UZNESENIE
č. 32-35 /2019

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
zo dňa 12.04.2019

UZNESENIE č. 32 - 35 /2019
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dlhé Klčovo
zo dňa 12.04.2019

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1)
2)
3)
4)

Určenie overovateľov, návrhovej komisie a zapisovateľky.
Informácia k mostu Ondava .
Schválenie spoluúčasti k žiadosti o Zberný dvor .
Stanovisko k prevodu nehnuteľnosti na miestnom cintoríne.

UZNESENIE č. 32/2019
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO v Dlhom Klčove dňa 12.04.2019 k schváleniu návrhovej
komisii a overovateľov zápisnice.
A. Schvaľuje
1. Návrhová komisia : Ing. Iveta Migaľová, Ing.Juraj Gromina
2. Overovatelia:
Róbert Janok, Renáta Šarová, Ján Migaľ,
Ľubica Zubková
Starostka obce
UZNESENIE č. 33/2019
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO v Dlhom Klčove dňa 12.04.2019 k informácií ohľadom
mostu Ondava z Dlhého Klčova do Nižného Hrušova.
A. Berie na vedomie
1/ Informáciu o ohľadom mostu Ondava Dlhé Klčovo – Nižný Hrušov.
Ľubica Zubková
Starostka obce
UZNESENIE č. 34/2019
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO v Dlhom Klčove dňa 12.04.2019 k schválenie spoluúčasti
k žiadosti o Zberný dvor .
A. Schvaľuje
1/ Schvaľuje spolufinancovanie projektu s názvom Zberný dvor Dlhé Klčovo.
Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa je 5% z celkových oprávnených
výdavkov projektu, teda maximálne 12 000 Eur.
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32
Ľubica Zubková
Starostka obce

UZNESENIE č. 35/2019
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO v Dlhom Klčove dňa 12.04.2019 k prevodu nehnuteľnosti na
miestnom cintoríne.
A. Prehlasuje , že
1/ parcela KN C 305/3 vytvorená geometrickým plánom č. 215/2018 z parcely KNE č.
376/10 sa nachádza v oplotenom areáli obecného cintorína a bola jeho súčasťou ešte pred
účinnosťou zákona č. 138/1991 Zb.


Ľubica Zubková
Starostka obce

Č .5/2019

Dňa: 12.04.2019

OBEC DLHÉ KLČOVO

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu 5.
v zasadačke OcÚ

zasadnutia OZ , konaného dňa 12.04.2019

Prítomní:

Ľubica Zubková – starostka obce

Poslanci OZ:

Ing.Iveta Migaľová ,
Ing. Ondrej Kulik, Ondrej Michalčo,
Renáta Šarová, Ján Migaľ, Ing. Juraj Gromina
Ing.Iveta Migaľová, Róbert Janok

Ospravedlnení:
Neospravedlnení:

Ján Hlavatý, Ondrej Hric

Ostatní prítomní
Návrhová komisia:

Róbert Janok, Renáta Šarová , Ján Migaľ

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 , je prítomných 7 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. Ing. Iveta Migaľová

2.

Ing. Juraj Gromina

Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Určenie overovateľov, návrhovej komisie a zapisovateľky.
Informácia k mostu Ondava .
Schválenie spoluúčasti k žiadosti o Zberný dvor .
Stanovisko k prevodu nehnuteľnosti na miestnom cintoríne.
Návrh na uznesenie, záver .

K bodu 1
Dnešné zasadnutie otvorila starostka obce Ľubica Zubková.
Do návrhovej komisie navrhla poslancov: Róbert Janok, Renáta Šarová , Ján Migaľ
Za overovateľov zápisnice: Ing. Migaľová Iveta , Ing. Juraj Gromina
Starostka dala hlasovať za program zasadnutia, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice.
Hlasovanie : Za
7 - hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti
0
Zdržal sa 0

K bodu 2
V tomto bode bol prizvaný starosta obce Nižný Hrušov , ktorý informoval o najaktuálnejšom
dianí k mostu Ondava . Začali sa rokovania s VUC PSK. Most je dôležitým uzlom aj
z hľadiska cyklotrás , ktoré sa v súčasnosti budujú v Prešovskom a Košickom kraji. Preto
v súvislosti s cyklotrasami a prepojením krajov je tento náš most dôležitým prvkom ,o ktorý
by PSK mohlo mať záujem a pomôcť pri jeho realizácií. . Odporúča preto, aby obce Dlhé
Klčovo aj s ostatnými dotknutými obcami na trase Ondava 3 t.j. Dlhé Klčovo - Prešov ,
začali rokovať s PSK.
Rozprava k bodu 2
Bez rozpravy.

K bodu 3
Starostka informovala poslancov , že vzhľadom na to , že po verejnom obstarávaní
Technologickej vybavenosti ZD sa zvýšila cena , je potrebné žiadosti doložiť aktúálnu
spoluúčasť , čo v 5 % je to 12.000,-€
Rozprava k bodu 3
Poslanci súhlasili s návrhom .
Hlasovanie za tento návrh.
Za:
7 – hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti:
0
Zdržal sa : 0

K bodu 4
Starostka predložila poslancom návrh ohľadom cintorína. V časti nového cintorína sa
nachádza par. č. 376/10 vo výmere 9754 m2, ktorá je majetkom Slovenského pôdneho fondu.
Vzhľadom na to , že je možnosť získať túto parcelu do majetku obce , ktorá je súčasťou
cintorína od SPF bezplatne je potrebné , aby sa poslanci k tomu vyjadrili uznesením o tom , že
parcela je v oplotenom areáli na miestnom cintoríne.
Rozprava k bodu 4
Poslanci nemali námietky a súhlasili, aby sa takéto uznesenie prijalo a predložilo na SPF.
Hlasovanie za tento návrh.
Za:
7 – hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti:
0
Zdržal sa : 0

K bodu 3
Návrh na uznesenie predložil predseda návrhovej komisie .
Hlasovanie za Uznesenie č. 31-34/2019.
Za:
7 – hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti:
0
Zdržal sa : 0

Starostka obce sa na záver poďakovala prítomným poslancom za účasť a ukončila dnešné
zasadnutie.
Overovatelia:
Ing. Iveta Migaľová .....................................
Renáta Šarová

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

Ľubica Zubková
Starostka obce
Dlhé Klčovo
Dňa : 12.04.2019

