Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Margecanoch konaného dňa 9.3. 2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie viedol starosta obce Ing. Igor Petrik, ktorý sa riadil programom rokovania podľa
pozvánky:
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesenia
4. Pripomienky a návrhy občanov
5. Projekt: Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese Gelnica
6. Došlé žiadosti
7. Rôzne - Rámcová zmluva Calmit
8. Diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. Záver
K bodu číslo 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta privítal všetkých prítomných, otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a prečítal
program. Prítomných bolo 8 poslancov, Ing. Ľubomír Fidler sa ospravedlnil z dôvodu
práceneschopnosti. Program schválený.
Hlasovanie: 8 - 0 - 0.
K bodu číslo 2 - Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol návrhovú komisiu v zložení JUDr. Ľubomír Šima a Ing. Eva Novotová, za
overovateľov zápisnice Miroslava Zvirinského a Ing. Branislava Mondryho.
Hlasovanie: 8 - 0 - 0.
K bodu číslo 3 – Kontrola uznesenia
Novotová uviedla, že na ostatnom zasadnutí bol starosta poverený podpísaním zmluvy s firmou
Ekover s.r.o. Spišské Vlachy.
Starosta: zmluva bola podpísaná.
K bodu číslo 4 - Pripomienky a návrhy občanov
Šima: pred barom v Olši je vo večerných hodinách hluk, pri poslednom incidente pri hulákaní
sa strhla bitka v čase medzi jednou a druhou hodinou rannou, svedkom čoho bol miestny
obyvateľ, ktorému poriadne vynadali, keď upozornil na nevhodné chovanie návštevníkov baru.
Minulý rok bolo podaných 17 podnetov na rušenie, podám ďalší. Trikrát bola privolaná
policajná hliadka, bolo uložené len pokarhanie. Obec má povinnosť utvárať podmienky na
zdravý spôsob života a po dvoch rokoch opakujúcej sa situácie aj upraviť prevádzkovú dobu
v zariadeniach.

Podľa VZN majú všetci poslanci právo kontrolovať dodržiavanie VZN a žiadam o periodické
kontroly.
Starosta: prídem na zasadnutie komisie, aby sme sa mohli dopracovať k náprave.
Mondry: miesto, kde sa napája cesta z Hôrky na Partizánsku je veľmi rozbité. Mám otázku,
v akom stave sú kamery na ihrisku. Vyskytol sa problém a zistilo sa, že kamerový systém
nefunguje.
Starosta: minulý rok po zásahu blesku boli kamery znefunkčnené, zatiaľ sme to nestihli opraviť.
Šima: ako vlastne systém funguje?
Starosta: nahrávky sa po 2 týždňoch automaticky vymažú.
Kováč: označovanie KUKA nádob žetónmi a manipulácia s nimi je nehygienická.
Starosta: ak zrušíme tento systém, budeme za odvoz odpadu platiť viac. Prehodnotila by sa
zmluva a došlo by k navýšeniu platieb pre občanov. Cena totiž pozostáva z poplatku za
manipuláciu a poplatku za hmotnosť odpadu. Tento rok chceme zaviesť systém QR kódov
a zrušiť žetóny. Budeme sledovať hospodárenie a množstvo triedeného odpadu z domácností.
Novotová: občania malých bytoviek na Železničnej ulici žiadali o presunutie kontajnerov na
triedený odpad ( papier, plasty, sklo) z konca Železničnej ulice bližšie k ich bytovkám.
Dôvodom je, že ich malá pivnica je zahltená len vrecami s triedeným odpadom.
Starosta: p. zástupkyňa, prosím kontaktuj vedúceho tech. úseku M. Kaľavského a premiestnite
kontajnery po dohode s obyvateľmi na vybrané miesto.
K bodu číslo 5 - Projekt: Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese
Gelnica
Starosta: je to projekt pre znevýhodnené okresy a žiadateľom je obec, mesto nad 5 tis.
obyvateľov, čo je Gelnica, môže mať však partnerov. Informácie Vám podá kolega Ing. Magda.
Ing. Magda: MV vyhlásilo výzvu "Podpora koordinačných a implementačných kapacít
regionálneho rozvoja v úrovni miestnei územnei samosprávy". Výbor pre rozvoj okresu Gelnica
odporučil a schválil ako prijímateľa v tejto yýzve mesto Gelnicu, ktorého partnermi sa stávajú
3 obce. Cieľ: zosúladiť strategické dokumenty, aktualizácia PHSR pre ďalšie obdobie a ďalšie
strategické aktivity. Ako partner by sme si vedeli prefinancovať mzdové náklady 1-2
zamestnancov, ktorí by riešili spoločné projekty okresu, mali na starosti vypracovanie alebo
aktualizáciu projektov a dokumentov – napr. PHSR, cestovný ruch, nakladanie s odpadmi,
problematika marginalizovaných komunít. Okrem mzdových nákladov je možné refinancovať
aj paušálne výdavky spojené s projektom. Celkový balík pre žiadateľa je 500 tis.€, pre nás je
určených cca 100 tis.€, na 30 mesiacov so spolufinancovaním 5%. Na to je potrebné uzatvoriť
zmluvu o partnerstve s mestom Gelnica.
Starosta: vo výberovom konaní budeme hľadať pracovníka na 30 mesiacov, bude robiť aj pre
k nám spadajúce obce – Kluknava, Richnava, Kojšov, Švedlár. Dostaneme zrefundovanú mzdu
a paušál na súvisiace výdaje.
Šima: upozorňujem na záväzky, ktoré zo zmluvy vyplývajú.
Uznesenie OZ č.13/2020/A-1
OZ schvaľuje predloženie žiadosti o NFP na Ministerstvo vnútra SR v rámci výzvy s kódom:
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2 pre projekt s názvom: „Podpora regionálneho rozvoja
v najmenej rozvinutom okrese Gelnica“, pričom ciele projektu sú v súlade s platným
Programom rozvoja obce Margecany na roky 2016-2022 a Územno-plánovacou
dokumentáciou obce,

- účasť obce Margecany ako partnera v projekte a uzatvorenie Zmluvy o partnerstve so
žiadateľom o NFP, ktorým je mesto Gelnica,
- zabezpečenie povinného spolufinancovania časti projektu t. j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov, pripadajúcich obci Margecany, čo predstavuje spolufinancovanie obce
vo výške do 5 000 € počas celej doby realizácie projektu,
- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa, ktoré vzniknú v súvislosti s partnerstvom
obce v projekte.
Hlasovanie: 8 - 0 - 0.
K bodu číslo 6 – Došlé žiadosti
a/ žiadosť Ing. Matiaščikovej o odkúpenie pozemku
Jakubišin: žiada o odkúpenie pozemku na Kozinci, po obhliadke na mieste komisia odporúča
predaj.
Uznesenie OZ č.13/2020/A-2
OZ schvaľuje zámer odpredaja časti parcely č. C KN 128/1, ostatná plocha, k. ú. Rolova Huta
v zmysle žiadosti č. 748/2019 zo dňa 21.10.2019 pre žiadateľov Ing. Soňu Matiaščikovú
a Ing.Richarda Matiaščika, Narcisová 410/5, 040 11 Košice, ako priľahlej plochy k stavbe –
chata s.č. 878 na parcele C KN č. 128/3 a 128/206 v prospech vlastníkov stavby uvedených na
LV č. 467, za cenu 27 €/m2 . K schváleniu odpredaja predmetnej nehnuteľnosti obecným
zastupiteľstvom je potrebné doložiť GP, ktorý dá vypracovať žiadateľ na vlastné náklady. K
zameraniu na mieste pred vyhotovením geometrického plánu je potrebné prizvať zástupcu obce.
Odpredaj podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.
Hlasovanie: 8 - 0 - 0.
b/ žiadosť G. Šipoša o odkúpenie pozemku
Jakubišin: komisia vykonala obhliadku a odporúča predaj schváliť.
Uznesenie OZ č.13/2020/A-3
OZ schvaľuje zámer odpredaja parcely č. C KN 128/57 - zastavané plochy a nádvoria k. ú.
Rolova Huta a prípadne aj časti parcely č. C KN 128/1, ostatná plocha v zmysle žiadosti č.
753/2019 zo dňa 23.10.2019 pre žiadateľa Gabriela Šipoša, Poludníková 2, 040 12 Košice, ako
pozemku zastavaného stavbou a priľahlého pozemku k stavbe – rekreačná chata vo vlastníctve
kupujúceho, za cenu 27€/m2 . K schváleniu odpredaja predmetnej nehnuteľnosti obecným
zastupiteľstvom je potrebné doložiť GP, ktorý dá vypracovať žiadateľ na vlastné náklady. K
zameraniu na mieste pred vyhotovením geometrického plánu je potrebné prizvať zástupcu obce.
Odpredaj podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.
Hlasovanie: 7 - 0 - 1.
Žiadosti o odkúpenie obecného pozemku pod garážami na ulici Hornádskej podľa spoločného
GP.

Jakubišin: obec dala vypracovať geometrický plán, náklady na vypracovanie prenesie
v alikvótnej časti na vlastníkov garáží pri uzatvorení kúpnej zmluvy.
c/ žiadosť MUDr. M. Kaľavskej o odkúpenie pozemku
Uznesenie OZ č.13/2020/A-4
OZ schvaľuje predaj pozemku zastavaného garážou s. č. 1005 na ul. Hornádskej v Margecanoch
na parcele C KN č. 376/9, zastavané plochy a nádvoria, a to časť parcely registra E KN č.
70062/202, ostatná plocha na základe geometrického plánu č. 34605045-66/2019 zo dňa
5.9.2019 odčlenená ako diel č. 7 o výmere 24 m2 a diel č. 8 o výmere 4m2 a časť parcely
registra E KN č. 70076/2, zastavaná plocha a nádvorie odčlenená ako diel č. 19 o výmere 1m2,
ktoré sa pričleňujú k parcele registra C KN č. 376/9 o novej výmere 29 m2, žiadateľke MUDr.
Mária Kaľavská rod. Nemlahová, Hôrka 38/9, 055 01 Margecany za účelom majetkovo –
právneho vysporiadania pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa podľa LV
č. 787 postupom podľa §9a ods. 8. písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení. Kúpna cena je stanovená vo výške 10,00 EUR za 1 m2. Alikvótna čiastka za vyhotovenie
GP, ktorý dala vyhotoviť obec na zameranie všetkých nevysporiadaných pozemkov pod
garážami prislúchajúca k tomuto pozemku a ktorú je kupujúci povinný zaplatiť spolu s kúpnou
cenou činí 113,86 €.
Hlasovanie: 8 - 0 - 0.
d/ žiadosť Ing. S. Sokolského o odkúpenie pozemku
Uznesenie OZ č.13/2020/A-5
OZ schvaľuje predaj pozemku zastavaného garážou s. č. 1006 na ul. Hornádskej v Margecanoch
na parcele C KN č. 376/8, zastavané plochy a nádvoria, a to časť parcely registra E KN
č.70062/202, ostatná plocha na základe geometrického plánu č. 34605045-66/2019 zo dňa
5.9.2019 odčlenená ako diel č. 6 o výmere 22 m2 a diel č. 9 o výmere 3 m2 , ktoré sa pričleňujú
k parcele registra C KN č. 376/8 o novej výmere 25 m2 , žiadateľovi Ing. Stanislavovi
Sokolskému, Jarná 223/11, 055 01 Margecany za účelom majetkovo – právneho vysporiadania
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa podľa LV č. 515 postupom podľa
§9a ods. 8. písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Kúpna cena je
stanovená vo výške 10,00 EUR za 1 m2 . Alikvótna čiastka za vyhotovenie GP, ktorý dala
vyhotoviť obec na zameranie všetkých nevysporiadaných pozemkov pod garážami
prislúchajúca k tomuto pozemku a ktorú je kupujúci povinný zaplatiť spolu s kúpnou cenou činí
113,86 €.
Hlasovanie: 8 - 0 - 0.
e/ žiadosť PhDr. S. Sokolského a H. Sokolskej o odkúpenie pozemku
Uznesenie OZ č.13/2020/A-6
OZ schvaľuje predaj pozemku zastavaného garážou s. č. 1007 na ul. Hornádskej v Margecanoch
na parcele C KN č. 376/7, zastavané plochy a nádvoria, a to časť parcely registra E KN č.
70062/202, ostatná plocha na základe geometrického plánu č. 34605045-66/2019 zo dňa
5.9.2019 odčlenená ako diel č. 5 o výmere 21 m2 a diel č. 10 o výmere 3 m2 , ktoré sa pričleňujú
k parcele registra C KN č. 376/7 o novej výmere 24 m2 , žiadateľom PhDr. Sokolský Stanislav
a Helena Sokolská r. Hlebová, Jarná 223/11, 055 01 Margecany za účelom majetkovo –
právneho vysporiadania pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov podľa LV

č. 794 postupom podľa §9a ods. 8. písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení. Kúpna cena je stanovená vo výške 10,00 EUR za 1m2. Alikvótna čiastka za vyhotovenie
GP, ktorý dala vyhotoviť obec na zameranie všetkých nevysporiadaných pozemkov pod
garážami prislúchajúca k tomuto pozemku a ktorú sú kupujúci povinní zaplatiť spolu s kúpnou
cenou činí 113,86 €.
Hlasovanie: 8 - 0 - 0.
f/ žiadosť M. Tremkovej o odkúpenie pozemku
Uznesenie OZ č.13/2020/A-7
OZ schvaľuje predaj pozemku zastavaného garážou s. č. 1008 na ul. Hornádskej v Margecanoch
na parcele C KN č. 376/6, zastavané plochy a nádvoria, a to časť parcely registra E KN č.
70062/202, ostatná plocha na základe geometrického plánu č. 34605045-66/2019 zo dňa
5.9.2019 odčlenená ako diel č. 4 o výmere 23 m2 a diel č. 11 o výmere 4 m2 , ktoré sa pričleňujú
k parcele registra C KN č. 376/6 o novej výmere 27 m2 , žiadateľke Tremková Mária r.
Rybáriková, Školská 139/9, 055 01 Margecany za účelom majetkovo – právneho vysporiadania
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa podľa LV č. 494 postupom podľa
§9a ods. 8. písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Kúpna cena je
stanovená vo výške 10,00 EUR za 1 m2 . Alikvótna čiastka za vyhotovenie GP, ktorý dala
vyhotoviť obec na zameranie všetkých nevysporiadaných pozemkov pod garážami
prislúchajúca k tomuto pozemku a ktorú je kupujúci povinný zaplatiť spolu s kúpnou cenou činí
113,86 €.
Hlasovanie: 8 - 0 - 0.
g/ žiadosť R. Slovika a E. Slovikovej o odkúpenie pozemku
Uznesenie OZ č.13/2020/A-8
OZ schvaľuje predaj pozemku zastavaného garážou s. č. 1009 na ul. Hornádskej v Margecanoch
na parcele C KN č. 376/5, zastavané plochy a nádvoria, a to časť parcely registra E KN č.
70062/202, ostatná plocha na základe geometrického plánu č. 34605045-66/2019 zo dňa
5.9.2019 odčlenená ako diel č. 3 o výmere 25 m2 a diel č. 12 o výmere 3 m2 , ktoré sa pričleňujú
k parcele registra C KN č. 376/5 o novej výmere 28 m2 , žiadateľom Slovik Rudolf a Erika
Sloviková r. Demková, Hôrka 46/18, 055 01 Margecany za účelom majetkovo –právneho
vysporiadania pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov podľa LV č. 784
postupom podľa §9a ods. 8. písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
Kúpna cena je stanovená vo výške 10,00 EUR za 1 m2 . Alikvótna čiastka za vyhotovenie GP,
ktorý dala vyhotoviť obec na zameranie všetkých nevysporiadaných pozemkov pod garážami
prislúchajúca k tomuto pozemku a ktorú sú kupujúci povinní zaplatiť spolu s kúpnou cenou činí
113,86 €.
Hlasovanie: 8 - 0 - 0.
h/ žiadosť O. Papcúna a B. Papcúnovej o odkúpenie pozemku
Uznesenie OZ č.13/2020/A-9
OZ schvaľuje predaj pozemku zastavaného garážou s. č. 1010 na ul. Hornádskej v Margecanoch
na parcele C KN č. 376/4, zastavané plochy a nádvoria, a to časť parcely registra E KN
č.70062/202, ostatná plocha na základe geometrického plánu č. 34605045-66/2019 zo dňa
5.9.2019 odčlenená ako diel č. 2 o výmere 25 m2 a diel č. 13, ktoré sa pričleňujú k parcele

registra C KN č. 376/4 o novej výmere 25 m2 , žiadateľom Papcún Ondrej a Božena Papcúnová
r. Makulová, Školská 139/9, 055 01 Margecany za účelom majetkovo – právneho vysporiadania
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov podľa LV č. 845 postupom podľa
§9a ods. 8. písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Kúpna cena je
stanovená vo výške 10,00 EUR za 1 m2 . Alikvótna čiastka za vyhotovenie GP, ktorý dala
vyhotoviť obec na zameranie všetkých nevysporiadaných pozemkov pod garážami
prislúchajúca k tomuto pozemku a ktorú sú kupujúci povinní zaplatiť spolu s kúpnou cenou činí
113,86 €.
Hlasovanie: 8 - 0 - 0.
i/ žiadosť J. Terpáka a E. Terpákovej o odkúpenie pozemku
Uznesenie OZ č.13/2020/A-10
OZ schvaľuje predaj pozemku zastavaného garážou s. č. 1012 na ul. Hornádskej v Margecanoch
na parcele C KN č. 376/2, zastavané plochy a nádvoria, a to časť parcely registra E KN č.
70062/202, ostatná plocha na základe geometrického plánu č. 34605045-66/2019 zo dňa
5.9.2019 odčlenená ako diel č. 1 o výmere 15 m2 , ktorý sa pričleňuje k parcele registra C KN
č. 376/2 o novej výmere 15 m2 , žiadateľom Terpák Jozef a Eva Terpáková r. Tomaškovičová,
Školská 138/5, 055 01 Margecany za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov podľa LV č. 790 postupom podľa §9a ods.
8. písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Kúpna cena je stanovená
vo výške 10,00 EUR za 1 m2 . Alikvótna čiastka za vyhotovenie GP, ktorý dala vyhotoviť obec
na zameranie všetkých nevysporiadaných pozemkov pod garážami prislúchajúca k tomuto
pozemku a ktorú sú kupujúci povinní zaplatiť spolu s kúpnou cenou činí 113,86 €.
Hlasovanie: 8 - 0 - 0.
j/ žiadosť Š. Novotného o odkúpenie pozemku
Jakubišin: zámer odpredaja bol schválený, teraz schvaľujeme predaj.
Poslanec Kováč opustil miestnosť.
Uznesenie OZ č.13/2020/A-11
OZ schvaľuje odpredaj časti parcely registra E KN č. 70112/2, druh pozemku orná pôda, k.ú.
Margecany vo vlastníctve obce a to dielu č. 1 o výmere 41 m2 , ktorý sa pričleňuje k novej
parcele C KN č. 134/2 o výmere 41 m2, druh pozemku záhrada, podľa geometrického plánu
č.37181726-179/2019 vyhotoveného dňa 11.11.2019 pre žiadateľa Štefan Novotný,
Požiarnická 116/4, Margecany za cenu 0,70 €/m2 ako priľahlého pozemku k stavbe s. č. 116 v
spoluvlastníctve kupujúceho podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších zmien a doplnkov. Vklad do katastra nehnuteľností zrealizuje a uhradí
kupujúci.
Hlasovanie: 7 - 0 - 0.

Poslanec Kováč sa vrátil do miestnosti.

k/ žiadosť M. Šunu o odkúpenie pozemku
Jakubišin: táto žiadosť v komisii nebola, prišla len teraz, p. Šuna žiada o jej okamžité
prerokovanie. Žiada o odkúpenie pozemku, ktorý bol dlhodobo v užívaní jeho nebohého otca
a je priľahlý k rodinnému domu. Vysporiadanie pozemku je nutné k predaju domu. Podľa
podobného prípadu je tu možná len cena obvyklá, t.j. 10 € za m2.

Uznesenie OZ č.13/2020/A-12
OZ schvaľuje odpredaj parcely registra C KN č. 330 o výmere 285 m2 , druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, parcely C KN č. 331 o výmere 262 m2 , druh pozemku záhrada a
parcely E KN č. 71353/302 o výmere 205 m2, druh pozemku ostatná plocha, v k. ú. Margecany
vo vlastníctve obce na LV č. 1 pre žiadateľa Marián Šuna, Hôrka 31/5, Margecany za cenu 10
€/m2 ako pozemku zastavaného stavbou a priľahlého pozemku k stavbe s. č. 186
v spoluvlastníctve kupujúceho podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien a doplnkov. Vklad do katastra nehnuteľností zrealizuje a uhradí
kupujúci.
Hlasovanie: 8 - 0 - 0.
Hlavný kontrolór: komisia kutlúry a sociálnych vecí sa zaoberala žiadosťou p. G. Talárovej
o poskytnutie sociálnej výpomoci. V spoločnej domácnosti s matkou však nespĺňajú
podmienku pre poskytnutie sociálnej pomoci, môže ju však chváliť starosta. Situácia sa však
medzičasom zmenila. Ako skonštatovala komisia, domácnosť nespĺňa podmienky poskytnutia
pomoci.
Magda: kataster prerušil konanie o zapísaní vecného bremena v prospech VSD a.s. a vrátil vec
späť kvôli nesprávne označenému druhu pozemku. Potrebujeme nové uznesenie so správnym
údajom, treba zrušiť uznesenie z decembra 2019.
Uznesenie OZ č.13/2020/A-13
OZ schvaľuje zriadenie vecného bremena spojeného s umiestnením elektro-energetického
zariadenia na slúžiacom pozemku v prospech: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice, IČO: 36599361 a to Zmluvou o zriadení vecného bremena č. 2081/2210/2019
v súvislosti so stavbou „Margecany – Úprava VN prípojky pre TS Kultúrny dom“. Vecné
bremeno bude zriadené na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Margecany,
okres Gelnica, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, vedenom
Okresným úradom Gelnica, katastrálnym odborom, a to:
- pozemok parcela registra E-KN č. 228/1, výmera 1 053 m2, druh: orná pôda,
- pozemok parcela registra E-KN č. 386/100, výmera 369 m2 , druh: ostatná plocha,
- pozemok parcela registra C-KN č. 740, výmera 2 407 m2 , druh : zastavané plochy
a nádvoria,
- pozemok parcela registra C-KN č. 736/1, výmera 6 540 m2 , druh: zastavané plochy
a nádvoria,
- pozemok parcela registra C-KN č. 728/1, výmera 4 836 m2 , druh: zastavané plochy
a nádvoria,
- pozemok parcela registra C-KN č. 128/3, výmera 1 334 m2 , druh: zastavané plochy
a nádvoria, v rozsahu podľa geometrického plánu č. G1-84/2019.
Náhrada za obmedzenie užívania nehnuteľnosti je stanovená dohodou vo výške 6 000 €. Návrh
na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľnosti podá oprávnený, ktorý zaplatí správny
poplatok s tým spojený.

Hlasovanie: 8 - 0 - 0.
Uznesenie OZ č.13/2020/B-1
OZ ruší uznesenie č. 12/B-9 zo dňa 11. 12. 2019 vo veci zriadenie vecného bremena spojeného
s umiestnením elektro-energetického zariadenia v prospech: Východoslovenská distribučná,
a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice.
Hlasovanie: 8 - 0 - 0.
K bodu číslo 7 - Rôzne - Rámcová zmluva Calmit
Šima: načo je rámcová zmluva, z ktorej nič nevyplýva?
Jakubišin: bez zmluvy sú platby za tovar možné len v hotovosti alebo na predfaktúru.
Uznesenie OZ č.13/2020/C-1
OZ poveruje starostu podpísaním Rámcovej kúpnej zmluvy č.32/VSK/2029 s firmou Calmit,
spol. s r.o. Gaštanová 15, Bratislava.
Hlasovanie: 8 - 0 - 0.
HK: kultúrna komisia navrhla na ocenenie regiónu Spiš Ing. Stanislava Sokolského a ako talent
roka Lauru Kalickú.
Uznesenie OZ č.13/2020/A-14
OZ schvaľuje návrh na ocenenie „Najúspešnejší športovci regiónu SPIŠ za rok 2019“ a to:
Laura Kalická a Ing. Stanislav Sokolský.
Hlasovanie: 8 - 0 - 0.
K bodu číslo 8 – Diskusia
Starosta: na ples obce bola z reprezentačného fondu poslancov zakúpená tombola v hodnote
200€.
Šima: nemáme nejaký mechanizmus, aby obec zaviedla opatrenia proti šíreniu koronavírusu,
ľudia sa zhromažďujú na pošte, u lekára, v obchodoch, obmedziť hromadné podujatia športové
i kultúrne.
Starosta: riadime sa podľa nariadení Hlavného hygienika, Orgánov krízového riadenia,
vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a Ministerstva zdravotníctva, pristupujeme
k prerušeniu prevádzky kina, doporučujeme posunutie výročných členských schôdzí našich
organizácií, informujeme prevádzkovateľov pohostinných zariadení o ich povinnostiach
v súvislosti s touto situáciou. Na stránke obce sú všetky vyhlášky, nariadenia a upozornenia,
všetky informácie hlásime v obecnom rozhlase. Starosta nemá kompetenciu zavrieť školu
a škôlku, riaditeľské voľno môže udeliť riaditeľ školy, obci uvedené dáva iba na vedomie.
Rovnako obec nemá kompetenciu obmedziť prevádzku pošty, lekára, obchodov, musí prísť
nariadenie z krízového štábu, resp. hlavného hygienika, či nariadenie vlády SR.
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

Zapisovateľ: Ing. Eva Novotová

.......................................

Overovatelia: Miroslav Zvirinský

Ing. Branislav Mondry

......................................

........................................

Ing. Igor Petrik
starosta obce

