Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ivanovce konaného
dňa 31. októbra 2017 o 17:00 hodine v zasadačke Obecného úradu
v Ivanovciach
Prítomní: starostka obce
poslanci

- Bc. Mária Hládeková
- podľa prezenčnej listiny

Zapisovateľka: Dagmar Fabianová
Overovatelia : Vladimír Čaňo
Miroslav Kudla
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Úprava rozpočtu na rok 2017
4. Prenájom pozemku spoločnosti Ecootdoor Bratislava pod Megaboard
5. Zdenko Malec, Ivanovce č.285- žiadosť o súhlas s výstavbou rod. domu v časti Ivanovcedolina
6. Rôzne
7. Záver
1. Pani starostka obce privítala všetkých poslancov OZ na riadnom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva a skonštatovala, že z celkového počtu 7 poslancov je prítomných 6 poslancov,
1 poslanec sa ospravedlnil, OZ je uznášania schopné.
2.

Pani starostka previedla kontrolu uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 22.08.2017 konštatovala , že všetky uznesenia boli splnené. Poslanci OZ uvedenú
informáciu berú na vedomie uzn. č. 49/2017/OZ

3. Úprava rozpočtu na rok 2017
Pani starostka predložila prítomným na schválenie úpravu rozpočtu na rok 2017 v položke
716 011141 na projektovú dokumentáciu „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného
úradu“ a „Multifunkčné interiérové športovisko v obci“. OZ v počte 6 poslancov schvaľuje
úpravu rozpočtu vo výške 6500,- €. uzn. č. 50 /2017/OZ.
ZA: 6 ( Ing. Vladimír Bulko, Vladimír Breznický, Vladimír Čaňo ,Miroslav Kudla, , Jaroslav
Kuchta, Dušan Vojt)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA :0
NEHLASOVALI: 0
4. Prenájom pozemku Ecooutdoor Bratislava, ul Laurinska 3 ,811 01 Bratislava.
Pani starostka predložila prítomným na prerokovanie žiadosť spoločnosti Ecooutdoor
Bratislava o dlhodobý prenájom pozemku pod megaboardom umiestneného v areáli PD
Melčice-Lieskové na par.č.229/256 - ostatné plochy vo výmere 30m2 vo vlastníctve obce
Ivanovce .Cena prenájmu za 1 m2 je 30,- .Nájomná zmluva sa schvaľuje na obdobie 7 rokov.
Poslanci OZ uvedenú žiadosť schvaľujú uzn. č. 51/2017/OZ , tak ako je vyššie uvedené.

ZA: 6 ( Ing. Vladimír Bulko, Vladimír Breznický, Vladimír Čaňo ,Miroslav Kudla, , Jaroslav
Kuchta, Dušan Vojt)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA :0
NEHLASOVALI: 0
5. Zdenko Malec .- žiadosť o výstavbu rodinného domu v časti Ivanovce- dolina
Pani starostka predložila prítomným poslancom OZ žiadosť p. Zdenka Maleca bytom
Ivanovce č.285 o súhlas na výstavbu rodinného domu na parcele č. 1050/38 v časti Ivanovcedolina. Poslanci OZ uvedenú žiadosť o výstavbu rod. domu vyhovujú uzn. č. 52/2017/OZ
za podmienok , že stavebník si všetky siete k pozemku vybuduje na vlastné náklady .
ZA: 6 ( Ing. Vladimír Bulko, Vladimír Breznický, Vladimír Čaňo ,Miroslav Kudla, , Jaroslav
Kuchta, Dušan Vojt)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA :0
NEHLASOVALI: 0
6. Rôzne:
6a., Hlavná kontrolórka obce p. Eva Drhová predložila prítomným poslancom Správu o
výsledku kontroly hospodárenia v ZŠ s MŠ v našej obci, ktorej zriaďovateľom je obec.
Konštatovala, že účtovníctvo je vedené s súlade so zákonom o účtovníctve. Poslanci OZ
predloženú správu berú na vedomie uzn. č. 53/2017/OZ.
6b., Pani starostka informovala prítomných poslancov OZ , že je schválený projekt o určení
dopravného značenia- posun dopravných značiek s označením začiatok a koniec obce smerom
od Melčíc . Poslanci uvedenú informáciu berú na vedomie uzn. č. 54/2017/OZ.
6c., Pani starostka ďalej predložila prítomným poslancom žiadosť o príspevok na činnosť
organizácie Zväz telesne postihnutých, ZO so sídlom v obci Melčice- Lieskové , ktorej
členmi sú i občania našej obce. Poslanci OZ v počte 6 poslancov schvaľujú na činnosť
predmetnej organizácie príspevok na rok 2018 vo výške 50,- € uznesením č. 55/2017/OZ.
ZA: 6 ( Ing. Vladimír Bulko, Vladimír Breznický, Vladimír Čaňo ,Miroslav Kudla, , Jaroslav
Kuchta, Dušan Vojt)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA :0
NEHLASOVALI: 0
6d., pani starostka informovala prítomných o stretnutí seniorov našej obce , ktoré sa
uskutočnilo dňa 27. októbra v priestoroch KD v našej obci .Poslanci OZ uvedenú informáciu
berú na vedomie uznesením č. 56/2017/OZ.
6 e., Pani starostka uviedla, že stretnutie detí našej obce s Mikulášom sa uskutoční dňa
06.decembra 2017 o 17.00 hod. pri jedličke na parkovisku pri Hasičskej zbrojnici .Poslanci
OZ berú uvedenú správu na vedomie uznesením č. 57/2017/OZ.

6f., Pani starostka informovala prítomných poslancov, že cesta na Kadlečíkovci k bytovým
domom je zrealizovaná . Poslanci uvedenú správu uznesením č. 58/2017 berú na vedomie.
6g., Zmena projektovej dokumentácie “Prístavba, nadstavba a rekonštrukcia obecného
úradu“
Pani starostka informovala prítomných poslancov , že výzva o nenávratný finančný
príspevok z Programu rozvoja vidiek SR 2014-2020 pre 7.4 –Základné služby a obnova vo
vidieckych oblastiach bola v roku 2016 zrušená a nanovo vyhlásená v auguste 2017, ale
s inými podmienkami, tak je potrebné projektovú dokumentáciu prepracovať na nové
podmienky , a to tak, že pôvodný projekt je rozdelený na dve časti: „Zníženie energetickej
náročnosti budovy obecného úradu“ a „Multifunkčné interiérové športovisko v obci“.
Poslanci obecného zastupiteľstva zmenu pôvodnej projektovej dokumentácie schvaľujú
tak, ako je vyššie uvedené , ako aj podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV
uznesením č. 59/2017 OZ.
ZA:6 (Ing. Vladimír Bulko ,Vladimír Breznický, Vladimír Čaňo, Miroslav Kudla, Jaroslav
Kuchta, Dušan Vojt)
PROTI:0
ZDRŽALI SA :0
NEHLASOVALI:0
6h., Žiadosť o prenájom pozemku
Pani starostka informovala poslancov, že oslovila Železnice Slovenskej republiky o prenájom
ich pozemku pri železnici v intraviláne obce na vybudovanie športoviska pre deti. K nájmu
pozemku sú potrebné ďalšie stanoviska ich stredísk, o čom železnica obec informovala listom.
Poslanci OZ uvedenú správu berú na vedomie uznesením č. 60/2017 OZ.
Nakoľko boli prerokované všetky body programu zasadnutia a poslanci nemali ďalšie
návrhy ani pripomienky, pani starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila
riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva .
Ivanovce, dňa 06.11.2017
Zapísala: Dagmar Fabianová
Overili:

Vladimír Čaňo
Miroslav Kudla

Starostka obce: Bc. Mária Hládeková

