V Huncovciach dňa 14.02.2022
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Huncovce
konaného dňa 14.02.2022
Prítomní:

Ospravedlnení:

poslanci OcZ podľa prezenčnej listiny
Ing. Peter Majerčák - starosta obce
Ing. Miroslav Karpiš – hlavný kontrolór obce
ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny
Ondrej Horník , Jaroslav Dravecký

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 rokoch 2021 a 2022.
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021.
7. Žiadosť o súhlas obce so zriadením elokovaného pracoviska - Súkromná spojená škola, Biela
voda, Nad traťou 1342/28, 060 01 Kežmarok.
8. Žiadosti o schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce - PAT3, spol.
s r.o., Rebarborová 1 C, 821 07 Bratislava.
9. Žiadosti o Zmeny a doplnky územného plánu obce:
a) CHALETS SLOVAKIA, a.s.Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad; Ing. Norbert Fassinger, Vrbov
449, 059 72 Vrbov,
b) Ing. arch. Rudolf Kruliac, ateliér ul. Jilemnického č. 341, 059 52 Veľká Lomnica,
c) Obec Huncovce.
10. Ponuka na odpredaj spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach v k.ú. Huncovce – Slovak
Estate s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava.
11. Majetkoprávne usporiadanie pozemkov so Slovenským pozemkovým fondom pod
verejnoprospešnou stavbou miestnej komunikácie v katastrálnom území Huncovce.
12. Zverenie vodovodu v majetku obce do prevádzkovania PVPS a.s. – časť Železničná ul.
13. VZN o poskytovaní finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam zriadeným obcou.
14. Rozpočtové opatrenie č.6/2021.
15. Rozpočtové opatrenie č.1/2022.
16. 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
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

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 Dušana Jankuru a Miroslava Pekarčíka,
berie na vedomie
starostom určených overovateľov zápisnice poslancov Mgr. Alenu Draveckú 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
- hlavný kontrolór Ing. Miroslav Karpiš informoval prítomných o jednotlivých uzneseniach,
ktoré sú v plnení.
2

Číslo uzn. zo dňa
Stav
22.10.201
64/2018
8 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 ÚPNO Huncovce v časti lokality „Nad Smrekovcom“
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)

93/2019

4.11.2019 v plnení

súhlas so spracovaním dokumentácie potrebnej pre Návrh zmien a
doplnkov územného plánu obce Huncovce v lokalitách:
A, okalita 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.

110/2019

4.11.2019 v plnení

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

22/2020

23/2020

24/2020

76/2020

77/2020

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)
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.

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
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a

78/2020

87/2020
98/2020

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

28.9.2020 v plnení
14.12.202
0 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
Komisia pre verejný poriadok v obci a otázky rómskej komunity zriadenie, určenie náplne, voľba predsedu a členov
podanie žiadosti na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav v
rómskej osade k usporiadaniu vlastníckych a užívacích pomerov k
pozemkom

12/2021

1.2.2021 v plnení

18/2021

15.3.2021 v plnení

súhlas so začatím procesu obstarania čiastkovej zmeny a doplnku ÚPNO 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

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 €

14.6.2021 v plnení

a) zmena uznesenia č. 40/2019 zo dňa 15.04.2019:
1. zmena textu uznesenia - cena stanovená SPF Bratislava platí aj pre
pozemky vo vlastníctve Slovenská republika, v správe SPF
2. Príloha č. 1 k uzneseniu sa mení - doterajší vlastník uvedený pod por.
č. 3 (Ladislav Bendík) sa vypúšťa a nahrádza sa novým vlastníkom:
Agnesa Bendíková
b) zmena uznesenia č. 17/2019 zo dňa 11.02.2019:
1. zmena textu uznesenia - cena stanovená SPF Bratislava platí aj pre
pozemky vo vlastníctve Slovenská republika, v správe SPF
2. Príloha č. 1 k uzneseniu sa mení - medzi vlastníkov uvedených pod
por. č. 19 sa dopĺňajú vlastníci Alžbeta Vaľková, Peter Bonk, Mária
Matvejová.

14.6.2021 v plnení

a) predloženie žiadosti o dotáciu miestnu občiansku poriadkovú službu
(MOPS),
b) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu z vlastných
prostriedkov,
c) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov.

16.8.2021 v plnení

a) predloženie žiadosti o dotáciu na Ministerstvo životného prostredia
SR pre projekt „Rozšírenie verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových
vôd v obci Huncovce“,
b) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu (5 % z celkových
oprávnených výdavkov),
c) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov

20/2021

23/2021

24/2021

35/2021

47/2021

55/2021
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4.10.2021 v plnení

zámer majetkoprávneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve SR,
správcu SPF (a známych vlastníkov na neznámom mieste alebo
neznámych vlastníkov po neprejednanom dedičskom konaní zomretého
vlastníka) určených pre dopravnú stavbu verejného záujmu cyklochodníka, ako verejnoprospešnej stavby.

65/2021

4.10.2021 v plnení

zámenu pozemku z majetku obce parcely KN-C č.1362/77 o výmere 15
m2 za pozemok parcely KN-C č.874/11 o výmere 4 m2 do vlastníctva
Ing. Milana Krajanca, a to za platbu rozdielu (11 m2) za cenu 13,10
€/m2, s termínom jej úhrady do 31.01.2022 (vrátane nákladov GP vo
výške 3,10 €/m2).

67/2021
76/2021

4.10.2021 v plnení
13.12.202
1 v plnení

finančná spoluúčasť obce na projektové a materiálne zabezpečenie
realizácie dažďovej kanalizácie v dĺžke cca 30 m na ul. Tatranská
riešenie využitia podrovia prístavby učebňového bloku na rozšírenie
priestorov na výučbu žiakov ZŠ

78/2021

13.12.202
1 v plnení

79/2021

13.12.202
1 v plnení

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre obdobie 1. polroka
2022
Zámena pozemkov parcela KN-C č.3010/65 o výmere 41m2 do
vlastníctva Františka Galoviča a Marty Galovičovej za pozemok parcela
KN-C č.157/3 o celkovej výmere 29m2. Za rozdielnu výmeru
zamieňaných pozemkov v rozsahu 12 m2 zaplatia František Galovič a
Marta Galovičová Obci Huncovce kúpnu cenu vo výške 14,10 €/m2, s
termínom jej úhrady do 30.06.2022. V cene pozemku sú zahrnuté aj
náklady na zhotovenie geometrického plánu.

13.12.202
1 v plnení

zmeny územného plánu č. 5 v rozsahu:
a) zmena funkčnej plochy pozemku parcely KN-E č. 157/2 (výstavba
požiarnej zbrojnice)
b) zmena funkčnej plochy časti pozemkov parciel (výstavba materskej
školy a základnej školy ročníkov 1. až 4.),
c) zmena funkčnej plochy pozemku parcely KN-C č. 803/24 na plochy
bývania v rodinných domoch,
d) zmena označenia štátnej cesty z I/67 na I/66, zrušenie neaktuálne
vyznačenej zastávky SAD,
e) zmena funkčnej plochy pozemku parcely KN-C čísel 80/4 a 87/3,
na cestnú komunikáciu miestnu
f) zmena funkčnej plochy pozemkov parcelných KN-C čísel 177 (časť),
179/5, 175/2 (časť), 178/3, 178/4, 180/2, 180/3 na bývanie v rodinných
domoch a zmena funkčnej plochy pozemku parcelného KN-C čísla 177
(časť) na cestnú miestnu komunikácia (prepoj medzi ulicami Alejová a
Jarná)
g) zmena funkčnej plochy pozemku parcely KN-E č. 870/4, KN-E č.
869/1 a 868/1 na plochy bývania v rodinných domoch

13.12.202
1 v plnení

a) predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na „Obnova
športovej plochy na multifunkčnom ihrisku v obci Huncovce a doplnenie
jeho osvetlenia“, z Výzvy „EURÁ z EURA“ zo SFZ.
b) realizácie tohto projektu
c) zabezpečenie vlastných finančných prostriedkov minimálne 25 %

13.12.202
1 v plnení

a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok "Dobudovanie
miestnych komunikácii v obci Huncovce "
b) Zabezpečenie povinného spolufinancovania min. 5%
c) Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov.

61/2021

81/2021

82/2021

83/2021
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90/2021

13.12.202
1 v plnení

dotácia na rok 2022 vo výške 400,- € pre Karate Klub Technik na úhradu
nákladov spojených s účasťou na športových podujatiach, poplatky
registrácie klubu, nájom telocvične a športové vybavenie

91/2021

13.12.202
1 v plnení

dotácia na rok 2022 vo výške 5.000,-€ pre DHZ Huncovce na úhradu
nákladov spojených s plnením úloh, športovou a súťažnou činnosťou
DHZ

13.12.202
1 v plnení

dotácia na rok 2022 Cirkevnému zboru ECAV na Slovensku Kežmarok
na úhradu nákladov spojených s pokračovaním obnovy fasády
evanjelického kostola v Huncovciach – národnej kultúrnej pamiatky - vo
výške 10.000,- €

93/2021

13.12.202
1 v plnení

dotácia na rok 2022 Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosť Huncovce na
úhradu nákladov spojených s opravou obvodového múra areálu kostola
Sv. Kríža, ktorý je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky a zároveň
súčasťou verejného priestranstva obce Huncovce vo výške 5.000,- €

94/2021

13.12.202
1 v plnení

95/2021

13.12.202
1 v plnení

dotácia na rok 2022 TJ Tatran Huncovce na úhradu nákladov spojených
so športovou činnosťou deti, mládeže a dospelých v obci vo výške
7.500,- €,
dotácia na rok 2022 športovému klubu VEVA Huncovce na úhradu
nákladov spojených so športovou činnosťou deti, mládeže a dospelých
v obci vo výške 1000,- €

13.12.202
1 v plnení

použitie rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov roku
2022 na:
1. kúpu pozemkov pod IBV lokalita „za školou“ v sume 128 620 eur,
2. kúpa pozemkov pod miestnu komunikáciu Turbína v sume 16 000 eur,
3. modernizáciu zabezpečovacieho systému v budove OcÚ v sume 3 038
eur,
4. rekonštrukciu Márnice za spoluúčasti MAS v sume 6 000 eur,
5. obstaranie pozemkov pod požiarnu zbrojnicu v sume 12 000 eur,
6. rekonštrukciu a modernizáciu ČOV v sume 200 000 eur,
7. spoluúčasť na projekt „Zlepšenie nakladania s odpadom – nákup
traktora v sume 3 786 eur,
8. rekonštrukciu ulice Jarná v sume 25 000 eur,
9. rekonštrukcie ulice okolo bytoviek v sume 10 000 eur,
b) schvaľuje
použitie rezervného fondu na financovanie výdavkových finančných
operácií roku 2022 na splátku úveru v SLSP v sume 67 692 eur.

13.12.202
1 v plnení

a) vyradenie majetku obce – motorového vozidla Mitsubishi L200,
ktorého obstarávacia cena je 3 163,45 eur, zostatková cena k 30.11.2021
je 0 eur.
b) vyradenie majetku ZŠ vedeného na podsúvahovom účte v sume
celkom 2 799,86 eur.

13.12.202
1 v plnení

zriadenie vecného bremena (bezodplatne) na vybudovanie stavby „SO01 nová RIS“ na nehnuteľnosti – pozemku parc. č. KN-C 3106, v
prospech Východoslovenská distribučná, a.s., - umiestnenie podzemného
elektrického vedenia a rozvodnej skrine

92/2021

100/2021

104/2021

105/2021
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106/2021

13.12.202
1 v plnení

zriadenie vecného bremena (bezodplatne) na vybudovanie stavby „Malý
Slavkov – gravitačné zásobovacie potrubie“ v rámci projektu
„Huncovské drevenice“, na pozemku parc. č. KN-C 3805 - gravitačný
vodovod (predpokladaná dĺžka 8,75 m) v prospech PAT3, spol. s r.o umiestnenie, uloženie, užívanie a prevádzkovanie gravitačného
vodovodu a zároveň vstup a prechod osôb, vjazd a prejazd vozidiel a
technických zariadení v súvislosti s projektovaním, rekonštrukciou,
modernizáciou, resp. inými stavebnými úpravami, terénnymi úpravami,
prevádzkovaním a za účelom údržby a opravy predmetnej stavby vrátane
údržby jej ochranného pásma,

poslanci kládli otázky k jednotlivým uzneseniam a hlavný kontrolór na ne odpovedal,
hlavný kontrolór odporučil zrušiť uznesenie č. 79/2021 zo dňa 13.12. 2021 z dôvodu zmeny
majiteľov pozemkov, s ktorými mala byť uskutočnená zámena pozemkov,
po ukončení diskusie poslanci prijali nasledovné texty uznesení:

-

Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
berie na vedomie
informáciu o stave plnenia uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom v Huncovciach k 7.2.
2022 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. 1/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
ruší
uznesenie č. 79/2021 zo dňa 13.12. 2021.
Hlasovanie:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
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Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

1
1
1
6

3

Prijaté uznesenie č. 2/2022
4. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce:
- na rokovaní neboli podané, žiadne pripomienky ani dopyty obyvateľov obce
5. Informácia o výsledkoch kontrol vykonaných v rokoch 2021 a 2022
- hlavný kontrolór Ing. Miroslav Karpiš oboznámil prítomných s vykonanými kontrolami,
- hlavný kontrolór Ing. Miroslav Karpiš konštatoval, že pri kontrolách pokladničných operácií
a zúčtovaní pracovných ciest boli u všetkých troch subjektoch zistené drobné nedostatky
administratívneho charakteru, pri kontrole plnenia uznesení neboli zistené nedostatky,
- po ukončení diskusie poslanci prijali nasledovný text uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
berie na vedomie
a) informáciu o výsledku kontroly pokladničných operácií a zúčtovania pracovných ciest- správa
č. 5a/2021, vykonanej v Obci Huncovce, Hlavná 29/2, Huncovce, za kontrolované obdobie 1.1.
2020 – 30.6. 2021,
b) informáciu o výsledku kontroly pokladničných operácií a zúčtovania pracovných ciest- správa
č. 5b/2021, vykonanej v Základnej škole Huncovce, Školská 212/19, Huncovce, za kontrolované
obdobie 1.1. 2020 – 30.6. 2021,
c) informáciu o výsledku kontroly pokladničných operácií a zúčtovania pracovných ciest - správa
č. 5c/2021, vykonanej v Materskej škole Huncovce, Školská 231/2, Huncovce, za kontrolované
obdobie 1.1. 2020 – 30.6. 2021,
d) informáciu o výsledku kontroly plnenia uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom
obce Huncovce – správa č. 1/2022, vykonanej v Obci Huncovce, Hlavná 29/2, Huncovce, za
kontrolované obdobie 1.7. 2021 – 31.12 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. 3/2022
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021
- hlavný kontrolór Ing. Miroslav Karpiš oboznámil prítomných so sumárnou správou kontrolnej
činnosti za predchádzajúci rok 2021
- poslanci prijali nasledovný text uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 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. 4/2022
7. Žiadosť o súhlas obce so zriadením elokovaného pracoviska - Súkromná spojená škola,
Biela voda, Nad traťou 1342/28, 060 01 Kežmarok.
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák privítal hostí Mgr. Annu Jurgovianovú, riaditeľku SSŠ.
Biela voda, Kežmarok; Mgr. Kamilu Haddenovú, riaditeľku ZŠ Huncovce a Mgr. Máriu
Mačákovú, zástupkyňu riaditeľky pre 2. stupeň ZŠ Huncovce,
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák v úvode stručne predstavil zámer žiadateľky a ciele, ktoré
by malo plniť zriadenie elokovaného pracoviska SSŠ, Biela voda, Kežmarok,
- na zasadnutie OcZ sa dostavil poslanec Marcel Novák,
- žiadateľka Mgr. Anna Jurgovianová doplnila informácie predsedajúceho, uviedla dôvody
ktoré viedli k prejednávanému zámeru, možné výhody tejto spolupráce pre Základnú školu
ako aj obec a v diskusii odpovedala poslancom na ich otázky,
- riaditeľka ZŠ, Mgr. Kamila Haddenová a zástupkyňa ZŠ, Mgr. Mária Mačáková poslancom
zodpovedali na otázky týkajúce sa priestorových nárokov a možností školy v prípade
prenájmu na nasledujúce roky, predstavili výhody tejto spolupráce pre ZŠ ale predovšetkým
pre žiakov končiacich ročníkov ZŠ,
- poslanci po diskusii hlasovali o nasledovnom texte uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
vyslovuje
podporné stanovisko Mgr. Anne Jurgovianovej, riaditeľke neziskovej organizácie Biela voda n.o.,
Nad traťou 1342/28, 060 01 Kežmarok, IČO 42092167, na zriadenie elokovaného pracoviska
Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Nad traťou 1342/28, 060 01 Kežmarok, IČO 51076438 vo
vyčlenených priestoroch Základnej školy Huncovce.
Potrebu pôsobenia takejto školy so zameraním predovšetkým na mládež zo sociálne
znevýhodneného prostredia si Obecné zastupiteľstvo plne uvedomuje a vzhľadom na početnosť
tejto skupiny žiakov a študentov v našej obci podporuje jej pôsobenie v obci.
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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
2

2

3

2

Uznesenie nebolo prijaté.
8. Žiadosti o schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce PAT3, spol. s r.o., Rebarborová 1 C, 821 07 Bratislava.
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák privítal p. Adrianu Hrnčárovú, splnomocnenú zástupkyňu
spoločnosti žiadateľa, spoločnosti PAT3, spol. s r.o.
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák prezentoval jednotlivé pozemky vo vlastníctve obce, ktorých
sa požadované stavebné objekty a s nimi súvisiace vecné bremená týkajú, taktiež boli
prezentované aj jednotlivé stavby investora a rozsah ich zásahu do príslušných obecných
pozemkov,
- p. Adriana Hrnčárová, zástupkyňa spoločnosti PAT3, upresnila, že v prípade prvej žiadosti
ide o vecné bremená, kde bude budúcim oprávneným okrem ich spoločnosti aj Podtatranská
vodárenská spoločnosť, a.s. keďže stavbou bude gravitačný vodovod, pri druhej žiadosti ide
o stavby pre spoločnosť PAT3,
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák uviedol, že predstavený návrh Zmluvy o uzavretí budúcej
zmluvy o zriadení vecného bremena bude po posúdení právnika obce korigovaný v častiach
ktoré definujú lehoty pre uzavretie finálnej Zmluvy, prípadné pokuty v prípade omeškania pre
Obec, a bezodplatnosti zriadenia,
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák poznamenal, že všetky 3 parcely sú zapísané na LV 1039,
kde je v časti B poznámka o zákaze vlastníka nakladať s pozemkami podľa § 11 ods. 20
zákona SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zároveň uviedol, že v zmysle §
11 ods. 20 zákona SNR č. 330/1991 Zb. sa dané obmedzenie nevzťahuje na zaťaženie
pozemkov, ak ide o budovanie inžinierskych sietí, pričom zaťaženie z tohto dôvodu nesmie
obmedziť účel spoločného zariadenia a opatrenia,
- poslanci v rozprave diskutovali o výške odplaty za zriadenie vecného bremena,
- poslanci po ukončení rozpravy prijali nasledovné texty uznesení:
Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
schvaľuje
zriadenie vecného bremena formou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na
vybudovanie stavieb v rámci projektu „Huncovské drevenice“, a to:
- na pozemku parc. č. KN-C 3805, o výmere 14560 m2, druh pozemku Ostatná plocha v k.ú.
Huncovce, zapísanom na LV č. 1039, vo výlučnom vlastníctve Obce Huncovce:
-

zásobovacie potrubie – Gravitačný vodovod (predpokladaná dĺžka 8,75 m)

v prospech oprávnených:
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PAT3, spol. s r.o, Rebarborová 1/C, 821 07 Bratislava, IČO: 46907076, DIČ: 2023646086, a
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17 058 89 Poprad, IČO: 36485250,
DIČ: 2020020706,
ako budúcich vlastníkov stavby.
Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby
a to:
- dĺžkou predmetnej stavby (v prípade vodovodu)
Obsahom vecného bremena bude povinnosť povinného z vecného bremena – Obce Huncovce strpieť na predmetnom pozemku umiestnenie, uloženie, užívanie a prevádzkovanie predmetnej
stavby a zároveň strpieť na predmetnom pozemku vstup a prechod osôb, vjazd a prejazd vozidiel
a technických zariadení budúceho oprávneného a ním poverených osôb, v súvislosti
s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými úpravami, terénnymi
úpravami, prevádzkovaním a za účelom údržby a opravy predmetnej stavby vrátane údržby jej
ochranného pásma, to všetko v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom na vyznačenie
vecného bremena na priznanie práva uloženia predmetných stavieb v prospech budúceho
oprávneného.
Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú.
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. 5/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
schvaľuje
zriadenie vecného bremena formou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na
vybudovanie stavieb v rámci projektu „Huncovské drevenice“, a to:
- na pozemku parc. č. KN-C 3864, o výmere 6647 m2, druh pozemku Ostatná plocha v k.ú.
Huncovce, zapísanom na LV č. 1039, vo výlučnom vlastníctve Obce Huncovce:
a) komunikácie a spevnené plochy (predpokladaná dĺžka 3554 m)
b) podzemné NN káblové rozvody (predpokladaná dĺžka 120 m)
c) verejné osvetlenie (predpokladaná dĺžka 150 m)
11

- na pozemku parc. č. KN-C 3805, o výmere 14560 m2, druh pozemku Ostatná plocha v k.ú.
Huncovce, zapísanom na LV č. 1039, vo výlučnom vlastníctve Obce Huncovce:
a)
b)
c)
d)

komunikácie a spevnené plochy (predpokladaná dĺžka 455 m)
splašková kanalizácia (predpokladaná dĺžka 7,8 m)
cesta Malý Slavkov – Slavkovský jarok (predpokladaná dĺžka 419,6 m)
most nad Slavkovským jarkom (predpokladaná dĺžka 14,5 m)

- na pozemku parc. č. KN-C 2732/19, o výmere 1178 m2, druh pozemku Ostatná plocha v k.ú.
Huncovce, zapísanom na LV č. 1, vo výlučnom vlastníctve Obce Huncovce:
-

vodovod (predpokladaná dĺžka 110 m)

v prospech oprávneného:
PAT3, spol. s r.o, Rebarborová 1/C, 821 07 Bratislava, IČO: 46907076, DIČ: 2023646086, ako
budúceho vlastníka stavby.
Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby
a to:
- dĺžkou predmetnej stavby (v prípade kanalizácie, vodovodu, NN rozvodov, verejného osvetlenia
- plochou predmetnej stavby (v prípade komunikácii a spevnených plôch, cesty a mosta)
Obsahom vecného bremena bude povinnosť povinného z vecného bremena – Obce Huncovce strpieť na predmetnom pozemku umiestnenie, uloženie, užívanie a prevádzkovanie predmetnej
stavby a zároveň strpieť na predmetnom pozemku vstup a prechod osôb, vjazd a prejazd vozidiel
a technických zariadení budúceho oprávneného a ním poverených osôb, v súvislosti
s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými úpravami, terénnymi
úpravami, prevádzkovaním a za účelom údržby a opravy predmetnej stavby vrátane údržby jej
ochranného pásma, to všetko v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom na vyznačenie
vecného bremena na priznanie práva uloženia predmetných stavieb v prospech budúceho
oprávneného.
Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú.
Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu vo výške 2 000 €.
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
5

2

Prijaté uznesenie č. 6/2022
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2

9. Žiadosti o Zmeny a doplnky územného plánu obce:
a) CHALETS SLOVAKIA, a.s.Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad; Ing. Norbert
Fassinger, Vrbov 449, 059 72 Vrbov
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák privítal Ing. Jozefa Guľaša, projektanta spoločnosti RG
ATELIÉR, s.r.o., ktorý zastupuje pri prerokovaní tohto bodu žiadateľa CHALETS
SLOVAKIA, a.s., a taktiež aj Ing. Norberta Fassingera,
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák oboznámil prítomných s lokalitou, v ktorej je požadovaná
zmena ÚP, taktiež predstavil aktuálne využitie funkčnej plochy pozemkov a požadovanú
zmenu funkčnej plochy pozemkov jednotlivých parciel,
- Ing. Jozef Guľaš, projektant a zástupca žiadateľa, poslancom v diskusii zodpovedal na ich
otázky,
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák zástupcu žiadateľa upozornil na skutočnosť, že vzhľadom
na aktuálne neexistujúcu prístupovú komunikáciu do predmetného územia je nemožné
uvažovať so službami obce ako sú napr. letná a zimná údržba komunikácii, kosenie verejných
priestranstiev, zber a likvidácia TKO a separovaného odpadu, a iných služieb obce
vyplývajúcich z platných zákonov. Žiadateľ teda berie na vedomie, že tieto služby si musí
zabezpečiť z vlastných zdrojov a nebude si na ne nárokovať zo strany Obce Huncovce. Taktiež
upozornil na neexistujúce možnosti riešenia splaškovej kanalizácie a iných inžinierskych sietí
zo strany obce pre tento zámer,
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák zástupcu žiadateľa upozornil, že pre prípad schválenia
predmetnej žiadosti daná zmena ÚP bude nasledovať v poradí riešenia až za zmenami ÚP
ktoré boli už Obecným zastupiteľstvom schválené a zatiaľ práce na týchto zmenách
a doplnkoch neboli začaté,
- poslanci po ukončení rozpravy prijali nasledovný text uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce, ako orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov.
a) prerokovalo
podnet spoločnosti CHALETS SLOVAKIA, a.s., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, IČO: 53
863 534 a Ing. Norberta Fassingera, Vrbov 449, 059 72 Vrbov, pre návrh spracovania
plánovaných zmien a doplnkov Územného plánu obce Huncovce v katastrálnom zemí Huncovce,
v rozsahu:
zmena funkčnej plochy pozemkov parciel:
- KN-C č. 3849, vlastník - Cirkevný zbor ECAV vyznania na Slovensku Kežmarok,
Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok (LV 1187),
- KN-C č. 3847, vlastník - Peter Bethlenfalvy, Avenue des Paguerettes 13, Rhode-SaintGenese, Belgicko (LV 1141),
- KN-C č. 3846, vlastník - Obec Huncovce (LV 1039),
- KN-C č. 3831, vlastník - Ing. Norbert Fassinger, Vrbov 449, 059 72 Vrbov (LV 1165),
- KN-C č. 3820, vlastník - Ing. Norbert Fassinger, Vrbov 449, 059 72 Vrbov (LV 1165),
- KN-C č. 3832, vlastník - Peter Vojtaššák, Banícka 14, 052 01 Spišská Nová Ves (LV 1079),
- KN-C č. 3833, vlastník - Anna Zubalová r. Budzáková, Gen Svobodu 3, 059 71 Ľubica (LV
1154),
- KN-C č. 3834, vlastník - Ľubomír Varga, Ždiar 17, 059 55 Ždiar (LV 1061),
- KN-C č. 3835, vlastník - akad. prof. Imrich Vaško, Obchodná 539/72, 811 05 Bratislava
(LV 1183),
- KN-C č. 3836, vlastník - Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok, Nad traťou 1,
060 13 Kežmarok (LV 1107),
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-

KN-C č. 3837, vlastník - Anna Baranová r. Trnková, Farská 64, 059 92 Huncovce (LV
1208),
KN-C č. 3838, vlastník - Tibor Kvaššay, Uralská 32, 058 01 Poprad (LV 1159),
KN-C č. 3839, vlastník - Bc. Viliam Theisz, Nábrežná 790/3, 060 01 Kežmarok (LV 1053)
KN-C č. 3840, vlastník - Juraj Hrabal, Moravský Svätý Ján 50, 908 71 (LV 1158)
KN-C č. 3841, vlastník - Rudolf Theisz, Štefánikova 871/1, 058 01 Poprad (LV 1086)
KN-C č. 3842, vlastník - Zuzana Laburdová r. Theiszová, Tatranská Lomnica 14609,
Vysoké Tatry (LV 1164),
KN-C č. 3843, vlastník - Daniela Meltzerová r. Theiszová, Štefánikova 871/1, 058 01
Poprad (LV 1169),
KN-C č. 3844, vlastník - Peter Bethlenfalvy, Avenue des Paguerettes 13, Rhode-SaintGenese, Belgicko (LV 1141),

- z pôvodnej funkcie – plochy lúk a pasienkov
- na navrhovanú funkciu – podľa podnetu spoločnosti CHALETS SLOVAKIA, a.s., na:
- plochy polyfunkčné bývanie a občianska vybavenosť
Územie s prevládajúcou funkciou bývania v bytových a rodinných domov, doplnkovej
občianskej vybavenosti a rekreácie
- 50 % zastavanosť
- 30 % zeleň
- 4-podlažnosť
- parkovanie podľa STN
prípustná funkcia
- penzióny (nebytové budovy)
- plochy turistického ubytovania, hotely, apartmány a pod.
- verejné a technické vybavenie
- objekty drobnej výroby a služieb bez negatívnych dopadov na obytné prostredie
- drobné prevádzky služieb, stravovania, obchodu, zdravotníctva a administratívy bez
nárokov na zvýšené potreby parkovania, dopravnej záťaže, hluku či časovo neprimerane
dlhej pracovnej prevádzky, ktorú stanovuje obec formou VZN
neprípustná funkcia
- plochy priemyselnej, poľnohospodárskej výroby a skladového hospodárstva
- prevádzky a služby výrobného charakteru do zvýšenými nárokmi na dopravu
a parkovanie a pod.
- plochy športových areálov
b) schvaľuje
zahájenie prác na zmenách a doplnkoch Územného plánu obce Huncovce, pričom je nutné
rešpektovať stanoviská dotknutých orgánov a organizácií v rámci prerokovania návrhu v súlade
so stavebným zákonom a ostatnými súvisiacimi predpismi,
c) určuje
po oboznámení sa s predloženou štúdiou zástavby ako podklad návrhu rozsahu, zahájenie procesu
obstarania „Zmien a doplnkov Územného plánu obce Huncovce“ v katastrálnom území Huncovce,
v tejto časti úplnú úhradu nákladov za obstaranie zmien a doplnkov územnoplánovacej
dokumentácie, ktorú bude obec požadovať podľa § 19 stavebného zákona od osôb, ktorých
výhradná potreba vyvolala toto obstaranie.
Hlasovanie:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník

Za:

Proti:
1
14

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

1
1
1
1
1
1
1
6

1

2

Prijaté uznesenie č. 7/2022
9. Žiadosti o Zmeny a doplnky územného plánu obce:
b) Ing. arch. Rudolf Kruliac, ateliér ul. Jilemnického č. 341, 059 52 Veľká Lomnica
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák oboznámil prítomných s grafickou a textovou časťou
žiadosti Ing. arch. Rudolfa Kruliaca, ktorý v danej žiadosti zastupuje väčšinového vlastníka
pozemkov v predmetnej lokalite – Ing. Andreja Poťmáka, taktiež predstavil aktuálne využitie
funkčnej plochy pozemkov a požadovanú zmenu funkčnej plochy pozemkov jednotlivých
parciel,
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák upozornil na skutočnosť, že v súčasnej dobe je z dôvodu
obmedzenej resp. hraničnej kapacity existujúcej ČOV v obci nemožné uvažovať s pripojením
splaškovej kanalizácie z predmetnej lokality do existujúcej splaškovej kanalizácie vedúcej do
obecnej ČOV.
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák upozornil, že pre prípad schválenia predmetnej žiadosti daná
zmena ÚP bude nasledovať v poradí riešenia až za zmenami ÚP ktoré boli už Obecným
zastupiteľstvom schválené a zatiaľ práce na týchto zmenách a doplnkoch neboli začaté,
- poslanci po ukončení rozpravy prijali nasledovný text uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce, ako orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov.
a) prerokovalo
podnet Ing. arch. Rudolfa Kruliaca, ateliér ul. Jilemnického č. 341, 059 92 Veľká Lomnica, pre
návrh spracovania plánovaných zmien a doplnkov Územného plánu obce Huncovce v
katastrálnom zemí Huncovce, v rozsahu:
zmena funkčnej plochy pozemkov parciel:
- KN-E č. 442/1, KN-E č. 442/2 (časť), KN-E č. 437/1, KN-E č. 437/2, KN-C č. 593/5,
vlastník - Ing. Andrej Poťmák, Krvavé Pole 16, 060 01 Kežmarok (LV č. 651)
- KN-E č. 443/3, KN-E č. 461, KN-E č. 3022/2 (časť), KN-E č. 444 (časť), KN-E č. 445/2
(časť), Slovenská republika v správe Slovenského pozemkového fondu (LV č. 7)
- KN-C č. 593/6, vlastník - Obec Huncovce (LV č. 1)
- KN-E č. 459/1, KN-E č. 459/2, KN-E č. 462, KN-E č. 460, vlastník - Mikuláš Poťmák,
Krvavé Pole 16, 060 01 Kežmarok (LV č. 780)
- KN-E č. 458, vlastník - Zuzana Laburdová r. Theiszová, Tatranská Lomnica 14609, Vysoké
Tatry
Viliam Theisz, Nábrežná 790/3, 060 01 Kežmarok
Rudolf Theisz, Štefánikova 871/1, 058 01 Poprad
Daniela Meltzerová r. Theiszová, Štefánikova 871/1, 058 01 Poprad
Juraj Hrabal, Moravský Svätý Ján 50
(LV č. 538)
- KN-E č. 457/1, vlastník - Ing. Irena Schlegelová r. Kocunová, Kpt. Nálepku 613/10,
Brezany (LV č. 601)
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-

-

KN-E č. 456/1, KN-E č. 456/2, vlastník - Tibor Kvaššay, Uralská 32, 058 01 Poprad Spišská Sobota (LV č. 583)

z pôvodnej funkcie – návrh zelene, občianskej vybavenosti, výroby a skladov a preložky štátnej
cesty v smere na Žakovce
na navrhovanú funkciu – plochu bývania v rodinných domoch, plochu bývania v bytových
domoch, miestnych komunikácií a chodníkov, rozšírením trasovania verejných inžinierskych
sieti so zrušením navrhovanej preložky a s ponechaním súčasného trasovania štátnej cesty
smerom na Žakovce.
b) schvaľuje

zahájenie prác na zmenách a doplnkoch Územného plánu obce Huncovce, pričom je nutné
rešpektovať stanoviská dotknutých orgánov a organizácií v rámci prerokovania návrhu v súlade
so stavebným zákonom a ostatnými súvisiacimi predpismi.
c) určuje
po oboznámení sa s predloženou štúdiou zástavby rodinných domov a bytových domov ako
podklad návrhu rozsahu, zahájenie procesu obstarania „Zmien a doplnkov Územného plánu obce
Huncovce“ v katastrálnom území Huncovce, v tejto časti úplnú úhradu nákladov za obstaranie
zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie, ktorú bude obec požadovať podľa § 19
stavebného zákona od fyzickej osoby, ktorej výhradná potreba vyvolala toto obstaranie
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

1

2

Prijaté uznesenie č. 8/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce, ako orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov
a) prerokovalo
podnet obce Huncovce pre návrh spracovania plánovaných zmien a doplnkov Územného plánu
obce Huncovce v katastrálnom zemí Huncovce, v rozsahu:
určenie ochranného pásma cintorína v súlade so zákonom č. 398/2019 Z.z. ktorým sa mení a
dopĺňa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v súlade s platným VZN obce Huncovce č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska,
b) schvaľuje
zahájenie prác na zmene a doplnku, ktoré budú súčasťou zmien a doplnkov Územného plánu obce
Huncovce.
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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

1

2

Prijaté uznesenie č. 9/2022
9. Žiadosti o Zmeny a doplnky územného plánu obce:
c) Obec Huncovce
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák poslancom prezentoval uvedený zámer možnosti rozšírenia
existujúceho cintorína juhozápadným smerom, kde hlavným dôvodom je rozšírenie z
kapacitných dôvodov, čím by sa vytvorila dostatočná rezerva kapacity pre pochovávanie
zosnulých s výhľadom na niekoľko rokov. Zároveň skonštatoval, že pôvodný zámer z roku
2011-2013 ktorý je aktuálne aj v platnom územnom pláne – vytvoriť druhý cintorín cca 400m
od rómskej osady severne, prioritne určený pre zosnulých z ul. Železničná – je z viacerých
dôvodov v dnešnej dobe nerealizovateľný,
- v diskusii poslanci navrhli upraviť pôvodne navrhnutú geometriu dotknutej oblasti rozšírenia
existujúceho obecného cintorína v snahe zachovať pravouhlý tvar pozemku a oplotenia,
a upraviť / presmerovať chodník vstupujúci do areálu ZŠ,
- poslanci po ukončení rozpravy prijali nasledovný text uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce, ako orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov.
a) prerokovalo
podnet obce Huncovce pre návrh spracovania plánovanej zmeny a doplnku Územného plánu obce
Huncovce v katastrálnom zemí Huncovce, v rozsahu:
zmena funkčnej plochy časti pozemku parciel KN-C čísla 438/9 - zastavaná plocha a nádvorie v
katastrálnom území Huncovce a KN-C čísla 438/1 - zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom
území Huncovce
- z pôvodnej funkcie stav občianskej vybavenosti
na
- návrh rozšírenia plochy cintorína
b) schvaľuje
zahájenie prác na zmene a doplnku Územného plánu obce Huncovce
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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

1

2

Prijaté uznesenie č. 10/2022
10. Ponuka na odpredaj spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach v k.ú. Huncovce –
Slovak Estate s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava.
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák oboznámil prítomných s ponukou spoločnosti Slovak Estate
s.r.o., Bratislava, dotknutou lokalitou, ako aj dôvodmi zmeny spoluvlastníka predmetných
pozemkov na spoločnosť Slovak Estate s.r.o.. Predsedajúci poslancov oboznámil aj
s ponúkanou cenou za odpredaj spoluvlastníckeho podielu obci a jej prepočtom za m2,
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák uviedol, že uvedené parcely patria do obvodu Jednoduchých
pozemkových úprav v lokalite rómskej osady, a uviedol aj možné postupy, ako budú takéto
pozemky v rámci pozemkových úprav vysporiadané so súčasnými vlastníkmi,
- poslanci po ukončení rozpravy hlasovali o nasledovnom texte uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
a) súhlasí
s ponukou na odpredaj spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach v k.ú. Huncovce:
- parc. KN-C č. 1789/45, o výmere 30 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel
31/72;
- parc. KN-C č. 1789/46, o výmere 75 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel
31/72;
- parc. KN-C č. 1789/47, o výmere 98 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel
31/72;
zapísaných na LV č. 949 v prospech spoluvlastníka Slovak Estate s.r.o., Tallerova 4, 811 02
Bratislava, IČO 50 050 907, za navrhnutú cenu 1500,- EUR.
b) poveruje
starostu obce k zabezpečeniu úkonov spojených s prevodom spoluvlastníckeho podielu na
nehnuteľnostiach v k.ú. Huncovce:
- parc. KN-C č. 1789/45, o výmere 30 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel
31/72;
- parc. KN-C č. 1789/46, o výmere 75 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel
31/72;
- parc. KN-C č. 1789/47, o výmere 98 m2, druh pozemku Orná pôda, spoluvlastnícky podiel
31/72;
18

zapísaných na LV č. 949, z vlastníctva Slovak Estate s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO
50 050 907, do vlastníctva 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
7

2

Uznesenie nebolo prijaté.
11. Majetkoprávne usporiadanie pozemkov so Slovenským pozemkovým fondom pod
verejnoprospešnou stavbou miestnej komunikácie v katastrálnom území Huncovce.
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák prítomných poslancov oboznámil s obsahom
korešpondencie medzi Obcou Huncovce a Slovenským pozemkovým fondom týkajúcej sa
prevodu vlastníckych právna Obec Huncovce pre miestnu komunikáciu, ktorá je v našom
katastri – v lokalite na „Turbíne“ a dodnes nie je majetkovo-právne vysporiadaná. Aby bolo
možné pred vyhotovením protokolu o odovzdaní pozemkov pod stavbou pre terajšieho
väčšinového vlastníka zdokladovať, že cestné teleso uložené na pozemkoch SR je vo
vlastníctve Obce Huncovce, jedným zo spôsobov je prijať navrhované znenie uznesenia
Obecného zastupiteľstva,
- poslanci prijali nasledovný text uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce, na základe obdržanej výzvy dňa 04.02.2022 od Slovenského
pozemkového fondu zo dňa 24.01.2022 pod číslom SPFS73155/2022/600-002
prehlasuje,
že stavba komunikácie zameraná geometrickým plánom č. 1/2021 úradne overenom Okresným
úradom Kežmarok, katastrálnym odborom dňa 03.02.2021 pod číslom G1 61/21 v katastrálnom
území Huncovce, je vo vlastníctve obce a bola vybudovaná a slúžiaca verejnému účelu, pričom je
takto užívaná bez závad už pred rokom 1976 (t.j. pred účinnosťou platného stavebného zákona) a
teda aj pred r. 1991
Hlasovanie:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura

Za:

Proti:

1
1
1
1
1
1
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Zdržal sa:

Neprítomní:
1

Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

1
1
7

2

Prijaté uznesenie č. 11/2022
12. Zverenie vodovodu v majetku obce do prevádzkovania PVPS a.s. – časť Železničná ul.
Železničná, ul. Športová.
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák prítomným uviedol, že v rámci projektu „Rozšírenie
vodovodu a vybudovanie výdajných stojanov v obci Huncovce“ ktorý sa realizoval v roku
2021 obec vybudovala ďalšie časti vodovodu v 2 lokalitách Obce Huncovce, a síce v lokalite
ul. Železničnej (vodovod spolu s 2 výdajnými stojanmi) a na ul. Športovej (iba vodovod). Na
ul. Železničnej sú pri výdajných stojanoch v 2 šachtách aj 2 vodomery, na ktoré sú už s PVPS
a.s. uzatvorené Zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu, na ul. Športovej aj ul.
Železničnej je prevádzka vodovodu zmluvne zabezpečená na základe platnej Zmluvy o
budúcom prevádzkovaní verejného vodovodu z augusta 2021. Aby mohol byť projekt aj
administratívne ukončený, poskytovateľ NFP vyžaduje uzavretie Zmluvy o prevádzkovaní
verejného vodovodu s prevádzkovateľom (v našej lokalite je prevádzkovateľom PVPS, a.s. ,
- poslanci prijali nasledovný text uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
schvaľuje
zverenie majetku obce - vodovod na ul. Železničnej, HDPE PE100 RC SDR17, 110x6,6– dĺžky
87,5 m, v obstarávacej cene 44 365,26 € a zostatkovej hodnote 43 995,54 € a vodovod na ul.
Športovej, HDPE PE100 RC SDR17, 110x6,6 – dĺžky 89,5 m, v obstarávacej cene 13 453,10 €
a zostatkovej hodnote 13 340,98 €, do prevádzkovania Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej
spoločnosti, a. s. so sídlom Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, s účinnosťou od účinnosti
prevádzkovej zmluvy, na dobu určitú 5 rokov - s trojmesačnou výpovednou lehotou, pričom
prevádzkovaním sa rozumie zabezpečovanie vodohospodárskej činnosti v zmysle zákona
o verejných vodovodoch a kanalizáciách, minimálne v rozsahu predloženého návrhu predmetu
zmluvy a práv a povinností oboch zmluvných strán. Cenu za prevádzkovanie tvoria výnosy
prevádzkovateľa za vodné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom vo vlastnom mene na
vlastný účet za príslušný rok alebo jeho časť, počas ktorého prevádzkoval vodovod. Cenu za
prevádzkovanie prevádzkovateľ vyúčtuje priamo od odberateľov, a preto nie je potrebné
samostatné vyúčtovanie medzi vlastníkom a prevádzkovateľom.
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. 12/2022
20

13. VZN o poskytovaní finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam
zriadeným obcou.
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák oboznámil prítomných s dôvodmi, ktoré viedli opätovne
v relatívne krátkom čase k prijímaniu predmetného VZN, keďže na ostatnom zasadaní OcZ
13.12.2021 poslanci schválili VZN č.8-2021 o financovaní škôl a školských zariadení
zriadených na území obce. Uviedol, že hlavným dôvodom je skutočnosť, že do platnosti
vstúpil zákon z 25. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Na
základe tejto novely, podľa § 9aa obec uzatvára so zriaďovateľmi súkromného školského
zariadenia, ktoré sú zriadené na území obce Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča. Tieto zariadenia sú tak vyňaté
z pôvodného VZN a ich financovanie bude prebiehať na základe už uzatvorených zmlúv
s obcou. Ďalšie zmeny voči pôvodnému VZN sú spôsobené zvýšením výšky finančných
prostriedkov na žiaka a rok z dôvodu zmeny kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, na základe
ktorej má byť zamestnancom školstva vyplatená mimoriadna odmena vo výške 350 eur
(brutto).
- poslanci následne prijali text uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
v súlade s ustanovením §6 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
sa uznieslo
na vydaní VZN č.1/2022 o poskytovaní finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam
zriadeným obcou 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
7

2

Prijaté uznesenie č. 13/2022

14. Rozpočtové opatrenie č.6/2021.
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák oboznámil prítomných poslancov s jednotlivými bodmi
predloženého rozpočtového opatrenia, ktoré spôsobili úpravu bežných príjmov a výdavkov
z dôvodu úprav prostriedkov štátu účelovo určených pre oblasť školstva a iné oblasti, ide o
navýšenie rozpočtovaných prostriedkov v príjmovej aj výdavkovej časti,
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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

Rozpočet po
5. úprave
3 266 990,00
3 167 209,00
+99 781,00
777 237,00
882 443,00
-105 206,00
-5 425,00
55 945,00
0,00
55 945,00

Príjmy spolu vrátane FO
Výdavky spolu vrátane FO
Prebytok rozpočtu vrátane FO
-

4 100 172,00
4 049 652,00
50 520,00

6. úprava
+20 155,00
+25 668,00
-5 513,00
+3 456,00
0,00
+3 456,00
-2 057,00
0,00
0,00
0,00

Rozpočet po
6. úprave
3 287 145,00
3 192 877,00
94 268,00
780 693,00
882 443,00
-101 750,00
-7 482,00
55 945,00
0,00
55 945,00

+23 611,00
+25 668,00
-2 057,00

4 123 783,00
4 075 320,00
48 463,00

poslanci následne prijali nasledovný text uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce:
berie na vedomie
zmenu rozpočtu obce na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 6/2021 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. 14/2022
15. Rozpočtové opatrenie č.1/2022.
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák oboznámil prítomných s dôvodmi predloženej úpravy
rozpočtu, kde ide o navýšenie rozpočtovaných prostriedkov v príjmovej aj výdavkovej časti,
celkové hospodárenie rozpočtu sa navýši, rozpočet bude naďalej vyrovnaný,
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák uviedol, že na úpravu v niektorých programoch bude použitý
aj rezervný fond (projekt „Dobudovanie miestnych komunikácií v obci Huncovce“ projekt
„Obnova športovej plochy na multifunkčnom ihrisku“ a 2. časť projektovej dokumentácie
IBV za školou),
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-

predsedajúci Ing. Peter Majerčák uviedol, že ďalšie úpravy sa týkajú opravy VO na ulici
Riečna, Lomnická a Tatranská, zmeny v dôsledku zmeny VZN o financovaní škôl, zmeny
financovania súkromných centier (SCŠPP a SCPPPP), a ďalšie úpravy súvisiace so školstvom
v obci,

Príjmy a výdavky po úprave rozpočtovým opatrením č. 1/2022 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
schválený
3 245 977,00
3 246 207,00
-230,00
925 596,00
1 330 040,00
-404 444,00
-404 674,00
472 366,00
67 692,00
404 674,00

1. úprava
0,00
7 300,00
+ 7 300,00
+149 525,00
+213 000,00
-63 475,00
-56 175,00
+56 175,00
0,00
+56 175,00

Rozpočet po
1. úprave
3 245 977,00
3 238 907,00
7 070,00
1 075 121,00
1 543 040,00
-467 919,00
-460 849,00
528 541,00
67 692,00
460 849,00

4 643 939,00
4 643 939,00
0,00

+205 700,00
+205 700,00
0,00

4 849 639,00
4 849 639,00
0,00

-

poslanci prijali nasledovné texty uznesení:

Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
schvaľuje
zmenu rozpočtu obce na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 1/2022 podľa predloženého
a doplneného 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. 15/2022
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Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
schvaľuje
použitie rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov roku 2022:
realizácia projektu „Dobudovanie miestnych komunikácií v obci Huncovce“
v sume 6 500,- €,
- realizácia projektu „Obnova športovej plochy na multifunkčnom ihrisku“ v
sume 8 675,- €,
- projektovú dokumentáciu IBV za školou vo výške 41 000,- €,

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. 16/2022
16. Záver.
-

predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie zasadnutia.

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

Overovatelia zápisnice:
............................................
Mgr. Alena Dravecká

Zapísal: Ing. Ján Horník
24

.............................................
Ing. Jozef Blcha

