Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ivanovce konaného
dňa 24. apríla 2018 o 17:00 hodine v zasadačke obecného úradu v Ivanovciach
Prítomní: starostka obce
poslanci

- Bc. Mária Hládeková
- podľa prezenčnej listiny

Zapisovateľka: Dagmar Fabianová
Overovatelia : Elena Ondrejičková
Dušan Vojt
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Upozornenie prokurátora na odstránenie porušenia ustanovenia §36 odsek 7 písm. c.) zákona
č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
4. Čerpanie prostriedkov z rezervného fondu
5. Rôzne
6. Záver
1. Pani starostka obce privítala všetkých poslancov OZ na riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva a skonštatovala, že je prítomných všetkých 7 poslancov, teda OZ je plne
uznášania schopné.
2. Pani starostka previedla kontrolu uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27 .02 .2018 konštatovala , že všetky uznesenia boli splnené. Poslanci OZ uvedenú
informáciu berú na vedomie uznesením č. 10 /2018/OZ.
3. Upozornenie prokurátora na odstránenie porušenia ustanovenia § 36 odseku 7 písm. c.)
zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Pani starostka
predložila prítomným protest prokurátora k VZN č. 32/2014-OZ o verejných vodovodoch
a kanalizáciách na porušenie ustanovenia § 36 odsek 7 písm. c.) zákona č. 442/2002
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Pani starostka ďalej uviedla, že je
potrebné pripraviť na schválenie nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré bude predložené
na schválenie na ďalšom zasadnutí OZ v júni 2018. Poslanci v počte 7 poslancov OZ uvedenú
informáciu berú na vedomie uznesením č. 11/2018/OZ.
4. Čerpanie prostriedkov z rezervného fondu- návrh na čerpanie finančných prostriedkov
z rezervného fondu obce.
Pani starostka informovala prítomných poslancov, že na účte rezervného fondu obce k
31.12.2017 je 8371, 71-€, . Zároveň navrhla, aby rezervný fond vo výške 8371,71 -€ bol
použitý na čiastočnú úhradu faktúry za vybudovanie miestnej komunikácie Kadlečíkovec.
Poslanci s návrhom starostky obce súhlasia a schvaľujú použitie rezervného fondu vo výške
8371,71- € na čiastočnú úhradu prác na miestnej komunikácii k bytovým domom na
Kadlečíkovec uzn. č. 12/2018/OZ.
ZA: 7 ( Ing. Vladimír Bulko, Vladimír Breznický, Vladimír Čaňo, Miroslav Kudla,
Jaroslav Kuchta, Elena Ondrejičková , Dušan Vojt )

PROTI : 0
ZDRŽALI SA :0
NEHLASOVALI: 0
5. Rôzne :
5a.) Stretnutie obcí združených v MAS – Miestna akčná skupina
Pani starostka informovala prítomných o stretnutí obci v MAS a zároveň konštatovala, že obec
má možnosť získať z tejto MAS dotáciu vo výške 33 000,- € . Zároveň uviedla, že tieto
finančné zdroje by bolo vhodné v budúcnosti využiť na vybudovanie chodníka smerom do
Melčic, s čím poslanci súhlasili .Poslanci uvedenú informáciu berú na vedomie uznesením č.
13/2018/OZ.
5b.) Projekt zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu.
Pani starostka informovala prítomných poslancov OZ o podanom projekte na zníženie
energetickej náročnosti budovy obecného úradu , zároveň uviedla , že Pôdohospodárska
platobná agentúra požiadala o doplnenie výzvy k projektu na schválenie. Zároveň
konštatovala, že projekt v súčasnosti prechádza schvaľovacím procesom. Poslanci OZ
uvedenú informáciu berú na vedomie uznesením č. 14/2018/OZ.
5c.) Rekonštrukcia cesty Horný koniec k OcÚ
Starostka obce informovala prítomných poslancov, že rekonštrukciu miestnej komunikácie
smerom od Horného konca po OcÚ je potrebné riešiť ako celok , bude potrebné vyriešiť
parkovanie pri budove Základnej školy, ako aj odtok dažďovej vody z cesty pri okolitých
domoch, nakoľko v súčasnosti dochádza k zaplavovaniu dvorov pri rod. dome č.76 a 77 .
Zároveň uviedla, že sa pripravuje projekt na tento úsek cesty. Poslanci OZ berú na vedomie
uznesením č. 15/2018/OZ.
5d.) Dotácia TSK na prípravy 620. výročia prvej písomnej zmienky o obci Ivanovce
Starostka obce informovala prítomných o schválení dotácie vo výške 2000 ,- ,€ na prípravy
osláv 620. výročia prvej písomnej zmienky o obci Ivanovce, ktoré sa uskutočnia 21.a 22. júla
tohto roka. Poslanci OZ uvedenú informáciu berú na vedomie uznesením č. 16/2018/OZ.
5e.) Žiadosť o zníženie nájomného ADIA – Súkromná základná umelecká škola
Ivanovce p. Arbetová Ida
Pani učiteľka Súkromnej základnej umeleckej školy v Ivanovciach p. Ida Arbetová z dôvodu
nízkeho počtu prihlásených žiakov v školskom roku 2017/2018, žiada o zníženie nájomného
na priestory učebne v kultúrnom dome v našej obci. Pani starostka navrhuje poslancom od
01.06.2018 zníženie čiastky na prenájom o 50 %. Poslanci OZ v počte 7 poslancov OZ
s návrhom starostky obce súhlasia a schvaľujú zníženie nájmu Súkromnej základnej
umeleckej škole v Ivanovciach uznesením č. 17/2018/OZ.
ZA: 7 ( Ing. Vladimír Bulko, Vladimír Breznický, Vladimír Čaňo, Miroslav Kudla,
Jaroslav Kuchta, Elena Ondrejičková , Dušan Vojt )
PROTI : 0
ZDRŽALI SA :0
NEHLASOVALI: 0

5f.) Kultúrne akcie v obci Ivanovce
Pani starostka Informovala prítomných o kultúrnych akciách ktoré sa budú konať v obci :
Stavanie mája : 28.04.2018 o 16.00 hodine- záhrada pri obecnom úrade
Turistický pochod na Dúžnik : 29.04.2018 – odchod účastníkov bude o 11: 30 hodine od
rybníkov pri p. Hurtoňovi v časti Ivanovce- dolina
Deň Matiek : 20.05.2018 o 14:30 hodine KD Ivanovce
Zájazd do Košíc: 1-2. júna 2018
Darovanie Krvi : 04.06.2018 v čase od 8:00 do 10:00 hodiny KD Ivanovce
Deň detí : 09.06.2018 o 14:00 hodine – záhrada pri obecnom úrade
Oslavy 620. výročia obce Ivanovce : 21 -22.07.2018 : záhrada pri obecnom úrade
Poslanci OZ uvedenú informáciu berú na vedomie uznesením č. 18 /2018/OZ.
5g.) Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
Pani starostka predložila prítomným na schválenie „ Zmluvu o zriadení vecných bremien
v prospech tretej osoby“ zmluvným stranám : Obec Ivanovce, Ivanovce č. 1, 913 05
Ivanovce ( ako ,, povinný“) a Bartek Zdenko bytom Horná Súča č.275 913 33 , Žiaček Ľuboš
bytom Dobrá č.1232 914 01 Tr. Teplá , Peter Ridoško bytom Drietoma 65 913 03 , Andrzej
Arcimowicz, Na Zongorke 72920/10, 91101 Trenčín ( ako ,, žiadatelia“ ) v prospech tretej
osoby : Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova č.6, 816 47 Bratislava, zapísaná
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo : 3879/B za účelom
pripojenia stavby žiadateľa „ IBV Ivanovce“ k distribučnej sústave vedenej na pozemkoch vo
vlastníctve obce Ivanovce, par. KN-C- 875/1- zastavané plochy a nádvoria, par. KN-C 392
zastavané plochy a nádvoria a par. KN -C 868/3- zastavané plochy a nádvoria , zapísaných na
LV č. 1 v k .ú obce Ivanovce . Obecné zastupiteľstvo v Ivanovciach uznesením č.
19/2018/OZ schvaľuje „ Zmluvu o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby“.
ZA: 7 ( Ing. Vladimír Bulko, Vladimír Breznický, Vladimír Čaňo, Miroslav Kudla,
Jaroslav Kuchta, Elena Ondrejičková , Dušan Vojt )
PROTI : 0
ZDRŽALI SA :0
NEHLASOVALI: 0
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 25.04.2018
Zapísala: Dagmar Fabianová
Overili: Elena Ondrejičková
Dušan Vojt

Bc. Mária Hládeková
starostka obce

