Obec

Široké

Obecný úrad Široké, 082 37

Zápisnica
z XIV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 30.9.2021 v zasadačke OcÚ v Širokom

V Širokom dňa 1.10.2021
Zápisnicu napísala: Danka Dutková, prac. OcÚ

Zápisnica
z XIV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 30.9.2021 v zasadačke OcÚ v Širokom

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m:
1. Úvod (otvorenie)
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí.
3. Prerokovanie zmien a doplnkov č. 3 k ÚPN Obce Široké a prerokovanie VZN č. 2/2021
obce Široké, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce.
4. Prerokovanie preventívnych požiarnych prehliadok.
5. Prerokovanie pasportu miestnych komunikácií a chodníkov.
6. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej individuálne a konsolidovanej závierky
ku 31.12.2020 Obce Široké.
7. Prerokovanie zmeny rozpočtu obce na rok 2021.
8. Informácie o stave pripravenosti výstavby budovy novej školskej jedálna pri ZŠ.
9. Diskusia.
10. Návrh na uznesenie.
11. Záver.

Návrhová komisia: Bc. Michal Harajda
Mgr. Helena Hajdučinová
Overovatelia zápisnice: JUDr. Martin Tobiaš
Stanislav Vyšňovský

K bodu 1
Štrnáste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Stanislav
Bartoš, ktorí prítomných poslancov a občanov privítal na zasadnutí.
Zároveň skonštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné a navrhol
z prítomných poslancov návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice. Následne poslanci
hlasovali za program OZ, ktorý jednohlasne schválili.
K bodu 2
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predniesol starosta obce, ktorý
konštatoval, že uznesenia sú splnené, alebo sa plnia priebežne.

Na jedenástom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva bola prejednávaná žiadosť Márie
Novotnej o súhlas na vykonanie drobnej stavby plota. K tejto žiadosti OZ prijalo Uznesenie č.
139/2021 v ktorom uložilo, aby na náklady obce bolo vykonané geometrické zameranie skutočne
vykonaného oplotenia. Technickú správu a vyšetrovací náčrt spracovala Ing. Iveta Továrňaková,
TOGEOS, Na Rúrkach 22A Prešov. Poslancom bol dokument doručený elektronicky. Záber
obecného pozemku je 8,3 m2. Po rozprave poslanec Bc. Michal Harajda navrhol, aby tento bod
bol odročený na najbližšie zasadnutie OZ.
Poslanci k uvedenej žiadosti, technickej správe a návrhu poslanca prijali uznesenie č. 158/2021
uvedené v prílohe zápisnice.
Na dvanástom zasadnutí obecného zastupiteľstva bola prejednávaná žiadosť Martina
Palenčára o odkúpenie obecného pozemku. K tejto žiadosti obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 149/2021 v ktorom schválilo zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok
priamym predajom. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 2.7.2021 do 18.7.2021.
K uvedenému poslanci prijali uznesenie č. 159/2021 uvedené v prílohe zápisnice
K bodu 3
V rámci tohto bodu boli prerokované zmeny a doplnky č. 3 ÚPN Obce Široké a Všeobecne
záväzné nariadenie č. 2/2021 obce Široké, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu
obce. Poslancom boli v elektronickej podobe zaslané podklady k tomuto bodu. Poslanci bez
pripomienok prijali k tomuto bodu uznesenie č. 160/2021.

K bodu 4
V tomto bode starosta informoval prítomných o potrebe vykonania preventívnych
požiarnych prehliadok v mesiaci Október 2021. Obec uzatvorila Mandátu zmluvu
s poskytovateľom ATH-PO Trade s.r.o. na základe ktorej v obci bude vykonávať funkciu
preventivára požiarnej ochrany Ing. Štefan Tebelák, bytom Záborské, Slnečný háj 225.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 161/2021.
K bodu 5
Poslancom bola v elektronickej forme zaslaná Pasportizácia obecných ciest a chodníkov.
Táto dokumentácia cestnej siete dokumentuje aktuálny fyzický stav, vytvára zjednodušený
prehľad o cestnej sieti v rámci obce. Schválením pasportizácie sa zaeviduje, že daná cesta je
miestnou komunikáciou aj keď niektoré sú majetkoprávne nevysporiadané.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 162/2021.

K bodu 6
Poslancom bola v elektronickej forme zaslaná Správa nezávislého audítora o overení
účtovnej individuálnej a konsolidovanej závierku ku 31.12.2020 Obce Široké.
Poslanci uvedené zobrali na vedomie prijatím uznesenia č. 163/2021.
K bodu 7
Poslancom bol predložený návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.
4/2021. Predložený návrh poslanci prijatím uznesenia č. 164/2021 schválili bez výhrad.

K bodu 8
Starosta obce informoval prítomných poslancom o stave pripravenosti výstavby budovy novej
školskej jedálne pri ZŠ, kde práve prebieha proces získavania stanovísk k územnému konaniu,
ktoré je vypísane na 5.11.2021.
Poslanci informáciu zobrali na vedomie a prijatím uznesenia č. 165/2021.

K bodu 9
Diskusia
 Starosta obce informoval poslancov, že telefonicky ho kontaktovala p. Gočová a vyjadrila
potrebu zakázať ohňostroje v obci, zvlášť na Silvetra. Starosta ju usmernil, že je potrebné
podať žiadosť a následne sa bude obecné zastupiteľstvo zaoberať daným problémom.
 Starosta obce informoval poslancov že obci nebola schválené dotácia na vypracovanie
Územného plánu obce Široké a aby sa mohla obec uchádzať o dotáciu je potrebné
predĺžiť termín
vypracovania územnoplánovacej dokumentácie 3. časť a 4. časť
spoločne o jeden rok.
Poslanci jednohlasne súhlasili s predĺžením termínu dodania
o jeden rok.
 Poslanec Bc. Michal Harajda sa informoval či nové mosty na potoku Veľká Svinka sú
stavané legálne. Starosta potvrdil, že na výstavbu nového mosta je vydané povolenie.
 Starosta obce informoval poslancov, že Ing. Jozef Ružbarský a Martin Takáč podali
žiadosť o odstránenie čerpacej stanice bez súpisného čísla, ktorá je postavená na pozemku
KN C parcela č. 1092/136 ktorej sú vlastníkmi. K uvedenej stavbe žiadatelia nemajú
vlastnícke právo, ale doložili Hospodárske zmluvy zo dňa 1.10.1988, ktorými ONV
Prešov dal do správy Miestnemu národnému výboru v Širokom dva čerpacie stanice.
Delimitačným protokolom Obec tieto čerpacie stanice neprevzala do vlastníctva, preto
požiadala Okresný úrad Prešov, Majetkovoprávny odbor o vydanie stanoviska k návrhu
na odstránenie stavby. Vo svojom stanovisku uvádza že majetok štátu uvedený
v predložených hospodárskych zmluvách ku dňu účinnosti zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, teda dňom 01.05.1991 prešli do
vlastníctva obce Široké, sú majetkom Obce.
Tento majetok sa bude musieť ako dohľadaný zaradiť do majetku obce a následne sa
môže poskytnúť vlastníkovi pozemku na odkúpenie. Obecné zastupiteľstvo poverilo
ekonómku obce zistiť možnosti ako tento majetok zaevidovať a v akej cene do majetku
obce.
Čerpacia stanica je v súčasnosti nevyužívaná nakoľko vybudovaním obecného vodovodu
a pripojením bytových domov na vodovod, táto stratila opodstatnenie.
Tento diskusný príspevok bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.

K bodu 10
Návrh na uznesenie predniesol poslanec Bc. Michal Harajda, ktorý bol poslancami jednohlasne
schválený.

K bodu 11
Týmto bol program OZ vyčerpaný, p. starosta poďakoval prítomným za účasť a toto zasadnutie
ukončil.

Ing. Stanislav B a r t o š
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
JUDr. Martin Tobiaš

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

Stanislav Vyšňovský

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

Uznesenie
z XIV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 30.9.2021

K bodu 2
Uznesenie č. 158/2021
Obecné zastupiteľstvo
a) b e r i e n a v e d o m i e
Technickú správu z prešetrenia hranice parcely v k.ú. Široké - zameranie nového oplotenia
okolo pozemku KN C parcela č. 506 pre posúdenie dodržania hranice medzi pozemkami KN
C parcela č. 506 a KN E parcela č. 1396/3.
b) o d r o č u j e
tento bod na najbližšie zasadnutie OZ.

Ing. Stanislav Bartoš
Starosta obce

Uznesenie
z XIV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 30.9.2021

K bodu 2
Uznesenie č. 159/2021
Obecné zastupiteľstvo
a) b e r i e n a v e d o m i e
informáciu, o zverejnení zámeru predať nehnuteľný majetok priamym predajom
žiadateľovi Martinovi Palenčárovi a nebola voči tomuto zámeru podaná žiadna námietka.
b) s c h v a ľ u j e
1. odpredaj pozemku KN C parcela č. 538/2, vodná plocha o výmere 19 m2, ktorý vznikol
oddelením od pozemku KN C parcela č. 538 a pozemku KN C parcela č. 924/6, zastavaná
plocha o výmere 1 m2, ktorý vznikol oddelením od pozemku KN C parcela č. 924/5
v prospech žiadateľa Martina Palenčára, bytom Široké 352 priamym predajom ako predaj
hodný osobitného zreteľa, pretože pozemky sú priamo v susedstve žiadateľa a tvoria
súčasť jeho dvora už viac ako 60 rokov.
2. kúpnu cenu 300,00 EUR , stanovenú Znaleckým posudkom č. 7/2021 vyhotoveným Ing.
Adriánom Jutkom zo dňa 14.6.2021 za celý predmet prevodu.

Ing. Stanislav BARTOŠ
Starosta obce

Uznesenie
z XIV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 30.9.2021

K bodu 3
Uznesenie č. 160/2021
Obecné zastupiteľstvo
a) b e r i e n a v e d o m i e
1. Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Široké vypracované Ing. Arch. Peter Hajtáš, A.P.H.
ateliér, Kutuzovova 13, Prešov.
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Široké č. 2/2021 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
územného plánu obce Široké, ZaD č.3.
b) s c h v a ľ u j e
1. Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Široké vypracované Ing. Arch. Peter Hajtáš, A.P.H.
ateliér, Kutuzovova 13, Prešov.
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Široké č. 2/2021 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
územného plánu obce Široké, ZaD č.3. v predloženom znení.

Ing. Stanislav BARTOŠ
Starosta obce

Uznesenie
z XIV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 30.9.2021

K bodu 4
Uznesenie č. 161/2021
Obecné zastupiteľstvo
a) b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o potrebe vykonania preventívnych požiarnych prehliadok v roku 2021.
b) u k l a d á
vykonať preventívne požiarne prehliadky v mesiaci október 2021.
c) u s t a n o v u j e
za preventivára požiarnej ochrany obce Široké: Štefana Tebeláka , nar. 18.7.1983, bytom
Záborské, Slnečný háj 225.

Ing. Stanislav BARTOŠ
Starosta obce

Uznesenie
z XIV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 30.9.2021

K bodu 5
Uznesenie č. 162/2021
Obecné zastupiteľstvo
a) b e r i e n a v e d o m i e
Pasportizáciu obecných ciest a obecných chodníkov v k.ú. Široké vypracovanú Ing.
Miroslavom Leškom, Miles projekt, Šindliar 32
b) s c h v a ľ u j e
Pasportizáciu obecných ciest a obecných chodníkov v k.ú. Široké vypracovanú Ing.
Miroslavom Leškom, Miles projekt, Šindliar 32.

Ing. Stanislav BARTOŠ
Starosta obce

Uznesenie
z XIV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 30.9.2021

K bodu 6
Uznesenie č. 163/2021
Obecné zastupiteľstvo
a) b e r i e n a v e d o m i e
správu nezávislého audítora o overení účtovnej individuálne a konsolidovanej
účtovnej závierky ku 31.12.2020 Obce Široké.

Ing. Stanislav BARTOŠ
Starosta obce

Uznesenie
z XIV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 30.9.2021

K bodu 7
Uznesenie č. 164/2021
Obecné zastupiteľstvo
a) b e r i e n a v e d o m i e
návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 4/2021
b) s c h v a ľ u j e
zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 4/2021 v predloženom znení.

Ing. Stanislav BARTOŠ
Starosta obce

Uznesenie
z XIV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 30.9.2021

K bodu 8
Uznesenie č. 165/2021
Obecné zastupiteľstvo
a) b e r i e na v e d o m i e
informácie o stave pripravenosti výstavby budovy novej školskej jedálne pri ZŠ.

Ing. Stanislav BARTOŠ
Starosta obce

