Zápisnica č. 2/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malý Šariš,
konaného dňa 13.04.2015
Prítomní : starosta obce, 9 poslancov OcZ, 2 pracovníčky OcZ a 8 občanov obce – viď.
prezenčná listina.
Ospravedlnený Ing. Milan Marchevský – viď. prezenčná listina
Program:
Otvorenie a schválenie programu.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
O.S.V.O. comp, a.s. – ponuka na vypracovanie svetelno-technickej štúdie.
Okresná prokuratúra Prešov – Eva Harsághy – podnet, žiadosť o zapožičanie spisu.
Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat – žiadosť o stanovisko k zmene
územného rozhodnutia.
7. Čerpanie Eurofondov – výberové konanie na verejného obstarávateľa a na realizáciu
projektu prieskum trhu.
8. Rôzne.
9. Záver.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Otvorenie a schválenie programu.
Zasadnutie OcZ zahájil a viedol starosta obce Ing. Miroslav Palenčár. V úvode privítal
prítomných poslancov OcZ a oboznámil ich s programom a úlohami rokovania OcZ.
Starosta obce navrhuje zaradiť do programu bod 3a) Obhliadka bývalého
„agitačného strediska“, nakoľko až dnes sa podarilo získať kľúč od majiteľov tejto
stavby.
Hlasovanie:
ZA – 9 poslancov PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Poslanec Marián Hrušovský navrhuje zaradiť do programu bod 3b) Kanalizácia
Za záhradami.
Hlasovanie:
ZA – 8 poslancov PROTI: 0
ZDRŽAL SA: Ing. Imrich Kropuch
-

OcZ týmto schválilo doplnený program rokovania obecného zastupiteľstva č. 2/2015.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice bola určená Ľudmila Hirkalová. Za overovateľov zápisnice boli
určení Ing. Imrich Kropuch a Milan Grega.
3. a) Obhliadka bývalého „agitačného strediska“.
Poslanci OcZ a starosta obce sa odobrali na obhliadku bývalého „agitačného strediska“
nakoľko až dnes sa podarilo získať od tohto objektu. Obhliadka sa musí uskutočniť ešte počas
svetla z dôvodu, že v uvedenej stavbe nie je zapojená elektrická energia. Obhliadka objektu
trvala približne cca 15 minút. Po návrate poslancov a starostu obce sa pokračovalo v rokovaní
OcZ podľa schváleného programu.

- 2 3. b) Kanalizácia Za záhradami
Návrh na výstavbu kanalizácie Za záhradami predniesol prítomným poslanec Marián
Hrušovský. Pán Marián Hrušovský navrhuje zmenu rozpočtu odčlenením finančných
prostriedkov z položky 0620 717 001 Rozvoj obcí – realizácia nových stavieb na výstavbu
tejto kanalizačnej stoky vo výške 45.000 €.
Hlasovanie:
ZA – 8 poslancov
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: Ing. Imrich Kropuch
Uznesenie bolo schválené.
3.

c) Kontrola plnenia uznesení

-

Starosta obce informoval poslancov OcZ o možnosti pracovného stretnutia ohľadom
realizácie Denného stacionára v obci s organizáciou Viktória. Na návrh p. Baču, ktorý
zastupuje uvedenú organizáciu bude najlepšie, ak sa poslanci prídu pozrieť priamo do
takéhoto zariadenia napr. v Nižnej Šebastovej počas pracovnej doby, kde im budú
zodpovedané všetky otázky ohľadom realizácie Denného stacionára.
Starosta obce navrhuje, aby sa stretnutie uskutočnilo priamo v zariadení v Nižnej
Šebastovej vo štvrtok 16.04.2015 so stretnutím účastníkov o 8.30 hod na OcÚ Malý
Šariš. Na obhliadku tohto zariadenia sa prihlásili: Marián Hrušovský, František
Babuščák, PhDr. Zdenka Hudáková a Ing. Pavol Kušnír.

-

Starosta obce informoval poslancov OcZ, že stretnutie so zástupcami poslancov OcZ
Župčany a starostu obce Župčany ohľadom kanalizácie sa uskutočnilo 18.03.2015 na
OcÚ Malý Šariš. Zasadnutie OcZ Župčany sa malo uskutočniť dňa 09.04.2015 avšak
z dôvodu nízkej účasti poslancov sa uskutoční v termíne 16.04.2015.

-

Okolie predajne COOP Jednota Malý Šariš bolo upratané za pomoci pracovníkov
zaradených na VPP. V prípade, že sa bude situácia opakovať obec pristúpi
k vyhotovovaniu fotodokumentácie, ktorá bude následne zaslaná aj s upozornením na
danú situáciu priamo na vedenie COOP Jednoty.

4. O.S.V.O. comp, a.s. – ponuka na vypracovanie svetelno-technickej štúdie.
Starosta obce informoval prítomných poslancov o ponuke vypracovanie svetelno-technickej
štúdie menovanej firmy.
Hlasovanie za vypracovanie svetelno-technickej štúdie:
ZA – 9 poslancov
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
5. Okresná prokuratúra Prešov – Eva Harsághy – podnet, žiadosť o zapožičanie
spisu.
Starosta obce informoval poslancov OcZ o podaní podnetu na pani Evy Harsághy na
Okresnú prokuratúru v Prešove. Zároveň ich informoval, že spisová dokumentácia
ohľadom p. Evy Harsághy bola Okresnej prokuratúre doručená podľa žiadosti.
Poslanci OcZ berú uvedenú informáciu na vedomie.

-

3 -

6. Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat – žiadosť o stanovisko k zmene
ÚR.
Starosta obce informoval prítomných poslancov o doručenej žiadosti pre vydanie
stanoviska ohľadom zmeny ÚR Rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat.
Zároveň ich informoval, že navrhované zmeny sa netýkajú riešenia tejto cesty cez
územie obce. Zmeny sa dotýkajú plánovanej križovatky vo Veľkom Šariši a dĺžok
navrhovaných tunelov.
Hlasovanie:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
7. Čerpanie Eurofondov – výberové konanie na verejného obstarávateľa a na
realizáciu projektu prieskum trhu.
a) Starosta obce informoval poslancov o potrebe vykonania výberového konanie na
verejného obstarávateľa a na realizáciu projektu prieskumu trhu z dôvodu
možnosti čerpania finančných prostriedkov v nasledujúcom období.
Hlasovanie:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
b) Starosta obce zároveň informoval poslancov o možnosti vstupu obce do mestskej
funkčnej oblasti mesta Prešov, kde bude taktiež možnosť čerpať finančné
prostriedky.
Návrh na znenie uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Malý Šariš schvaľuje vstup obce do mestskej funkčnej
oblasti mesta Prešov a poveruje štatutárneho zástupcu obce Ing. Miroslava
Palenčára spolupracovať na príprave a realizácii stratégie udržateľného mestského
rozvoja (UMR) funkčnej oblasti mesta Prešov, ktorá je súčasťou RIUS PSK na
roky 2015-2020.
Hlasovanie:
ZA: 9 poslancov
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
8. Rôzne.
a) AGRO-LENT s.r.o.
O výsledku pracovného stretnutia s firmou AGRO-LENT s.r.o. oboznámil
prítomných poslancov OcZ.
OcZ berie informáciu na vedomie.

-

4 -

b) Petícia občanov za vybudovanie prístupovej cesty s asfaltovým kobercom.
O výsledku vyriešenia Petície občanov za vybudovanie prístupovej cesty
s asfaltovým kobercom informoval poslancov starosta obce. Poslanci OcZ
navrhujú stretnutie Komisie pre výstavbu, ÚP a financie a poslancov, ktorí budú
mať záujem zúčastniť sa na tomto stretnutí a prehodnotiť uvedený problém
občanov. Zároveň poslanci OcZ navrhujú aby sa pripravil návrh Darovacej zmluvy
na darovanie pozemku pod touto miestnou komunikáciou v prospech obce.
Stretnutie komisie a poslancov sa uskutoční po dohode termínu, ktorý bude
oznámený všetkým poslancom OcZ.
Poslanci OcZ zároveň navrhujú, aby sa vypracovala projektová dokumentácia na
dostavbu verejného vodovodu v chýbajúcich častiach obce.
Hlasovanie:
ZA – 9 poslancov
PROTI: 0
ZDRŽAL SA - 0
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
c) Starosta obce informoval prítomných poslancov, že pasportizácia ciest
a chodníkov sa uskutočnila v sobotu 28.03.2015. Komisia pre výstavbu, ÚP
a financie si prešla všetky problémové úseky v obci.
d) Poslanec František Babuščák zistil, že finančné prostriedky schválené v roku 2014
na cestu Obytný súbor bývalého hospodárske dvory Malý Šariš –
verejnoprospešná stavba (Hodossyho dvor) je nutne opätovne schváliť . Vzhľadom
k tomu, že si myslel, že schválené prostriedky na túto stavbu v roku 2014
z rezervného fondu sa automaticky presúvajú aj do roku 2015. Po upozornení, že
každý rok má svoje rozpočtové obdobie a je potrebné to schváliť odznova nastala
búrlivá rozprava. Keďže emócie boli vystupňované do takej miery, že rokovanie sa
zvrhlo na hádku poslanec František Babuščák navrhuje, aby sa za jeho návrh
nehlasovalo.
e) Starosta obce sa vzhľadom k danej situácii rozhodol toto zasadnutie OcZ ukončiť a
navrhuje zvolať ďalšie zasadnutie OcZ dňa 20.04.2015 o 17.30 hod.
9. Záver
Rokovanie OcZ č. 2/2015 ukončil starosta obce.
Zapisovateľka : Ľudmila Hirkalová
Overovatelia zápisnice

Ing. Imrich Kropuch

Milan Grega

Ing. Miroslav Palenčár
starosta obce

