Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín
Uznesenie č. 1/8/2020
z 8. zasadania Obecného
zastupiteľstva obce Hažlín konaného
dňa 02. apríla 2020
Schválenie programu rokovania 8. zasadania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín schvaľuje program 8. zasadania obecného
zastupiteľstva:
1. Schválenie programu rokovania 8. zasadania obecného zastupiteľstva
2. Informácia starostu obce o svojej činnosti a činnosti obecného úradu od 7. zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
3. Schválenie odpredaja podielu z parcely C-KN 1227/1
4. Prejednanie a schválenie VZN č. 2/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce
Hažlín
5. Prejednanie a schválenie VZN č.3/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území
obce Hažlín
6. Schválenie Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
7. Schválenie vstupu obce Hažlín do Klubu akcionárov Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s.
8. Zámer prenechania nehnuteľného a hnuteľného majetku obce do nájmu
9. Schválenie Terminovaného úveru
10. Rôzne
11. Dopyty, interpelácie, vysvetlenia
12. Záver
Ing. František Olah
starosta obce
Podpísal dňa: 06.04.2020
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Ing. Peter Dulenčin, PhD. .......................................
Mária Raticová .........................................................

Za uznesenie hlasovalo:
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9
Počet poslancov prítomných na zasadnutí:
Výsledky hlasovania: Za: 6

6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín
Uznesenie č. 2/8/2020
z 8. zasadania Obecného
zastupiteľstva obce Hažlín konaného
dňa 02. apríla 2020

Informácia starostu obce o svojej činnosti a činnosti obecného úradu od 7.
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: 06.04.2020
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Ing. Peter Dulenčin, PhD. .......................................
Mária Raticová .........................................................

Za uznesenie hlasovalo:
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9
Počet poslancov prítomných na zasadnutí:
Výsledky hlasovania: Za: 6

6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín
Uznesenie č. 3/8/2020
z 8. zasadania Obecného
zastupiteľstva obce Hažlín konaného
dňa 02. apríla 2020
Schválenie odpredaja podielu z parcely C-KN 1227/1
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín :
schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Hažlín z dôvodu osobitného zreteľa, a to:
- pozemku parcela reg. C-KN č. 1227/12 Vodné plochy diel o výmere 71 m2 odčlenený od parcely
C-KN 1227/1 Vodné plochy o výmere 5724 m2 vedenej na LV č. 1114
oddelenej geometrickým plánom č. 33530386-142/2019 vyhotoviteľa Alexandra Bucka – GEOSPOL
Bardejov
do vlastníctva :
Márie Hricovej, Kukorelliho 1580/37 , 085 01 Bardejov
za kúpnu cenu vo výške 3,00 EUR/m2 .
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:
daná odčlenená parcela je z hľadiska jej výmery a lokalizácie pre obec nevyužiteľná a ani pre iného
prípadného kupujúceho, pretože nie je prístup k tejto časti parcely a bezprostredne susedí s parcelou,
ktorej spoluvlastníčkou je žiadateľka.
.
Celková výmera odpredávaných podielov predstavuje 71 m2 za kúpnu cenu 3,00 Eur/m2, čo
predstavuje celkovú kúpnu sumu 213,00 Eur.
O zámere previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodlo obecné zastupiteľstvo
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (uznesenie č. 4/7/2019 zo dňa 14.12.2019). 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 09.01.2020
do 23.01.2020, 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
31.12.2020
určuje
stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2020

Ing. František Olah
starosta obce
Podpísal dňa: 06.04.2020

do

Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Ing. Peter Dulenčin, PhD. .......................................
Mária Raticová .........................................................

Za uznesenie hlasovalo:
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9
Počet poslancov prítomných na zasadnutí:
Výsledky hlasovania: Za: 6

6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín
Uznesenie č. 4/8/2020
z 8. zasadania Obecného
zastupiteľstva obce Hažlín konaného
dňa 02. apríla 2020

Prejednanie a schválenie VZN č. 2/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce
Hažlín
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín schvaľuje VZN č. 2/2020 Prevádzkový
poriadok pohrebiska obce Hažlín.

Ing. František Olah
starosta obce
Podpísal dňa: 06.04.2020

Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Ing. Peter Dulenčin, PhD. .......................................
Mária Raticová .........................................................

Za uznesenie hlasovalo:
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9
Počet poslancov prítomných na zasadnutí:
Výsledky hlasovania: Za: 6

6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín
Uznesenie č. 5/8/2020
z 8. zasadania Obecného
zastupiteľstva obce Hažlín konaného
dňa 02. apríla 2020

Prejednanie a schválenie VZN č. 3/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území
obce Hažlín
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2020 o ochrannom pásme
pohrebísk na území obce Hažlín

Ing. František Olah
starosta obce
Podpísal dňa: 06.04.2020

Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Ing. Peter Dulenčin, PhD. .......................................
Mária Raticová .........................................................

Za uznesenie hlasovalo:
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9
Počet poslancov prítomných na zasadnutí:
Výsledky hlasovania: Za: 6

6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín
Uznesenie č. 6/8/2020
z 8. zasadania Obecného
zastupiteľstva obce Hažlín konaného
dňa 02. apríla 2020

Schválenie Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín schvaľuje Zmluvu o zriadení spoločného
obecného úradu

Ing. František Olah
starosta obce
Podpísal dňa: 06.04.2020

Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Ing. Peter Dulenčin, PhD. .......................................
Mária Raticová .........................................................

Za uznesenie hlasovalo:
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9
Počet poslancov prítomných na zasadnutí:
Výsledky hlasovania: Za: 6

6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín
Uznesenie č. 7/8/2020
z 8. zasadania Obecného
zastupiteľstva obce Hažlín konaného
dňa 02. apríla 2020
Schválenie vstupu obce Hažlín do Klubu akcionárov Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a.s.
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín podľa § 11 odst. 4 písm. m zákona č.
369/1990 o obecnom zriadení v znení n.p.
A) Berie na vedomie znenie stanov KA VVS OZ,
B) Schvaľuje účasť obce Hažlín v združení:
Klub akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., o.z.
Sídlo – Hlavné námestie 356/5, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 52861058
Registračné číslo: VVS/1-900/90-58096
Registrový úrad: MV SR
C) Poveruje starostu obce, aby vykonal všetky potrebné úkony súvisiace so vznikom
členstva v KA VVS OZ v zmysle príslušných právnych predpisov a stanov KA VVS
OZ
Ing. František Olah
starosta obce
Podpísal dňa: 06.04.2020
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Ing. Peter Dulenčin, PhD. .......................................
Mária Raticová .........................................................

Za uznesenie hlasovalo:
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9
Počet poslancov prítomných na zasadnutí:
Výsledky hlasovania: Za: 6

6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín
Uznesenie č. 8/8/2020
Z 8. zasadania Obecného
zastupiteľstva obce Hažlín konaného
dňa 02. apríla 2020

Zámer prenechania nehnuteľného a hnuteľného majetku obce do nájmu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín
schvaľuje
zámer prenechania nehnuteľného a hnuteľného majetku obce do nájmu na dobu neurčitú firme
Radoslav Jacenko, Nábrežná 20, 085 01 Bardejov, IČO: 44508034 IČ DPH: 1078794530
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za dohodnuté nájomné.

Do nájmu sa prenecháva nehnuteľný majetok – nebytové priestory v pavilóne MVD, ktorý je
súčasťou areálu základnej školy vo vlastníctve obce Hažlín, IČO 322016 a v správe Základnej
školy s materskou školou, Majerová 30, Hažlín, IČO 37873946, súpisné číslo 283 na parcele
č. 1175 evidovaný na LV č. 1, obec Hažlín, katastrálne územie Hažlín, správa katastra
Bardejov, a to konkrétne:
Časť 1. nadzemného podlažia o výmere 36,40 m2 (pomocné, manipulačné a sociálne
priestory), z toho:
a) rampa o výmere ... m2
b) skladové priestory o výmere 13,20 m2
c) priestory slúžiace na spracovanie surovín (zemiaky, zelenina), manipulačné priestory
o výmere 7,00 m2
d) šatňa, WC a sprchy o výmere 8,10 m2
e) chodby o výmere 8,10 m2
Časť 2. nadzemného podlažia o výmere 194,50 m2, z toho:
a) priestory kuchyne o výmere 56,05 m2
b) pomocné a manipulačné priestory o výmere 33,05 m2
c) sklady o výmere 19,40 m2
d) priestory jedálne o výmere 54,95 m2
e) sociálne zariadenia pre stravníkov o výmere 19,55 m2
f) chodby o výmere 11,50 m2
Výmera prenajatých plôch celkom 230,90 m2, ročné nájomné v sume 2 175,50 € z toho:
a) výrobné priestory (kuchyňa) o výmere 56,05 m2, ročné nájomné 20,00 €/m2/rok,
spolu 1 121,00 €
b) komerčné priestory (jedáleň) o výmere 54,95 m2, ročné nájomné 10,00 €/m2/rok,
spolu 549,50 €
c) skladové priestory o výmere 32,60 m2, ročné nájomné 5,00 €/m2/rok, spolu 163,- €
d) pomocné a manipulačné priestory o výmere 40,05 m2, ročné nájomné 5,00 €/m2/rok,
spolu 200,25 €
e) sociálne zariadenia, šatne o výmere 27,65 m2, ročné nájomné 3,00 €/m2/rok, spolu
82,95 €
f) chodby o výmere 19,60 m2, ročné nájomné 3,00 €/m2/rok, spolu 58,80 €/rok

Do nájmu sa prenecháva hnuteľný majetok v obstarávacej cene v sume 17 173,84 € za
ročné nájomné v sume 171,73 € (výška bude spresnená na základe výberu majetku
nájomcom), z toho:
a) dlhodobý hmotný majetok odpisovaný – samostatné hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí (cena nájmu pri plne odpísanom majetku max. vo výške 1%
z obstarávacej ceny a pri odpisovanom majetku vo výške odpisu) spolu ročné
nájomné v sume 56,16 €/rok
b) dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný (cena nájmu max. vo výške 1 %
z obstarávacej ceny), spolu ročné nájomné v sume 115,57 €/rok
Ročný nájom celkom v sume 2 347,23 €, mesačný nájom v sume 195,60 €.
Účelom nájmu je príprava a dodávka stravy do domácnosti v obci Hažlín a okolitých obcí, do
vlastnej komerčnej prevádzky nájomcu pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov rôznych
zamestnávateľov (tzv. „obedové menu“) a poskytovanie stravovacích služieb pre občanov
obce pri rôznych životných udalostiach v priestoroch jedálne (napr. životné jubileá) a formou
cateringu.
Prenechanie nehnuteľného a hnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa bude
realizované formou nájomnej zmluvy uzavretej podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov, resp. zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
doporučuje
starostovi obce zabezpečiť zverejnenie zámeru prenechania nehnuteľného a hnuteľného
majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa do nájmu takýmto spôsobom najmenej 15 dní pred
schvaľovaním prenechania majetku 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: 06.04.2020
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Ing. Peter Dulenčin, PhD. .......................................
Mária Raticová .........................................................

Za uznesenie hlasovalo:
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9
Počet poslancov prítomných na zasadnutí:
Výsledky hlasovania: Za: 6

6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín
Uznesenie č. 9/8/2020
z 8. zasadania Obecného
zastupiteľstva obce Hažlín konaného
dňa 02. apríla 2020
Schválenie Municipálneho úveru
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení schvaľuje :

navýšenie Municipálneho úveru Univerzál (ďalej len „úver“) o výšku 180 000,- EUR (navýšenie
existujúceho úveru na sumu 270 000 ,- EUR) poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a.s, so
sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len
„banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.

Ing. František Olah
starosta obce
Podpísal dňa: 06.04.2020
.
Za správnosť:

OVEROVATELIA:
Za správnosť:
OVEROVATELIA:
Ing. Peter Dulenčin, PhD. .......................................
Mária Raticová .........................................................

Za uznesenie hlasovalo:
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9
Počet poslancov prítomných na zasadnutí:
Výsledky hlasovania: Za: 5

6
Proti: 0

Zdržal sa: 1

