UZNESENIE č. 240- 241/2013
z 29. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dlhé Klčovo
zo dňa 14.11.2013

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1/ Žiadosť na odpredaj časti Starého mosta v Bratislave na premostenie rieky Ondava medzi
obcami Dlhé Klčovo a Nižný Hrušov.
2/ Diskusné príspevky poslancov OcZ.

UZNESENIE č. 240/2013
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO v Dlhom Klčove 14.11.2013
K Žiadosti na odpredaj časti Starého mosta v Bratislave pre premostenie rieky
Ondava medzi obcami Dlhé Klčovo a Nižný Hrušov.
A. Schvaľuje
1) Žiadosť o odpredaj za 1,-€ časti oceľovej konštrukcie stavby „ rekonštrukcia
Starého mosta Bratislava“. Na premostenie medzi obcami:
- Kladzany a Hencovce – oceľová konštrukcia 1. poľa pri bratislavskom brehu
Dunaja dĺžke 32,0 m vo váhe cca 60,0 t
- Nižný Hrušov a Dlhé Klčovo oceľová konštrukcia 6. a 7. poľa pri
petržalskom brehu Dunaja dĺžky 106,0m o váhe cca 245,0 t, ktorá tvorí príl.č.1
zápisnice a uznesenia,
2) Odvoz demontovanej konštrukcie na vlastné náklady obcí podľa
termínových požiadaviek zhotoviteľa stavby „rekonštrukcie Starého mosta“ ,
3) Kontaktným a zmluvným partnerom /zastupujúcim obce Dlhé Klčovo, Nižný
Hrušov , Hencovce a Kladzany/ pre mesto Bratislava pri uzatváraní kúpnej
zmluvy bude obec Kladzany.

Andrej Kulik
Starosta obce
UZNESENIE č. 241/2013
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO v Dlhom Klčove dňa 14.11.2013
k schváleniu návrhovej komisii a overovateľov zápisnice.
A. Schvaľuje
1. Overovateľov zápisnice : Ihnát Andrej , Kmec Bartolomej
2. Návrhovú komisiu: Michalenko Martin, , Petričko Juraj , Janočo Ján
Andrej Kulik
Starosta obce

UZNESENIE č.242/2013
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO v Dlhom Klčove dňa 14.11.2013
K diskusným príspevkom poslancov OZ
A. Berie na vedomie
1. Diskusné príspevky poslancov OZ.

Andrej Kulik
Starosta obce

OBEC DLHÉ KLČOVO
Č 29/2013

Dňa: 14.11.2013

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu 29 . riadneho zasadnutia OZ , konaného dňa
v zasadačke OcÚ

14.11.2013

Prítomní:

Andrej Kulik – starosta obce

Poslanci OZ:

Ihnát Andrej , MUDr.Šaffa Ján, , Michalenko Martin,
Juraj Petričko, Ing.Migaľová Iveta
Janočo Ján, Kmec Bartolomej , Janok Ján

Ospravedlnení:

Ing.Jenčo Ján

Neospravedlnení:
Ostatní prítomní
Návrhová komisia:

Michalenko Martin, Petričko Juraj, Janočo Ján

Zapisovateľka :
Predsedajúci oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a že všetci poslanci
Obecného zastupiteľstva boli na toto písomne včas pozvaní. Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 9 poslancov
obecného zastupiteľstva , členov rady Obecného zastupiteľstva je prítomných

8 poslancov, teda zasadanie

Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12 ods.7 zákona SNR č.369/90 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov uznášania schopné.

Za overovateľov zápisnice menuje:
1.

Ihnát Andrej

2.

Kmec Bartolomej

Program:
1/ Otvorenie – určenie návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľky .
2/ Prerokovanie žiadosti na odpredaj časti Starého mosta v Bratislave pre premostenie rieky
Ondava medzi obcami Dlhé Klčovo a Nižný Hrušov.
3/ Diskusia.
4/ Návrh na uznesenie , záver.

K bodu 1
Dnešné riadne zasadnutie otvoril starosta obce Andrej Kulik. Privítal prítomných.
predložil program zasadnutia . Do návrhovej komisie odporučil poslancov: Michalenko Martin,
Petričko Juraj, Janočo Ján
Za overovateľov zápisnice odporučil poslancov: Ihnát Andrej, Kmec Bartolomej
Starosta dal hlasovať za program , návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice:
za 8 , proti
0 , zdržal sa 0

K bodu 2
Starosta oboznámil poslancov OcZ s výsledkami služobnej cesty uskutočnenej dňa 7.11.2013 spolu
so starostami obci Kladzany , Hencovce a Nižný Hrušov na magistráte v Bratislave, kde na spoločnom
rokovaní s primátorom mesta , zástupcami dodávateľa a zástupcu investora bo prerokovaný ďalší
postup ako získať časti poľa Starého mosta v Bratislave , ktorého časť sa bude rušiť.
Rozprava k bodu 3
Poslanci - mali otázky k ďalším podmienkam, ako je prevoz , kto to bude financovať, aké budú
vysoké náklady .
Starosta povedal, že zatiaľ mestské zastupiteľstvo neschválilo odpredaj, je potrebné podať žiadosť,
aby sa tým MsZ zaoberalo. Ak schvália odpredaj , budeme ďalej v tejto veci pokračovať.
Starosta odporúča , aby kontaktným a zmluvným partnerom zastupujúcim obce Dlhé Klčovo,
Kladzany , Nižný Hrušov a Hencovce bol Ing.Lorinc Daniel – starosta obce Kladzany.
Starosta dal hlasovať za ukončenie rozpravy.
Hlasovanie za: 8, proti 0, zdržal sa 0
K bodu 3
Návrh na uznesenie predložil predseda návrhovej komisie Michalenko Martin.
Starosta dal hlasovať za uz. č. 240/2013 – 242/2013.
Hlasovanie : za 8, proti 0, zdržal sa 0
Na záver sa starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil dnešné zasadnutie.

Overovatelia: Ihnát Andrej
Kmec Bartolomej

............................
............................

Andrej Kulik
Starosta obce

Príl.1
Číslo: 548/2013

Dátum: 15. 11. 2013

Hlavné mesto SR Bratislava
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava
(Primaciálny palác, III. poschodie)
Vec: Žiadosť o predaj časti oceľovej mostnej konštrukcie
Obec Kladzany, zastúpená starostom obce Ing. Danielom LORINCOM, zastupujúca obce
Dlhé Klčovo, Hencovce a Nižný Hrušov (viď prílohy) Vás touto cestou žiada o odpredaj za 1,- € nižšie
vyšpecifikovaných častí oceľovej mostnej konštrukcie, ktorú plánujete odstrániť v rámci stavby
„rekonštrukcia Starého mosta“.
Tieto oceľové konštrukcie chcú obce Dlhé Klčovo, Hencovce, Kladzany a Nižný Hrušov využiť
na rekonštrukciu 2 súčasných mostov ponad rieku Ondavu. Na premostenie medzi obcami:
1) Kladzany a Hencovce - oceľová konštrukcia 1. poľa (pri bratislavskom brehu Dunaja)
dĺžky 32,0 m, ktorého váha je cca 60,0 t,
2) Nižný Hrušov a Dlhé Klčovo oceľová konštrukcia 6. a 7. poľa (pri petržalskom brehu
Dunaja) dĺžky 106,0 m, ktorého váha je cca 245,0 t.
Odvoz demontovanej konštrukcie si obce zabezpečia na vlastné náklady podľa termínových
požiadaviek zhotoviteľa stavby „rekonštrukcie Starého mosta“.
V prípade uzavretia kúpno-predajnej zmluvy za 1,- € sa obce zaväzujú o tejto pomoci mesta
Bratislava informovať (napr. prostredníctvom médií, umiestnením informačných tabúľ, príp. iné
požiadavky zo strany mesta Bratislava).
Obecné zastupiteľstvá obcí Dlhé Klčovo, Hencovce, Kladzany a Nižný Hrušov schválili, že
kontaktným a zmluvným partnerom pri uzatváraní kúpno-predajnej zmluvy bude obec Kladzany.
S úctou a očakávaním Vášho kladného stanoviska k našej žiadosti

obec Kladzany
starosta obce Ing. Daniel LORINC

obec Hencovce
starosta obce Ing. Štefan KOVAĽ

obec Nižný Hrušov
starosta obce MVDr. Juraj TOMÁŠ

obec Dlhé Klčovo
starosta obce Andrej KULIK

Kontaktné údaje:
Ing. Daniel LORINC, starosta obce Kladzany, Obecný úrad Kladzany 100, 094 21 Vranov n. T.,
tel. +421/57/4493147, mobil 0905704667, e-mail: obeckladzany@stonline.sk,
Prílohy:
Výpisy z uznesení Obecných zastupiteľstiev obcí Dlhé Klčovo, Hencovce, Kladzany a Nižný Hrušov

Pril.2
Číslo: 507/2011

Dátum: 28. 12. 2011

Hlavné mesto SR Bratislava
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava
(Primaciálny palác, III. poschodie)
Vec: Žiadosť o darovanie časti oceľovej mostnej konštrukcie
Vážený pán primátor,
hlavné mesto SR Bratislava má v pláne v roku 2012 rekonštruovať Starý most cez Dunaj.
Podľa našich informácii, v rámci tejto rekonštrukcie má byť odstránená súčasná oceľová konštrukcia
cestnej časti Starého mosta.
V súčasnej dobe obce Kladzany a Hencovce (región Vranov n. T.) ponad rieku Ondavu
premosťuje provizórny most, ktorého technický stav je už natoľko nevyhovujúci, že ho bude potrebné
odstrániť. Ešte horšia situácia je medzi obcami Nižný Hrušov a Dlhé Klčovo, most je už pre veľmi zlý
technický stav zámerne strhnutý. Oba mosty vlastnili poľnohospodárske družstvá. Rozpočty našich
malých obcí nám neumožňujú nahradiť ich novými mostami.
Na základe predbežnej dohody medzi Vami a pánom ministrom dopravy Ing. Jánom Figeľom
a na základe Vášho rozhovoru s p. Andrejom Kulikom (starosta obce Dlhé Klčovo) na Rade ZMOS-u
na Štrbskom Plese (22. – 23. novembra 2011), by sme chceli na obnovu týchto mostov použiť časti
Starého mosta, ktoré plánujete odstrániť. Na premostenie medzi obcami:
3)
Kladzany a Hencovce by išlo o oceľovú konštrukciu 1. poľa (pri bratislavskom brehu
Dunaja) dĺžky 32,0 m, ktorého váha je cca 60,0 t,
4)
Nižný Hrušov a Dlhé Klčovo by išlo o oceľovú konštrukciu 6. a 7. poľa (pri petržalskom
brehu Dunaja) dĺžky 106,0 m, ktorého váha je cca 245,0 t.
Veríme, že hlavné mesto Bratislava nám príslušné časti konštrukcie podaruje. Odvoz
demontovanej konštrukcie zabezpečíme na vlastné náklady.
S úctou a očakávaním Vášho kladného stanoviska k našej žiadosti

obec Kladzany
starosta obce Ing. Daniel LORINC

obec Hencovce
starosta obce Ing. Štefan KOVAĽ

obec Nižný Hrušov
starosta obce MVDr. Juraj TOMÁŠ

obec Dlhé Klčovo
starosta obce Andrej KULIK

Kontaktné údaje:
Ing. Daniel LORINC, starosta obce Kladzany, Obecný úrad Kladzany 100, 094 21 Vranov n. T.,
tel. +421/57/4493147, mobil 0905704667, e-mail: obeckladzany@stonline.sk,

