Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín
Uznesenie č. 1/4/2019
z 4. zasadania Obecného
zastupiteľstva obce Hažlín konaného
dňa 27. júla 2019
Schválenie programu rokovania 4. zasadania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín schvaľuje program 4. zasadania obecného
zastupiteľstva:
1. Schválenie programu rokovania 4. zasadania obecného zastupiteľstva
2. Informácia o plnení uznesení 3. zasadania obecného zastupiteľstva
3. Informácia starostu obce o svojej činnosti a činnosti obecného úradu od 3. zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
4. Schválenie zmeny organizačnej štruktúry ZŠsMŠ
5. Schválenie predaja pozemkov
5.1 Prejednanie a schválenie zámeru odpredaja podielov z parcely C-KN 620/1 a C-KN
613
5.2 Prejednanie a schválenie odpredaja podielov obce na parcele C-KN 4991,
C-KN 9559/8 a C-KN 9559/9
6. Schválenie Zmluvy o nájme plynárenského zariadenia stavby „IBV Majerová Hažlín,
SO 0 4Rozšírenie NTL plynovodu“
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2019
8. Správa kontrolóra obce o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra obce za mesiac
január až jún 2019
9. Správa o plnení úloh KPSS za rok 2018
10. Schválenie VZN č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach
11. Schválenie prevodu majetku obce – stavby „Úprava potoka Hažlínka“
12. Informácia o realizovaných projektoch v obci
13. Príprava folklórneho festivalu a schválenie návrhu na udelenie ocenení
14. Rôzne
15. Dopyty, interpelácie, vysvetlenia
16. Záver
Ing. František Olah
starosta obce
Podpísal dňa: 05.08.2019
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Jaroslav Vrabeľ ...........................................................

Slávko Kostolník ...........................................................
Mgr. Lýdia Janteková ...................................................

Za uznesenie hlasovalo:
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9
Počet poslancov prítomných na zasadnutí:
Výsledky hlasovania: Za: 9

9
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín
Uznesenie č. 2/4/2019
z 4. zasadania Obecného
zastupiteľstva obce Hažlín konaného
dňa 27. júla 2019

Informácia o plnení uznesení 3. zasadania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín berie na vedomie informáciu o plnení uznesení
3. zasadania obecného zastupiteľstva

Ing. František Olah
starosta obce
Podpísal dňa: 05.08.2019
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Jaroslav Vrabeľ ...........................................................
Slávko Kostolník ...........................................................
Mgr. Lýdia Janteková ...................................................

Za uznesenie hlasovalo:
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9
Počet poslancov prítomných na zasadnutí:
Výsledky hlasovania: Za: 9

9
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín
Uznesenie č. 3/4/2019
z 4 . zasadania Obecného
zastupiteľstva obce Hažlín konaného
dňa 27. júla 2019

Informácia starostu obce o svojej činnosti a činnosti obecného úradu od 3. zasadnutia
obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín berie na vedomie informáciu starostu obce
o svojej činnosti a činnosti obecného úradu od posledného zasadania ObZ

Ing. František Olah
starosta obce
Podpísal dňa: 05.08.2019
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Jaroslav Vrabeľ ...........................................................
Slávko Kostolník ...........................................................
Mgr. Lýdia Janteková ...................................................

Za uznesenie hlasovalo:
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9
Počet poslancov prítomných na zasadnutí:
Výsledky hlasovania: Za: 9

9
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín
Uznesenie č. 4/4/2019
z 4 . zasadania Obecného
zastupiteľstva obce Hažlín konaného
dňa 27. júla 2019

Schválenie zmeny organizačnej štruktúry ZŠsMŠ
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín:
A) schvaľuje
zmenu organizačnej štruktúry ZŠsMŠ v obci Hažlín s účinnosťou od 01.09.2019 a to
vytvorením jednotriedky z dôvodu nedostatočného počtu detí.
B) doporučuje starostovi obce
prijať potrebné opatrenia k realizácií schváleného uznesenia

Ing. František Olah
starosta obce
Podpísal dňa: 05.08.2019
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Jaroslav Vrabeľ ...........................................................
Slávko Kostolník ...........................................................
Mgr. Lýdia Janteková ...................................................

Za uznesenie hlasovalo:
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9
Počet poslancov prítomných na zasadnutí:
Výsledky hlasovania: Za: 9

9
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín
Uznesenie č. 5.1/4/2019
z 4 . zasadania Obecného
zastupiteľstva obce Hažlín konaného
dňa 27. júla 2019
Prejednanie a schválenie zámeru odpredaja podielov z parcely C-KN 620/1 a C-KN
613
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín :
prerokovalo
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Hažlín v katastrálnom území
obce Hažlín a to
- pozemku parcela reg. C-KN č. 620/12 Ostatné plochy diel o výmere 401 m2 odčlenený od
parcely C-KN 620/1 Ostatné plochy o výmere 1950 m2 vedenej na LV č. 1114
- pozemku parcela reg. C-KN č.613/3 Záhrady diel o výmere 278 m2 odčlenený od parcely
C-KN č. 613 Záhrady o výmere 289 m2 vedenej na LV č. 1114
schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Hažlín z dôvodu osobitného
zreteľa ( dané parcely sú z hľadiska lokalizácie a ich výmery nevyužiteľné pre obec, a to:
- pozemku parcela reg. C-KN č. 620/12 Ostatné plochy diel o výmere 401 m2 odčlenený od
parcely C-KN 620/1 Ostatné plochy o výmere 1950 m2 vedenej na LV č. 1114
- pozemku parcela reg. C-KN č.613/3 Záhrady diel o výmere 278 m2 odčlenený od parcely
C-KN 613 Záhrady o výmere 289 m2 vedenej na LV č. 1114
oddelených geometrickým plánom č. 36508012-52/19 vyhotoviteľa Andreja Mačugu
do vlastníctva :
MARVEL K, s.r.o., Štefániková 724/61 , 085 01 Bardejov
za kúpnu cenu vo výške 3,00 EUR/m2
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu - dané parcely sú z hľadiska ich výmery
a lokalizácie ( breh ) pre obec nevyužiteľné.
doporučuje
starostovi obce zabezpečiť zverejnenie zámeru prevodu majetku takýmto spôsobom najmenej
15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce, pričom tento zámer bude zverejnený počas celej tejto doby .
Ing. František Olah
starosta obce
Podpísal dňa: 05.08.2019

Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Jaroslav Vrabeľ ...........................................................
Slávko Kostolník ...........................................................
Mgr. Lýdia Janteková ...................................................

Za uznesenie hlasovalo:
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9
Počet poslancov prítomných na zasadnutí:
Výsledky hlasovania: Za: 9

9
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín
Uznesenie č. 5.2/4/2019
z 4 . zasadania Obecného
zastupiteľstva obce Hažlín konaného
dňa 27. júla 2019
Prejednanie a schválenie odpredaja podielov z parcely E-KN 4991, C-KN 9559/8
a C-KN 9559/9

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín :
schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj podielov na parcelách vo vlastníctve obce Hažlín z dôvodu osobitného
zreteľa ( dané parcely sú z hľadiska lokalizácie a ich výmery nevyužiteľné pre obec, a to:
- podiel na parcele reg. C-KN č. 4991 Zastavané plochy a nádvoria vedenej na LV č. 2628
vo výmere 98 m2 pod B 40 v 3360/60480-ine ( 5,44 m 2)
- podiel na parcele reg. C-KN č. 9559/8 Vodné plochy vedenej na LV č. 2628 vo výmere
397 m2 pod B 40 v 3360/60480-ine ( 22,05 m 2)
- podiel na parcele reg. C-KN č. 9559/9 Vodné plochy vedenej na LV č. 2629 vo výmere
285 m2 pod B 45 v 3360/60480-ine ( 15,83 m 2)
do vlastníctva ďalšiemu spoluvlastníkovi :
Ľudmile Juríčkovej, Ľ. Štúra 438/8, 089 01 Svidník
za kúpnu cenu v sume 3,- €/m2
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:
ďalší spoluvlastník má právo na prednostný prevod tohoto majetku podľa ustanovenia § 140
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:
Celková výmera odpredávaných podielov predstavuje 43,32 m2 za kúpnu cenu 3,00 Eur/m2,
čo predstavuje celkovú kúpnu sumu 129,96 Eur.
O zámere previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodlo obecné
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (uznesenie č. 6/20/2018 zo dňa
31.08.2018). Zámer predaja bol zverejnený v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli obce a na
webovej stránke obce v lehote od 12.07.2019 do 26.07.2019, čím je splnená zákonná
povinnosť obce zverejniť zámer najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným
zastupiteľstvom.
doporučuje
starostovi obce zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia do
31.12.2019
určuje
stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2019

Ing. František Olah
starosta obce
Podpísal dňa: 05.08.2019
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Jaroslav Vrabeľ ...........................................................
Slávko Kostolník ...........................................................
Mgr. Lýdia Janteková ...................................................

Za uznesenie hlasovalo:
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9
Počet poslancov prítomných na zasadnutí:
Výsledky hlasovania: Za: 9

9
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín
Uznesenie č. 6/4/2019
z 4 . zasadania Obecného
zastupiteľstva obce Hažlín konaného
dňa 27. júla 2019
Schválenie Zmluvy o nájme plynárenského zariadenia stavby IBV Majerová Hažlín,
SO 0 4Rozšírenie NTL plynovodu“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín :
A) schvaľuje prenájom plynárenského zariadenia - stavby „IBV Majerová Hažlín, SO 04
Rozšírenie NTL plynovodu“ nájomcovi SPP – distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b,
Bratislava vo výške 1 € ročne bez DPH,
B) doporučuje starostovi obce uzatvoriť Zmluvu o nájme plynárenského zariadenia
stavby „IBV Majerová Hažlín, SO 04 Rozšírenie NTL plynovodu“ na dobu neurčitú .

Ing. František Olah
starosta obce
Podpísal dňa: 05.08.2019
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Jaroslav Vrabeľ ...........................................................
Slávko Kostolník ...........................................................
Mgr. Lýdia Janteková ...................................................

Za uznesenie hlasovalo:
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9
Počet poslancov prítomných na zasadnutí:
Výsledky hlasovania: Za: 9

9
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín
Uznesenie č. 7/4/2019
z 4 . zasadania Obecného
zastupiteľstva obce Hažlín konaného
dňa 27. júla 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín
1) s ch v a ľ u je
Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce Hažlín na 2. polrok 2019
2) p o v e r u j e
kontrolóra obce Ing. Pavla Hanušina vykonaním kontrol podľa schváleného plánu
kontrolnej činnosti

Ing. František Olah
starosta obce
Podpísal dňa: 05.08.2019
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Jaroslav Vrabeľ ...........................................................
Slávko Kostolník ...........................................................
Mgr. Lýdia Janteková ...................................................

Za uznesenie hlasovalo:
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9
Počet poslancov prítomných na zasadnutí:
Výsledky hlasovania: Za: 9

9
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín
Uznesenie č. 8/4/2019
z 4 . zasadania Obecného
zastupiteľstva obce Hažlín konaného
dňa 27. júla 2019

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra obce za mesiac január
až mesiac jún 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrolnej
činnosti kontrolóra obce za mesiac január až mesiac jún 2019

Ing. František Olah
starosta obce
Podpísal dňa: 05.08.2019
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Jaroslav Vrabeľ ...........................................................
Slávko Kostolník ...........................................................
Mgr. Lýdia Janteková ...................................................

Za uznesenie hlasovalo:
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9
Počet poslancov prítomných na zasadnutí:
Výsledky hlasovania: Za: 9

9
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín
Uznesenie č. 9/4/2019
z 4 . zasadania Obecného
zastupiteľstva obce Hažlín konaného
dňa 27. júla 2019

Správa o plnení úloh KPSS za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín berie na vedomie Správu o plnení úloh KPSS za
rok 2018

Ing. František Olah
starosta obce
Podpísal dňa: 05.08.2019
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Jaroslav Vrabeľ ...........................................................
Slávko Kostolník ...........................................................
Mgr. Lýdia Janteková ...................................................

Za uznesenie hlasovalo:
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9
Počet poslancov prítomných na zasadnutí:
Výsledky hlasovania: Za: 9

9
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín
Uznesenie č. 10/4/2019
z 4 . zasadania Obecného
zastupiteľstva obce Hažlín konaného
dňa 27. júla 2019

Schválenie VZN č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín schvaľuje VZN č. 2/2019 o príspevkoch
v školských zariadeniach

Ing. František Olah
starosta obce
Podpísal dňa: 05.08.2019
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Jaroslav Vrabeľ ...........................................................
Slávko Kostolník ...........................................................
Mgr. Lýdia Janteková ...................................................

Za uznesenie hlasovalo:
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9
Počet poslancov prítomných na zasadnutí:
Výsledky hlasovania: Za: 9

9
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín
Uznesenie č. 11/4/2019
z 4 . zasadania Obecného
zastupiteľstva obce Hažlín konaného
dňa 27. júla 2019

Schválenie prevodu majetku obce – stavby „Úprava potoka Hažlínka“
schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj majetku vo vlastníctve obce Hažlín z dôvodu osobitného zreteľa a to:
- stavby „Úprava potoka Hažlínka“
do vlastníctva :
Slovenského vodohospodárskeho podniku štátny podnik, Radničné námestie 8, Banská
Štiavnica
za kúpnu cenu v sume 1,- € bez DPH
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:
- podmienkou pre poskytnutie finančných prostriedkov z EF na realizáciu projektu „ Úprava
potoka Hažlínka“ bolo preukázanie vlastníckeho vzťahu k potoku. Pretože tok potoka je vo
vlastníctve SVP, š.p. bolo potrebné upraviť vlastnícky vzťah nájomnou zmluvou
s podmienkou, že po realizácií projektu a následnom čase v trvaní 5 rokov konči platnosť
nájomnej zmluvy a obec vráti upravený tok do vlastníctva ŠVP, š.p.. Platnosť nájomnej
zmluvy skončila.
- obec Hažlín nemá technické vybavenie, personálne podmienky a finančné prostriedky
k zabezpečovaniu riadnej správy malého vodného toku podľa príslušných ustanovení zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vodách“) , zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodňami (ďalej len „zákon o ochrane pred povodňami“) a s prihliadnutím na ustanovenie
čl. VII. bodu 7.10. Nájomnej zmluvy zo dňa 03.12.2010 (záväzok obce odovzdať
prenajímateľovi predmetnú úpravu potoka (stavby) za cenu 1,- € bez DPH).
doporučuje
starostovi obce zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia
do 31.12.2019
určuje
stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2019

Ing. František Olah
starosta obce
Podpísal dňa: 05.08.2019
Za správnosť:
OVEROVATELIA:

Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Jaroslav Vrabeľ ...........................................................
Slávko Kostolník ...........................................................
Mgr. Lýdia Janteková ...................................................

Za uznesenie hlasovalo:
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9
Počet poslancov prítomných na zasadnutí:
Výsledky hlasovania: Za: 9

9
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín
Uznesenie č. 12/4/2019
z 4 . zasadania Obecného
zastupiteľstva obce Hažlín konaného
dňa 27. júla 2019

Informácia o realizovaných projektoch v obci
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín :
A) berie na vedomie informáciu starostu obce o projektoch realizovaných v obci
B) ukladá poslancom obecného zastupiteľstva vo väčšej miere sa angažovať pri výstavbe budovy
Zariadenia pre seniorov

Ing. František Olah
starosta obce
Podpísal dňa: 05.08.2019
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Jaroslav Vrabeľ ...........................................................
Slávko Kostolník ...........................................................
Mgr. Lýdia Janteková ...................................................

Za uznesenie hlasovalo:
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9
Počet poslancov prítomných na zasadnutí:
Výsledky hlasovania: Za: 9

9
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín
Uznesenie č. 13/4/2019
z 4 . zasadania Obecného
zastupiteľstva obce Hažlín konaného
dňa 27. júla 2019
Informácia o realizovaných projektoch v obci

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín :
A) v súlade s VZN č.1/2014 o udeľovaní verejných ocenení obce Hažlín berie na vedomie
návrh na udelenie Ceny starostu obce pánovi Jozefovi Pagorovi , bytom Pri štadióne
2558/13, Bardejovská Nová Ves za zásluhy o rozvoj futbalu v obci Hažlín,
B) berie na vedomie informáciu starostu obce o príprave folklórneho festivalu v obci Hažlín
dňa 11. augusta 2019 a zaväzuje poslancov obecného zastupiteľstva zabezpečiť výzdobu
priestorov a inštalovať výstavu starožitností používaných v minulosti v obci.
C) schvaľuje nákup potrebného alkoholického občerstvenia pre reprezentačné účely
a zabezpečenie podujatí vo výške do 700 Eur.
Ing. František Olah
starosta obce
Podpísal dňa: 05.08.2019
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Jaroslav Vrabeľ ...........................................................
Slávko Kostolník ...........................................................
Mgr. Lýdia Janteková ...................................................

Za uznesenie hlasovalo:
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9
Počet poslancov prítomných na zasadnutí:
Výsledky hlasovania: Za: 9

9
Proti: 0

Zdržal sa: 0

