SPRÁVA
Kontrola plnenia uznesení OcZ Spišské Hanušovce za rok 2016
V roku 2016 boli na 5-tich zasadnutiach OcZ prijaté tieto schvaľovacie a ukladacie uznesenia:
1. Zasadnutie OcZ zo dňa 16. 03. 2016
Prijatých 8 uznesení:
 2/3/2016 OcZ schvaľuje prevod majetku Obce Spišské Hanušovce zámenou
pozemkov:
Predmet zámeny:
1. časť pozemku o výmere 33 m2 ako diel č. 1, ktorý bol odčlenený od parcely 141
a pričlenený k parcele 142/1 na základe geometrického plánu č. 16/2015 geodeta Ing.
Jána Furcoňa zo dňa 29. 07. 2015, ktorý bol úradne overený Okresným úradom
Kežmarok, katastrálnym odborom dňa 14. 08. 2015 pod č. G1 457/15, ktorá sa
prevádza v prospech Jána Kocúra rod. Kocúra, nar. 06. 06. 1957, bytom 059 04
Spišské Hanušovce č. 167,
2. časť pozemku o výmere 12 m2 ako diel č. 4, ktorý bol odčlenený od parcely 152/2
a pričlenený k parcele 152/4 na základe geometrického plánu č. 16/2015 geodeta Ing.
Jána Furcoňa zo dňa 29. 07. 2015, ktorý bol úradne overený Okresným úradom
Kežmarok, katastrálnym odborom dňa 14. 08. 2015 pod č. G1 457/15, ktorá sa
prevádza v prospech Jána Kocúra rod. Kocúra, nar. 06. 06. 1957 a manž. Anny
Kocúrovej rod. Pisarčíkovej, nar. 14. 01. 1959, obaja bytom 059 04 Spišské
Hanušovce č. 167,
3. časť pozemku o výmere 35 m2 ako diel č. 5, ktorý bol odčlenený od parcely 152/3
a pričlenený k parcele 152/4 na základe geometrického plánu č. 16/2015 geodeta Ing.
Jána Furcoňa zo dňa 29. 07. 2015, ktorý bol úradne overený Okresným úradom
Kežmarok, katastrálnym odborom dňa 14. 08. 2015 pod č. G1 457/15, ktorá sa
prevádza v prospech Jána Kocúra rod. Kocúra, nar. 06. 06. 1957 a manž. Anny
Kocúrovej rod. Pisarčíkovej, nar. 14. 01. 1959, obaja bytom 059 04 Spišské
Hanušovce č. 167.
Cena predmetu prevodu: Cena prevádzaného majetku obce je vo výške 400,00 €.
 3/3/2016 Obecné zastupiteľstvo Spišské Hanušovce schvaľuje prevod majetku Obce
Spišské Hanušovce uvedeného v Zámennej zmluve č. 12/2015 zo dňa 26. 01. 2016
uzavretej medzi Obcou Spišské Hanušovce, Jánom Kocúrom rod. Kocúrom, nar. 06.
06. 1957, bytom 059 04 Spišské Hanušovce č. 167 a Jánom Kocúrom rod. Kocúrom,
nar. 06. 06. 1957 a manž. Annou Kocúrovou rod. Pisarčíkovou, nar. 14. 01. 1959,
obaja bytom 059 04 Spišské Hanušovce č. 167 zámenou pozemkov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa: V záujme majetkovoprávneho usporiadania pozemkov susediacich
s budovou Hasičskej zbrojnice obce Spišské Hanušovce, postavenej na parcele č. 141,
kat. územia Spišské Hanušovce, a to pozemku parc. č. 142/2 vo vlastníctve Jána
Kocúra a pozemku parc. č. 152/3 vo vlastníctve Obce Spišské Hanušovce je zámena
pre plnohodnotné užívanie uvedených pozemkov pre obidve zmluvné strany
nevyhnutná a iným spôsobom nerealizovateľná. Za schválenie tohto uznesenia
hlasovalo 7 poslancov z celkového počtu 7 poslancov.

 6/3/2016 OcZ schvaľuje obstaranie projektovej dokumentácie a realizáciu výstavby
multifunkčného ihriska v areáli školy, ktorí bude slúžiť tak žiakom školy ako aj širokej
verejnosti obce.
 7/3/2016 OcZ schvaľuje podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
Programu rozvoja vidieka, Opatrenie č. 7, podopatrenie č. 4, „Zateplenie a stavebné
úpravy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Spišské Hanušovce za účelom
zlepšenia energetickej efektivity“.
 8/3/2016 OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Mestu Spišská Stará Ves
na činnosť Centra voľného času za deti s trvalým pobytom v našej obci vo výške
312,84 €.
 10/3/2016 OcZ schvaľuje uzavretie poistnej zmluvy majetku obce na základe
prieskumov trhu s ČSOB poisťovňou za ročné poistné vo výške 2220,85 €.
 11/3/2016 OcZ schvaľuje prenájom obecného pozemku, parc. č. 693, ostatné plochy
o výmere 9730 m2, Kamařisky jednotlivým užívateľom.
 14/3/2016 OcZ schvaľuje obstaranie materiálu na vybudovanie čistiacich šácht a
kanalizačného potrubia na predlženie obecnej cesty na Omervize.
Prijaté uznesenia boli splnené.
Poznámka k uzneseniu č. 10/3/2016: Skutočné ročné poistné majetku obce činí 1943,52 €, t.j.
o 277,33 € menej ako pôvodne dohodnutá a schválená výška ročného poistného.
2. Zasadnutie OcZ zo dňa 01. 06. 2016
Prijaté 4 uznesenia:
 17/6/2016 OcZ schvaľuje:
a) Záverečný účet obce Spišské Hanušovce za rok 2015 bez výhrad.
b) Použitie prebytku hospodárenia za rok 2015 na kapitálové výdavky obce v roku
2016.
 19/6/2016 OcZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Spišské Hanušovce č.
1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Spišské Hanušovce.
 23/6/2016 OcZ schvaľuje zmenu zriaďovacej listiny ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce, a to
sídlo školy, ktorý znie: 059 04 Spišské Hanušovce č. 66.
 24/6/2016 OcZ schvaľuje realizáciu opravy mosta v lokalite „Za mosty“, zároveň
schvaľuje úpravu povrchu komunikácie asfaltovou drťou s predchádzajúcim uložením
vodovodného potrubia.
Uznesenie č. 24/6/2016 bolo splnené čiastočne, nakoľko pred úpravou povrchu komunikácie
vodovodné potrubie nebolo uložené.
Ostatné uznesenia boli splnené.

3. Zasadnutie OcZ zo dňa 27. 07. 2016
Prijatých 5 uznesení:
 29/7/2016 OcZ schvaľuje Komunitný plán obce na roky 2016 – 2023
 31/7/2016 Ocz schvaľuje „Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pri
vykonávaní finančnej kontroly“.
 35/7/2016 OcZ schvaľuje doplnenie vybavenia školskej jedálne, jednotlivých tried
materskej školy novým nábytkom, kobercami a ostatným vybavením. – 9 800,00 €.
 37/7/2016 OcZ po prerokovaní výšky režijných nákladov v školskej jedálni v
školskom roku 2015/2016 potvrdzuje platnosť VZN č. 4/2015 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Spišské Hanušovce na ďalšie obdobie bez zmien.
 38/7/2016 OcZ schvaľuje prenájom pozemku, parc. č. 366, trvalé trávnaté pozemky o
výmere 7685 m2, kde je zriadené futbalové ihrisko TJ Tatran Spišské Hanušovce od
Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Spišské Hanušovce na dobu neurčitú za ročné
nájomné vo výške 50,00 €.
Prijaté uznesenia boli splnené.
4. Zasadnutie OcZ zo dňa 24. 10. 2016
Prijatých 5 uznesení:
 41/10/2016 OcZ schvaľuje VZN č. 2/2016, ktorým, sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015
prevádzkový poriadok pohrebiska Spišské Hanušovce.
 43/10/2016 Ocz schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2016 rozpočtovým opatrením
č. 2/2016.
 46/10/2016 OcZ schvaľuje Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Spišské
Hanušovce na funkčné obdobie 2017-2022.
 47/10/2016 OcZ schvaľuje použitie finančných prostriedkov rozpočtu obce na
interiérové vybavenie budovy MŠ vo výške 10 tis. € a na nákup nového motorového
vozidla pre obec. Poveruje starostu obce vykonať verejné obstarávanie motorového
vozidla prostredníctvom EKS.
 48/10/2016 OcZ schvaľuje omladenie drevín na miestnom cintoríne a za tým účelom
schvaľuje výrub drevín – tují na cintoríne. Poveruje starostu obce obstaraním
povolenia na výrub v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
Prijaté uznesenia boli splnené.

5. Zasadnutie OcZ zo dňa 14. 12. 2016
Prijatých 10 uznesení:
 52/12/2016 OcZ schvaľuje spôsob voľby hlavného kontrolóra na funkčné obdobie
2017-2022.
 53/12/2016 Ocz schvaľuje zloženie volebnej komisie pre voľby hlavného kontrolóra:
Ing. František Marhefka, Ing. Branislav Barľák, Ing. Ján Trebuňa.
 54/12/2016 OcZ volí do funkcie hlavného kontrolóra obce Spišské Hanušovce na
funkčné obdobie 2017-2022 Ing. Pavla Graindu, bytom Spišské Hanušovce č. 142.
 56/12/2016 OcZ schvaľuje Rozpočet obce na roky 2017 – 2019 vrátane zmien a
doplnkov.
 57/12/2016 OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2016 rozpočtovým opatrením
č. 3/2016.
 59/12/2016 OcZ schvaľuje zrušenie výsledkov verejného obstarávania na dodávateľa
stavebných prác projektu Zlepšenie energetickej efektivity kultúrneho domu
a obecného úradu z dôvodu zrušenia výzvy na túto oblasť. Zároveň schvaľuje požiadať
o NFP v rámci OP Životné prostredie.
 60/12/2016 OcZ schvaľuje Zriaďovaciu listinu Základnej školy s materskou školou
v súlade s vydanými rozhodnutiami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky.
 61/12/2016 OcZ schvaľuje udelenie odmeny doterajšiemu hlavnému kontrolórovi za
jeho dlhodobú kontrolnú činnosť obce Spišské Hanušovce vo výške 1200,00 €.
 62/12/2016 OcZ schvaľuje jednorazový príspevok v roku 2017 rodičom pri narodení
dieťaťa vo výške 100,00 na jedno dieťa.
 63/12/2016 OcZ schvaľuje jednorazový príspevok sociálne slabším rodinám: Pavol
Irha, bytom Spišské Hanušovce č. 13 vo výške 300,00 €, Anne Irhovej, bytom Spišské
Hanušovce č. 13 vo výške 300,00 € a Anne Troppovej, bytom Spišské Hanušovce č.
251 vo výške 300,00 €.
Prijaté uznesenia boli splnené.
V Spišských Hanušovciach, 11. 04. 2017
Ing. Pavol Grainda
hlavný kontrolór

