OBEC HUNCOVCE
Obecný úrad Huncovce
Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce

Číslo:......................

Huncovce 06.10.2015

ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Huncovce
konaného dňa 06.10.2015.

Prítomní:
Poslanci OcZ podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Mgr. Peter Vilček, František Smik
Neprítomní:
Ďalší prítomní: Ing. Miroslav Karpiš, hlavný kontrolór obce Huncovce
Ing. Peter Majerčák

Program :
1.
2.
3.
4.

Otvorenie rokovania - program - schválenie.
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Samuela Rosenberga.
Záver.

Bod č. 1 Otvorenie zasadnutia
- zasadnutie OcZ otvorila a viedla predsedajúca, Mária Mačáková, zástupca starostu obce
- privítala všetkých prítomných a oznámila počet prítomných poslancov
- prítomných oboznámila s programom zasadnutia
- jediný bod programu s návrhom na uznesenie a dôvodovou správou mali poslanci k dispozícii
v dostatočnom časovom limite pred zasadnutím OcZ
Bod č. 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
- predsedajúca predniesla návrh na voľbu členov návrhovej komisie, určila zapisovateľa zápisnice z
rokovania a dvoch jej overovateľov

Obecné zastupiteľstvo v Huncovciach
volí
poslancov Ericha Kuľku a Janu Tabakovú do návrhovej komisie.

Hlasovanie:
Prítomní poslanci:
Mária Mačáková

Za:

Proti:

Zdržal sa:

1

Ing. Ján Horník

1

Daniel Kifer

1

Erich Kuľka

1

Ing. Jana Tabáková

1

Matej Haitsch

1

Marcel Novák

1

Spolu:

5

0

2

Neprítomní poslanci: Mgr. Peter Vilček, František Smik

-

zapisovateľ: Ing. Ján Horník
overovatelia zápisnice: Matej Haitsch, Marcel Novák

Bod č. 3 Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Samuela Rosenberga.

-

-

predsedajúca Mária Mačáková prečítala poslancom dôvodovú správu k návrhu
poslanec Daniel Kifer poukázal na záväzok obce dobudovať asfaltový povrch na celej ulici S.
Rossenberga
poslanec Matej Haitsch poukázal na potrebu odvodnenia dotknutej časti ulice z dôvodu
vyplavovania z priľahlej poľnej cesty pri väčších dažďoch
poslanec Marcel Novák navrhol, aby sa ulica S. Rosenberga doasfaltovala celá, to znamená aj
odbočka medzi parcelami č. 1362/45 a 1362/33
poslanec Erich Kuľka poznamenal, že občania pri kúpe stavebných pozemkov si v cene zaplatili
aj inžinierske siete ako aj cesty. Na predmetnej ulici občania bývajú cca 10 rokov, prečo sa táto
cesta rieši až teraz z iných finančných prostriedkov...
poslanec Ing. Ján Horník navrhol posunúť realizáciu asfaltového krytu na rok 2016 a dobudovať
asfaltový povrch aj na tých uliciach kde ešte nie je
poslanci diskutovali o tom, že vhodnejšie by bolo zapracovanie návrhu na rekonštrukciu tejto
ulice do návrhu rozpočtu 2016 spolu s komplexných návrhom rekonštrukcií aj iných ulíc v obci
poslanci po diskusii hlasovali za nasledovný text uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v Huncovciach
schvaľuje
rekonštrukciu miestnej komunikácie na ul. Samuela Rosenberga v rozsahu podľa prerokovaného
návrhu:
- zriadenie asfaltového krytu na jestvujúcom upravenom podloží hr. 8 cm od rod. domu súp.č. 518 po
súp. č. 521, v rozsahu cca 550 m2 a v celkovej predpokladanej hodnote cca 11.000,- €.
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Hlasovanie:
Prítomní poslanci:
Mária Mačáková

Za:

Proti:

Zdržal sa:

1

Ing. Ján Horník

1

Daniel Kifer

1

Erich Kuľka

1

Ing. Jana Tabáková

1

Matej Haitsch

1

Marcel Novák

1

Spolu:

0

4

3

Neprítomní poslanci: Mgr. Peter Vilček, František Smik

Uznesenie nebolo schválené.
Uznesenie č. 59/2015

.............................................
Ing. Jozef Majerčák
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
.............................................
Matej Haitsch

Zapísal: Ing. Ján Horník
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.............................................
Marcel Novák

UZNESENIA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Huncovce
konaného dňa 06.10.2015.
Bod č. 3 Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Samuela Rosenberga.
Prijaté uznesenie č. 59/2015
Obecné zastupiteľstvo v Huncovciach
neschvaľuje
rekonštrukciu miestnej komunikácie na ul. Samuela Rosenberga v rozsahu podľa prerokovaného
návrhu:
- zriadenie asfaltového krytu na jestvujúcom upravenom podloží hr. 8 cm od rod. domu súp.č. 518 po
súp. č. 521, v rozsahu cca 550 m2 a v celkovej predpokladanej hodnote cca 11.000,- €.

V Huncovciach dňa 16.10.2015
.............................................
Ing. Jozef Majerčák
starosta obce
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