 14.12.2020 v plnení

použitie rezervného fondu na financovanie kap. výdavkov roku
2021:
1. kúpa pozemkov pod IBV lokalita „za školou“ v sume 105 000,00
eur,
2. obstaranie prípravnej a projektovej dokumentáciu pre IBV „za
školou“ v sume 48 975,00 eur.

93/2020 29.10.2020 v plnení
97/2020 14.12.2020 v plnení
98/2020 14.12.2020 v plnení
107/2020 14.12.2020 v plnení

12/2021

18/2021

20/2021

21/2021

22/2021

23/2021

24/2021

-

1.2.2021 v plnení

podanie žiadosti na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav
v rómskej osade k usporiadaniu vlastníckych a užívacích pomerov
k pozemkom

15.3.2021 v plnení

súhlas so začatím procesu obstarania čiastkovej zmeny a doplnku
ÚPN-O Huncovce - rekreačná zóna „KROMRAIN“ (Hotel
Sasanka)

15.3.2021 v plnení

pracovné stretnutie vlastníkov pozemkov za rodinnými domami na
Hlavnej ulici 192-202 - prerokovanie využitia daného územia pre
plánovanú IBV

15.3.2021 v plnení

zámer odpredaja časti pozemku parc. č. KN-C 80/5 o výmere cca
205 m2, do vlastníctva Ing. Marek Regeš a Mgr. Mariana
Regešová, a to za cenu 10€/m2

15.3.2021 v plnení

zámer odpredaja časti pozemku parc. č. KN-C 80/5 o výmere cca
136 m2, do vlastníctva Slavomír Remiaš a Daniela Remiašová, a
to za cenu 10€/m2

15.3.2021 v plnení

odpredaj pozemkov v rómskej osade do vlastníctva rôznych
žiadateľov v zmysle národného projektu „Podpora vysporiadania
právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít“ a to za cenu 3 €/m2, s
termínom jej úhrady do 31.12.2022

15.3.2021 v plnení

vecného bremeno na vybudovanie stavby v rámci projektu
čerpacej stanice na pozemku parc. č. KN-E č. 3013/6 - vodovodná
prípojka (predpokladaná dĺžka 20 m) v prospech oprávneného
SLOVKRED, s.r.o. za odplatu vo výške 200 €

v rozprave k danému bodu poslanci položili predsedajúcemu otázky k stavu a obsahu
niektorých uznesení, predsedajúci poslancom na dané otázky zodpovedal,
po rozprave poslanci prijali nasledovný text uznesenia:
6

Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
berie na vedomie
informáciu o stave plnenia uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom v Huncovciach k 8.6.
2021 za obdobie roka 2021 a uznesení, ktorých plnenie bolo presunuté z rokov 2018 – 2020.
Hlasovanie:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
6

3

Prijaté uznesenie č. 31/2021
4. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce:
- na rokovaní OcZ neboli vznesené žiadne písomné pripomienky ani dopyty obyvateľov
obce.
5. Informácia o výsledkoch kontrol vykonaných v priebehu roka 2021
- predsedajúci informoval prítomných so správou hlavného kontrolóra Ing. Miroslava
Karpiša o vykonaných kontrolách a ich výsledkoch,
- pri kontrolách neboli zistené vážne nedostatky,
- poslanci prijali nasledovný text uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
berie na vedomie
a) informáciu o výsledku kontroly dotácie poskytnutej občianskemu združeniu Telovýchovná
jednota Tatran Huncovce – správa č. 2a/2021, vykonanej v Obci Huncovce, Hlavná 29/2,
Huncovce a organizácii Telovýchovná jednota Tatran Huncovce, Alejová 90/2, Huncovce,
za kontrolované obdobie 1.1. 2020 - 31.12. 2020,
b) informáciu o výsledku kontroly dotácie poskytnutej občianskemu združeniu Karate klub
Technik – správa č. 2b/2021, vykonanej v Obci Huncovce, Hlavná 29/2, Huncovce
a organizácii Karate klub Technik, Cintorínska 185/5, Huncovce, za kontrolované obdobie
1.1. 2020 - 31.12. 2020,
c) informáciu o výsledku kontroly dotácie poskytnutej občianskemu združeniu Športový klub ŠK VEVA Huncovce – správa č. 2c/2021, vykonanej v Obci Huncovce, Hlavná 29/2,
Huncovce a organizácii Športový klub - ŠK VEVA Huncovce, Krátka 119/12, Huncovce, za
kontrolované obdobie 1.1. 2020 - 31.12. 2020,
d) informáciu o výsledku kontroly dotácie poskytnutej cirkevnej organizácii Rímsko-katolícka
cirkev, farnosť Huncovce – správa č. 2d/2021, vykonanej v Obci Huncovce, Hlavná 29/2,
Huncovce a organizácii Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Huncovce, Farská 63/7,
Huncovce, za kontrolované obdobie 1.1. 2020 - 31.12. 2020,
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e) informáciu o výsledku kontroly dotácie poskytnutej občianskemu združeniu Dobrovoľná
požiarna ochrana Slovenskej republiky, organizačná jednotka Dobrovoľný hasičský zbor
Huncovce – správa č. 2e/2021, vykonanej v Obci Huncovce, Hlavná 29/2, Huncovce
a organizácii Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, organizačná jednotka
Dobrovoľný hasičský zbor Huncovce, Hlavná 32/63, Huncovce, za kontrolované obdobie
1.1. 2020 - 31.12. 2020,
f) informáciu o výsledku kontroly dotácie poskytnutej občianskemu združeniu Cesta von –
správa č. 2f/2021, vykonanej v Obci Huncovce, Hlavná 29/2, Huncovce a organizácii
Cesta von, Miletičova 567/30, Bratislava-Ružinov, za kontrolované obdobie 1.1. 2020 31.12. 2020,
g) informáciu o výsledku kontroly dotácie poskytnutej občianskemu združeniu Tanečno
športové centrum TEMPO Kežmarok – správa č. 2g/2021, vykonanej v Obci Huncovce,
Hlavná 29/2, Huncovce a organizácii Tanečno športové centrum TEMPO Kežmarok,
Nižná brána 982/10, Kežmarok, za kontrolované obdobie 1.1. 2020 - 31.12. 2020,
h) informáciu o výsledku kontroly dotácie poskytnutej Súkromnému centru špeciálnopedagogického poradenstva, Školská 212/19, Huncovce – správa č. 2h/2021, vykonanej v
Obci Huncovce, Hlavná 29/2, Huncovce a organizácii Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Školská 212/19, Huncovce, za kontrolované obdobie 1.1.
2020 - 31.12. 2020.
Hlasovanie:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
6

3

Prijaté uznesenie č. 32/2021

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Huncovce pre obdobie 2.
polroka 2021
- predsedajúci informoval prítomných s návrhom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Ing. Miroslav Karpiša na druhý polrok 2021,
- poslanci prijali nasledovný text uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Huncovce pre obdobie 2. polroka 2021
podľa predloženého návrhu.
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Hlasovanie:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
6

3

Prijaté uznesenie č. 33/2021
7. Prevádzkový poriadok Zberného dvora
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák oboznámil prítomných s projektom Zberného dvora od
jeho začiatku až po súčasný stav, oboznámil poslancov s Prevádzkovým poriadkom
zberného dvora, ako aj s plánovaným termínom otvorenia jeho prevádzky,
- v diskusii predsedajúci odpovedal na otázky poslancov ohľadom jednotlivých zberaných
komodít a systému zberu odpadov,
- poslanci po diskusii prijali nasledovný text uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
schvaľuje
prevádzkový poriadok Zberného dvora obce Huncovce.
Hlasovanie:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
6

3

Prijaté uznesenie č. 34/2021
8. Cyklochodník v k.ú. obce – vysporiadanie pozemkov – zmeny údajov vlastníkov.
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák oboznámil prítomných s aktuálnym stavom
vykupovania pozemkov v trase cyklochodníka v katastri obce a vysvetlil dôvody
prijímania zmien pôvodných uznesení z r. 2019, spojených predovšetkým s úmrtím resp.
výsledkom dedičských konaní po jednotlivých vlastníkoch,
- poslanci následne prijali nasledovný text uznesenia:
9

Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
a) schvaľuje
zmenu uznesenia č. 40/2019 zo dňa 15.04.2019 nasledovne:
1. V závere textu uznesenia sa mení veta: „V prípadoch neznámych vlastníkov
dotknutých pozemkov obec v súlade s platnou právnou úpravou rešpektuje kúpnu
cenu stanovenú SPF Bratislava.“ na vetu: „V prípadoch neznámych vlastníkov
dotknutých pozemkov resp. pozemkov vo vlastníctve Slovenská republika, v správe
SPF, obec v súlade s platnou právnou úpravou rešpektuje kúpnu cenu stanovenú
SPF Bratislava.“
2. Príloha č. 1 k uzneseniu OcZ obce Huncovce č. 40/2019 sa mení a dopĺňa takto:
doterajší vlastník uvedený pod por. č. 3, pri parc. č. KN-E 1236/1, parc. č. KN-E
1236/2 a parc. č. KN-E 1236/3, LV č. 316, Ladislav Bendík, Školská 250/24, Spišské
Tomášovce, PSČ 052 01, SR, Dátum narodenia: 14.10.1951 sa vypúšťa a nahrádza
sa novým vlastníkom: Agnesa Bendíková rod. Koperdaková, Školská 250/24, Spišské
Tomášovce, PSČ 052 01, SR, Dátum narodenia: 20.03.1954.
Ostatné údaje uvedené v Prílohe č. 1 zostávajú v platnosti bez zmeny.
b) schvaľuje
zmenu uznesenia č. 17/2019 zo dňa 11.02.2019 nasledovne:
1. V závere textu uznesenia sa dopĺňa veta: V prípadoch neznámych vlastníkov
dotknutých pozemkov resp. pozemkov vo vlastníctve Slovenská republika, v správe
SPF, obec v súlade s platnou právnou úpravou rešpektuje kúpnu cenu stanovenú
SPF Bratislava.
2. Príloha č. 1 k uzneseniu OcZ obce Huncovce č. 17/2019 sa mení a dopĺňa takto:
medzi vlastníkov uvedených pod por. č. 19, pri parc. č. KN-E 1342/2, LV č. 522, sa
dopĺňajú vlastníci:
- Alžbeta Vaľková rod. Bonková, Tatranská 368/21, Huncovce, PSČ 059 92, SR,
Dátum narodenia: 11.09.1968.
- Peter Bonk rod. Bonk, Nová 260/24, Huncovce PSČ 059 92, SR, Dátum narodenia:
04.08.1963.
- Mária Matvejová rod. Bonková, Žakovce, č. 95, PSČ 059 73, SR, Dátum narodenia:
04.08.1966.
Ostatné údaje uvedené v Prílohe č. 1 zostávajú v platnosti bez zmeny.
Hlasovanie:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
6

3
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Prijaté uznesenie č. 35/2021
9. Žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce:
a) Ing. Marek Regeš a Mgr. Mariana Regešová, Riečna 84/10, 059 92 Huncovce.
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák oboznámil prítomných so zámerom odkúpenia časti
pozemku KN-C 80/5 vo vlastníctve obce žiadateľmi, ako aj s osobitným zreteľom ktorý
sa uplatňuje pri predaji. Zámer už bol v OcZ viackrát prerokovaný a aktuálny predaj
a podmienky vyplývajú z uznesenia č. 21/2021 z 15.03.2021,
- poslanci následne prijali nasledovný text uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
a) rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, že prevod majetku obce - pozemku parc.č. KN-C 80/5, druh
pozemku orná pôda o požadovanej výmere 205 m2, v k.ú. Huncovce, vytvorený geometr.
plánom č. 03/2021, číslo úradného overenia G1 254/21 z pozemku parc.č. KN-C 80/5, druh
pozemku orná pôda o výmere 341 m2 v k.ú. Huncovce, do vlastníctva Ing. Mareka Regeša,
rod. Regeša, nar. 18.12.1978, bytom Riečna 84/10, 059 92 Huncovce a Mgr. Mariany
Regešovej, rod. Števulovej, nar. 20.01.1977, bytom Riečna 84/10, 059 92 Huncovce je
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedený pozemok je v priamom susedstve
pozemku parc.č. KN-C 80/2, ktorý žiadatelia vlastnia a užívajú.
b) schvaľuje
odpredaj pozemku z majetku obce, parc.č. KN-C 80/5, druh pozemku orná pôda o výmere
205 m2, v k.ú. Huncovce, vytvorený geometr. plánom č. 03/2021, číslo úradného overenia G1
254/21 z pozemku parc.č. KN-C 80/5, druh pozemku orná pôda o výmere 341 m2 v k.ú.
Huncovce, do vlastníctva Ing. Mareka Regeša, rod. Regeša, nar. 18.12.1978, bytom Riečna
84/10, 059 92 Huncovce a Mgr. Mariany Regešovej, rod. Števulovej, nar. 20.01.1977, bytom
Riečna 84/10, 059 92 Huncovce, a to za cenu 10€/m2, s termínom jej úhrady do 31.08.2021.
Hlasovanie:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
6

3

Prijaté uznesenie č. 36/2021
b) Slavomír Remiaš a Daniela Remiašová, Školská 213/12, 059 92 Huncovce.
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák oboznámil prítomných so zámerom odkúpenia časti
pozemku KN-C 80/5 vo vlastníctve obce žiadateľmi, ako aj s osobitným zreteľom ktorý
11

-

sa uplatňuje pri predaji. Zámer už bol v OcZ viackrát prerokovaný a aktuálny predaj
a podmienky vyplývajú z uznesenia č. 22/2021 z 15.03.2021,
poslanci následne prijali nasledovný text uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
a) rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, že prevod majetku obce - pozemku parc.č. KN-C 80/10, druh
pozemku orná pôda o požadovanej výmere 136 m2, v k.ú. Huncovce, vytvorený geometr.
plánom č. 03/2021, číslo úradného overenia G1 254/21 z pozemku parc.č. KN-C 80/5, druh
pozemku orná pôda o výmere 341 m2 v k.ú. Huncovce, do vlastníctva Slavomíra Remiaša rod.
Remiaša, nar. 20.03.1979, bytom Školská 213/12, 059 92 Huncovce a Daniely Remiašovej
rod. Gvuščovej, nar. 09.04.1979, bytom Školská 213/12, 059 92 Huncovce je prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedený pozemok je v priamom susedstve pozemku
parc.č. KN-C 87/2, ktorý žiadatelia vlastnia a plánujú na ňom výstavbu rodinného domu.
b) schvaľuje
odpredaj pozemku z majetku obce, parc.č. KN-C 80/10, druh pozemku orná pôda o výmere
136 m2, v k.ú. Huncovce vytvorený geometr. plánom č. 03/2021, číslo úradného overenia G1
254/21 z pozemku parc.č. KN-C 80/5, druh pozemku orná pôda o výmere 341 m2 v k.ú.
Huncovce do vlastníctva Slavomíra Remiaša rod. Remiaša, nar. 20.03.1979, bytom Školská
213/12, 059 92 Huncovce a Daniely Remiašovej rod. Gvuščovej, nar. 09.04.1979, bytom
Školská 213/12, 059 92 Huncovce, a to za cenu 10€/m2, s termínom jej úhrady do 31.08.2021.
Hlasovanie:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
6

3

Prijaté uznesenie č. 37/2021
c) Ing. Michal Majerčák, Tatranská 373/31, 059 92 Huncovce
- na zasadnutie sa dostavil poslanec Marcel Novák,
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák oboznámil prítomných so zámerom odkúpenia časti
pozemku KN-C 1362/75 vo vlastníctve obce žiadateľom, ako aj s osobitným zreteľom
ktorý sa uplatňuje pri predaji, a vyzval poslancov na diskusiu,
- poslanci v diskusii uviedli, že v danej lokalite – ulice S.Rosenberga – je časť pozemku zo
zámeru žiadateľa dlhodobo využívaná, a v pôvodnej štúdii IBV aj bola naplánovaná, ako
plochy zelene. Tak ako žiadateľ uvádza dôvody vo svojej žiadosti, poslanci nemajú
výhrady voči rozšíreniu pozemku žiadateľa do línie už oplotených susedných pozemkov
zastavaných stavbami rodinných domov v jednotnej línii voči hranici židovského
12

-

cintorína, rozšírenie pozemku žiadateľa smer východ však nepodporujú v záujme
zachovania existujúcej verejnej zelene,
poslanci po ukončení rozpravy hlasovali o nasledovnom texte uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
a) rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, že prevod majetku obce - pozemku parc.č. KN-C 1362/75, druh
pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 98 m2, v k.ú. Huncovce, vytvorený geometr.
plánom č. 37/2021, číslo úradného overenia G1 352/21 z pozemku parc.č. KN-C 1362/15,
druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7612 m2 v k.ú. Huncovce, do vlastníctva
Ing. Michala Majerčáka rod. Majerčáka, nar. 27.10.1989, bytom Tatranská 373/31, 059 92
Huncovce je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedený pozemok je v
priamom susedstve pozemku parc.č. KN-C 1362/16, ktorý žiadateľ plánuje využiť na stavbu
rodinného domu a bezprostredne s ním súvisí.
b) schvaľuje
odpredaj pozemku z majetku obce, parc.č. KN-C 1362/75, druh pozemku Zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 98 m2, v k.ú. Huncovce, vytvorený geometr. plánom č. 37/2021, číslo
úradného overenia G1 352/21 z pozemku parc.č. KN-C 1362/15, druh pozemku Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 7612 m2 v k.ú. Huncovce, do vlastníctva Ing. Michala Majerčáka
rod. Majerčáka, nar. 27.10.1989, bytom Tatranská 373/31, 059 92 Huncovce, a to za cenu
10€/m2, s termínom jej úhrady do 31.08.2021.
Hlasovanie:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
7

2

Uznesenie nebolo prijaté.
10. Žiadosti o schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce:
Východoslovenská distribučná, a.s.
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák oboznámil prítomných so žiadosťou spoločnosti
Východoslovenská distribučná, a.s., o schválenie zriadenia vecného bremena na
pozemkoch obce v rómskej osade, ktorá súvisí s vybudovaním stavieb – el. rozvádzačov
a NN podzemného vedenia na predmetných pozemkoch v roku 2019. Rozsah vecného
bremena je určený geometrickými plánmi
- poslanci prijali nasledovný text uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
schvaľuje
- zriadenie vecného bremena formou zmluvy o zriadení vecného bremena na účel zriadenia
stavby s názvom: „Huncovce rómska osada - úprava NN, DP“ na:
– pozemku parc. č. KN-C 1817/35, o výmere 15929 m2, druh pozemku orná pôda a
- pozemku parc. č. KN-C 1817/5, o výmere 1051 m2,druh pozemku orná pôda,
v k.ú. Huncovce, pozemky zapísané na LV č. 1, vo vlastníctve obce Huncovce v podiele 1/1
v prospech oprávneného:
Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice,
ako budúceho vlastníka vyššie uvedenej stavby,
- rozsah vecného bremena je určený geometrickými plánmi vyhotovenými spoločnosťou
GEODETING s.r.o., Barčianska 66, Košice, a to
-Geometrickým plánom č. 724/2019, úradne overeným príslušným katastrálnym odborom pod
č. G1 875/19 a
-Geometrickým plánom č. 902/2019, úradne overeným príslušným katastrálnym odborom pod
č. G1 876/19,
podľa ktorých je na slúžiacom pozemku vyznačené vecné bremeno,
-vecné bremeno povinný zriaďuje in personam, v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu, v
prospech oprávneného
- obsahom vecného bremena bude povinnosť povinného z vecného bremena – obce Huncovce
strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na slúžiacom pozemku
tak, ako to je zakreslené vo vyššie uvedenom GP úradne overenom pod č. G1 875/19 a GP
úradne overenom pod č. G1 876/19, a strpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci
pozemok, prechod a prejazd oprávneného cez slúžiaci pozemok pri umiestnení, prevádzke,
údržbe a opravách elektro-energetického zariadenia a jeho príslušenstva a zdržať sa
konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena
-

vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.

Hlasovanie:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
7

2

Prijaté uznesenie č. 38/2021
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11. VZN č.2-2021 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev.
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák oboznámil prítomných poslancov s dôvodom
predkladania návrhu daného VZN, ktorým je skutočnosť, že patrí medzi tzv. obligátorne
(povinné / záväzné) VZN. Chýbajúce VZN, ktoré by jednoznačne definovalo ulice
v našej obci bolo identifikované aj na základe kontroly prokurátora, ktorá sa uskutočnila
v r. 2021. Poslanci boli oboznámení predovšetkým s mapovou prílohou daného VZN,
ktorá jednoznačne definuje ulice v našej obci,
- po diskusii poslanci prijali nasledovný text uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
v súlade s ustanoveniami §4 ods. 5 písmeno a) bod 1 a §6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
sa uznieslo
na vydaní VZN č.2/2021 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev.
Hlasovanie:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
7

2

Prijaté uznesenie č. 39/2021

12. IBV Za školou – aktualizácia dopravného napojenia.
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák oboznámil prítomných poslancov s obsahom listu SSC
Bratislava zo dňa 27.05.2021, ktorý sa týkal posúdenia projektovej dokumentácie IBV Za
školou. Medzi požiadavky SSC patrí aj požiadavka na odsúhlasenie predloženého
riešenia dopravného napojenia obecným zastupiteľstvom,
- v rámci diskusie starosta obce skonštatoval, že predložené riešenie dopravného napojenia
bolo detailne prerokované za účasti hl. projektanta v stavebnej komisii pri OcZ obce
Huncovce dňa 17.02.2021 a aktuálne predstavuje jediné technicky možné riešenie
predmetnej križovatky v stupni pre územné rozhodnutie. Do spracovania projektovej
dokumentácie stavby IBV Za školou v stupni pre stavebné povolenie však bude starosta
obce, stavebná komisia a hl. projektant pracovať na zabezpečení ďalších možných
variantných riešení dopravného pripojenia lokality IBV Za školou na cestu I/66, ktoré by
eliminovalo rušenie existujúcich vjazdov a výjazdov z priľahlých ulíc.
- poslanci prijali nasledovný text uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
schvaľuje
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projektovú dokumentáciu stavby IBV Za školou v stupni pre územné rozhodnutie,
vypracovanú v máji 2021 spracovateľom projektu firmou arch&crafts, s.r.o. Werferova 1, 040
01 Košice, vrátane Stavebného objektu SO 101 - Dopravné pripojenie, ktorého časťou je aj
dopravné pripojenie polyfunkčnej lokality na cestu I/66 stykovou križovatkou s navrhnutou
miestnou obslužnou komunikáciou v intraviláne Huncoviec. Uvedené stavebnotechnické
riešenie napojenia predstavuje zrušenie existujúceho vjazdu na Tatranskú ulicu ako aj na
poľnú cestu a jeho nahradenie novým spevneným vjazdom z obslužnej komunikácie OK1
v rámci vnútroareálových komunikácii SO 102.
Hlasovanie:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
7

2

Prijaté uznesenie č. 40/2021
13. Kronika obce – odmena kronikára.
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák uviedol, že v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení, § 4 ods. 3s) je povinnosťou obce viesť obecnú kroniku. Kroniku obce
v rokoch 2019 a 2020 v súlade so smernicou „Pravidlá tvorby obecnej kroniky“ po
dohode so starostom obce viedla poslankyňa OcZ obce Huncovce p. Mgr. Alena
Dravecká. Kronika za roky 2019 a 2020 v elektronickej podobe bola poslancom odoslaná
k nahliadnutiu 13.05.2021,
- poslanci diskutovali o výške poskytnutej odmeny v súlade so Zásadami odmeňovania
poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce čl. 5 ods. 1 a 2
- po diskusii poslanci prijali nasledovný text uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce
čl. 5 ods. 1 a 2
schvaľuje
za vypracovanie kroniky obce Huncovce v roku 2019 a 2020 poslankyni Obecného
zastupiteľstva obce Huncovce Mgr. Alene Draveckej mimoriadnu odmenu vo výške 1 000 €.
Hlasovanie:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák

Za:

Proti:

1
1
1
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Zdržal sa:

Neprítomní:
1

Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

1
1
1
1
1
6

1

2

Prijaté uznesenie č. 41/2021

14. Zakúpenie úžitkového automobilu pre potreby Obecného úradu.
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák oboznámil prítomných poslancov s dôvodom zámeru
zakúpenia nového úžitkového automobilu pre potreby Obecného úradu. Aktuálny
úžitkový automobil MITSUBISHI L200 je v prevádzke 22 rokov, je už vo výrazne
opotrebovanom stave, skorodovaný, s potrebou častého a nákladného servisu. Potreba
nového automobilu je predovšetkým pre efektívnejší pravidelný zvoz trávy, zimnú
údržbu, letné práce v obci a zásobovanie. Dôležitým faktorom je zabezpečenie dlhodobej
spoľahlivosti vozidla, nízkych servisných nákladov a bezpečnosti posádky,
- v diskusii poslanci uvažovali nad možnými riešeniami vzhľadom na požadovaný účel
(druh vozidla, výrobca automobilu, prípadne použitie traktora), ako aj na možné spôsoby
financovania použitého pri obstaraní automobilu,
- po diskusii poslanci prijali nasledovný text uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
schvaľuje
nákup úžitkového automobilu – sklápač v kategórii do 3,5t v cene do 32.000 € s DPH.
Hlasovanie:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
7

2

Prijaté uznesenie č. 42/2021

15. Záverečný účet a hospodárenie obce za rok 2020:
a) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce.
- hl. ekonómka obce p. Ľubomíra Šmáliková oboznámila prítomných poslancov so
stanoviskom hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce ktorý bol spracovaný na
základe podkladov predložených k návrhu záverečného účtu Obce Huncovce za rok 2020.
Detailne prezentovala plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov obce k
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31.12. 2020, finančné operácie obce, bilanciu aktív a pasív, stav a vývoj dlhu obce, ako aj
údaje o hospodárení príspevkových organizácií. V závere uviedla výrok hl. kontrolóra,
v ktorom hl. kontrolór obce odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť celoročné
hospodárenie za rok 2020 bez výhrad.
- po diskusii poslanci prijali nasledovný text uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu Obce Huncovce za rok
2020.
Hlasovanie:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
7

2

Prijaté uznesenie č. 43/2021
15. Záverečný účet a hospodárenie obce za rok 2020:
b) Záverečný účet obce za rok 2020.
- hl. ekonómka obce p. Ľubomíra Šmáliková oboznámila prítomných poslancov
s predloženým a zverejneným dokumentom Záverečný účet obce za rok 2020. Detailne
oboznámila poslancov s kapitolami: údaje o plnení rozpočtu, bilancia aktív a pasív,
prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií, prehľad o
poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých
príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a hodnotenia plnenia
programov rozpočtu obce.
- v rozprave hl. ekonómka obce odpovedala poslancom na ich otázky týkajúce sa
jednotlivých kapitol záverečného účtu,
- po rozprave poslanci prijali nasledovný text uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
a) schvaľuje
Záverečný účet Obce Huncovce za rok 2020 a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez
výhrad,
b) schvaľuje
vysporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia po úprave vo výške 132 246,31 eur zo
zostatku finančných operácií,
c) schvaľuje
použitie zostatku finančných operácií upraveného o použitie na vysporiadanie schodku
rozpočtového hospodárenia, t.j. v sume 416 976,89 eur na tvorbu rezervného fondu.
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Hlasovanie:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

Za:

Zdržal sa:

Proti:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
7

2

Prijaté uznesenie č. 44/2021

16. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
- hl. ekonómka obce p. Ľubomíra Šmáliková obce informovala prítomných poslancov
o jednotlivých zmenách v rozpočte pre rok 2021 v jednotlivých podprogramoch rozpočtu.
Zmeny rozpočtu nastali v súvislosti s plošným testovaním na COVID19 v obci, nákupom
úžitkového automobilu, sčítaním obyvateľov v r. 2021, rekonštrukciou oplotenia
cintorína, výdavkami DHZ, likvidácie čiernej skládky odpadu, realizovaním prístupovej
cesty k ČOV, plánovanou realizáciou spevnených plôch na Športovej ulici, projektov ZŠ,
náhradnou výsadbou drevín,
Príjmy a výdavky po úprave rozpočtovým opatrením č. 2/2021 budú takéto:
Členenie rozpočtu
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok/schodok bež. rozpočtu
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok/prebytok kap. rozpočtu
Schodok/prebytok BR a KR
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
SALDO finančných operácií
Príjmy spolu vrátane FO
Výdavky spolu vrátane FO
Prebytok rozpočtu vrátane FO

-

Rozpočet po
1. úprave
3 134 208,00
3 189 931,00
-55 723,00
845 258,00
999 233,00
-153 975,00
-209 698,00
209 698,00
0,00
209 698,00
4 189 164,00
4 189 164,00
0,00

poslanci prijali nasledovný text uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo obceHuncovce
schvaľuje
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2. úprava
+53 395,00
+8 340,00
-45 055,00
+3 913,00
+64 190,00
-60 277,00
-15 222,00
+15 222,00
0,00
15 222,00

Rozpočet po
2. úprave
3 187 603,00
3 198 271,00
-10 668,00
849 171,00
1 063 423,00
-214 252,00
-224 920,00
224 920,00
0,00
224 920,00

+72 530,00
+72 530,00
0,00

4 261 694,00
4 261 694,00
0,00

zmenu rozpočtu obce na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 2/2021 podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
7

2

Prijaté uznesenie č. 45/2021
17. Žiadosť o odpustenie nájmu - Róbert Pieger
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák oboznámil prítomných poslancov so žiadosťou p.
Róberta Piegera zo dňa 14.06.2021 o zníženie výšky nájomného za prenájom nebytových
priestorov v polyfunkčnom objekte Cukráreň-espresso z dôvodu sťaženého užívania
prevádzky v dôsledku opatrení proti COVID-19,
- hl. ekonómka obce p. Ľubomíra Šmáliková v rámci diskusie uviedla, že fakturované
nájomné za rok 2020 v sume 1 400,66 € (znížené o 50% za obdobie od 01.06.2020 do
30.09.2020 uznesením OcZ č.42/2020 z 11.05.2020) bolo nájomníkom uhradené a
nájomné za rok 2021 zatiaľ nebolo nájomníkovi fakturované ani nájomníkom vyplatené,
- poslanci po diskusii prijali nasledovný text uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
schvaľuje
zníženie výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov v polyfunkčnom objekte Hlavná
29/2, (Cukráreň-espresso) Huncovce o celkovej výmere 117 m2 Róbertovi Piegerovi, E&L,
Záhradná 1312/7, Kežmarok, IČO: 43924174 o 50% na dobu od 15.10. 2020 do 30.04.2021
z dôvodu sťaženého užívania prevádzky v dôsledku opatrení proti COVID-19.
Hlasovanie:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
7

2
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Prijaté uznesenie č. 46/2021
18. Predloženie ŽoNFP pre projekt miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS)
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák oboznámil prítomných poslancov s výzvou na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na miestne občianske
poriadkové služby (MOPS) pre oprávnených žiadateľov zo dňa 09.06.2021.
Spolufinancovanie projektu z vlastných prostriedkov obce je požadované vo výške
minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu. Pokračovanie uvedeného
projektu v prípade schválenia žiadosti znamená pre obec zabezpečenie neprerušenej
činnosti MOPS po dobu ďalších max. 15 mesiacov,
- poslanci prijali nasledovný text uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranú na poskytovanie
individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické
dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK
poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) na Sprostredkovateľský orgán
pre operačný program Ľudské zdroje v rámci výzvy OPLZ-PO8-2021-1 pre projekt „MOPS
Huncovce“, ktorého ciele sú v súlade s platným programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce a platným územným plánom obce.
b) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu, t.j. minimálne 5 % z celkových
oprávnených výdavkov z vlastných prostriedkov,
c) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Hlasovanie:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
7

2

Prijaté uznesenie č. 47/2021

19. Žiadosť o opravu miestnej komunikácie na ul. Jarnej.
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák oboznámil prítomných poslancov so žiadosťou
obyvateľov ul. Jarnej, ktorá bola doručená do podateľne obce dňa 07.06.2021. V žiadosti
sa 11 podpísaných obyvateľov Jarnej ulice obracia na OcZ obce so žiadosťou o realizáciu
asfaltového povrchu miestnej komunikácie na ul. Jarnej, keďže na časti komunikácie je
aktuálne iba povrch zo štrkodrvy,
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-

-

v rámci diskusie predsedajúci uviedol, že predpokladom realizácie asfaltového povrchu
na časti danej ulice je nutné majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod
komunikáciou do vlastníctva obce a následne aj zaradenie uvedenej akcie do poradia
dôležitosti v procese tvorby rozpočtu obce na nasledujúce roky. V súvislosti s aktuálnym
asfaltovaním cyklochodníka ako aj chodnika pozdĺž cesty I/66 totiž podobných
požiadaviek na asfaltovanie v rôznych častiach obce od občanov pribúda a vzhľadom na
podmienky verejného obstarávania a harmonogramu výstavby nie je možné týmto
požiadavkám vyhovieť,
po rozprave poslanci prijali nasledovný text uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
berie na vedomie
žiadosť občanov ulice Jarnej o realizáciu asfaltového povrchu miestnej komunikácie.
Hlasovanie:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
6

3

Prijaté uznesenie č. 48/2021

19. Záver
- predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie zasadnutia.

............................................
Ing. Peter Majerčák
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
............................................
Ondrej Horník

Zapísal: Ing. Ján Horník
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.............................................
Ing. Jozef Blcha

