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+Zápisnica č.8/2015
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Gánovce, dňa 28.8.2015
Prítomní poslanci : podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Správy hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly:
 plnenia úloh vyplývajúcich pre Obec Gánovce zo zákona č. 307/2014 Z. z. o
niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
 účtovné doklady obce Gánovce za mesiac apríl 2015 a neuhradené záväzky po
lehote splatnosti k 30.6.2015
 na úseku správy miestnych daní a poplatku obce Gánovce
3. Schválenie vzájomného vysporiadania a prevodu nehnuteľného majetku Obce Gánovce

a JUDr. Marty Dachovej podľa § 9a) odst.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov
4. Diskusia a rôzne
Organizácia akcie Deň obce 2015 a umelecké sympózium.
5. Schválenie uznesenia
8. Záver
Rokovanie :
K bodu l/
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila Ing. Alžbeta Čekovská starostka obce.
Privítala prítomných a skonštatovala, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Rozhodnutie OcZ :
OcZ jednomyseľne schvaľuje doplnený program zasadnutia .
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Mgr. Andrea Suchanovská, Ľubomír Fedák, RNDr. Karol Piovarcsy,
Peter Gergoš, Ján Kic, Peter Šandor,
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie jednomyseľne prijaté .
K bodu 2/
Bola prerokované správy hlavnej kontrolorky z vykonaných kontrol:
 následnej finančnej kontroly na úseku správy miestnych daní a miestneho poplatku za KO a DSO
obce Gánovce .

Podnety a návrhy OcZ :
Navrhnuté opatrenia riešiť na úrovni starostky.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ jednomyseľne závery správy na vedomie.

Hlasovali :
Za: Za: Miroslav Bobovský, Mgr. Andrea Suchanovská,
Piovarcsy, Peter Gergoš, Ján Kic, Peter Šandor,

Ľubomír Fedák,

RNDr. Karol
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Zdržal sa : 0
Proti : 0

Uznesenie prijaté.
 Následnej finančnej kontroly –účtovných dokladov obce Gánovce za mesiac
apríl 2015 a neuhradených záväzkov po lehote splatnosti k 30.6.2015,
opatrenia neboli nenavrhnuté.
Podnety a návrhy OcZ :
Neboli vznesené
Rozhodnutie OcZ:
OcZ jednomyseľne závery správy na vedomie

Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Mgr. Andrea Suchanovská, Ľubomír Fedák, RNDr. Karol Piovarcsy,
Peter Gergoš, Ján Kic, Peter Šandor,
Zdržal sa : 0
Proti : 0

Uznesenie prijaté
 Z vykonanej kontroly plnenia úloh vyplývajúcich pre Obec Gánovce zo zákona
č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Opatrenia neboli navrhnuté.
Podnety a návrhy OcZ :
Rozhodnutie OcZ:
OcZ jednomyseľne závery správy na vedomie

Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Mgr. Andrea Suchanovská, Ľubomír Fedák, RNDr. Karol Piovarcsy,
Peter Gergoš, Ján Kic, Peter Šandor,
Zdržal sa : 0
Proti : 0

Uznesenie prijaté
K bodu 3)
Bol prerokovaný návrh vzájomného vysporiadania a prevodu nehnuteľného majetku obce Gánovce
podľa § 9a) odst. 8 prísm.e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a JUDr. Marty
Dachovej. OcZ schválilo zámer uznesením č. 7/2015 zo dňa 26.6.2015.

JUDr. Marta Dachová, Filická 64/30, Gánovce požiadala obec Gánovce o majetkové
vysporiadanie svojho pozemku formou vzájomnej zámeny časti pozemkov s obcou
Gánovce o výmere 35 m2 zo strany JUDr. Dachovej sa jedná o výmeru 32m2.
Vzhľadom na väčšiu výmeru časti pozemku určeného na zámenu zo strany obce Gánovce
KNC č. 79 výmera 15 m2 a KNC č. 336/1 výmera 20 m2 , tj. o 3 m2 viac ako zo strany
JUDr. Dachovej , časť pozemku parcela KNC č. 82/2 o výmere 32 m2, ktoré vzniknú
odčlenením na základe GP. Obidve strany sa dohodli, že rozdiel vo výmere 3 m2 uhradí
JUDr. Dachová Marta jednorázovou platbou vo výške 30,00€ do pokladne obce pri
podpise zmluvy. Zámena pozemku sa zrealizuje v zmysle ustanovenia § 9a odst. 8
písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, o majetku obcí.
Za osobitný zreteľ v tomto prípade OcZ považuje nasledovné skutočnosti :
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Novovzniknuté pozemky odčlenené z parcely č. KNC 79 o výmere 15 m2 a KNC č.
336/1 o výmere 20 m2 nemajú využitie pre účely obce a uvedeným prevodom bude
vyrovnaná hranica s okolitými pozemkami a skutkový stav sa dostane do súladu
s právnym stavom .
 JUDr. Marta Dachová kúpila nehnuteľnosť v presvedčení, že oplotenie tvorí hranicu
pozemku, vlastníčka až pri oprave oplotenia zistila, že časť pozemku ktorú užíva je
nevysporiadaná a je vo vlastníctve obce a naopak, časť záhrady v jej vlastníctve
užíva obec ako verejné priestranstvo.
 Prevodom pozemku nedôjde k obmedzeniu cestnej premávky na ulici Filickej.


Podnety a pripomienky poslancov:
Z dôvodu, že ešte nie je spracovaný GP na vzájomné vysporiadanie parciel. Rokovanie sa
odročuje do doby predloženia GP p. JUDr. Dachovou.
Rozhodnutie OcZ :
Jednomyseľne schvaľuje odročenie do doby predloženia GP JUDr. Dachovou.
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Mgr. Andrea Suchanovská, Ľubomír Fedák, RNDr. Karol Piovarcsy,
Peter Gergoš, Ján Kic, Peter Šandor,
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie prijaté .
K bodu 4)
Diskusia a rôzne:
1. RNDr. Karol Piovarcsy predniesol 2 podnety:
- Je potrebné označiť vyfrézovanú cestu na križovate Hlavná – Nová ul.
- Predniesol požiadavku susedov ul. Novej , že majú pripomienku k trénovanie DHZ na
ich ulici, hlavne aby trénovali do 19,00 hod. Poslankyňa Mgr. Suchanovská dala
k tomu vysvetlenie, že tréningy sa už nebudú konať.
- Je potrebné nájsť novú kronikárku ,
- Informáciu o tom, že sú pripravené pivničné
priestory v objekte MŠ
a o organizačnom zabezpečení Sympózia“ Otlačme si svoju históriu“
2. Poslankyňa Mgr. Suchanovská tiež informovala OcZ o výsledkoch DHZ Gánovce,
a o uskutočnenej brigáde na upratovaní PZ 29.8.2015.
3. Bola nanesená požiadavka na to, aby sa upozornil vlastník p. Kurcáb, a pokosil
pozemok pred OcÚ.
4. Bola riešená možnosť otvoriť knižnicu a zamestnať niekoho prostredníctvom projektu
z úradu práce.
5. Pán Šandor upozornil na vyčistenie potoka pred p. Šašurom, konštatoval že sa tento
potok málo čistí ;
6. Starostka predstavila maketu projektu „Dom smútku“, viedla sa diskusia o jeho
umiestnení na cintoríne vo Filiciach, padol návrh, aby sa postavili dva domy smútku aj
v Gánovciach na cintoríne .
Rozhodnutie OcZ :
OcZ berie jednomyseľne podané informácie bodov 1-6 na vedomie.
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Mgr. Andrea Suchanovská, Ľubomír Fedák, RNDr. Karol Piovarcsy,
Peter Šandor, Peter Gergoš, Ján Kic
Zdržal sa :0
Proti : 0
Uznesenie prijaté.
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7. Starostka požiadala OcZ o schválenie , aby bolo možné preplatiť cestovné DHZ na
cestu do ČR z dôvodu opravy motorovej striekačky, tiež príspevok 120,00 € na
hadicu“B“ a na zakúpenie plášteniek do dažďa. .
Rozhodnutie OcZ :
OcZ schvaľuje :
- preplatenie pracovnej cesty do ČR z dôvodu opravy motorovej striekačky, zakúpenie
- plášteniek do dažďa pre členov DHZ.

Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Mgr. Andrea Suchanovská, Ľubomír Fedák, RNDr. Karol Piovarcsy,
Peter Šandor, Peter Gergoš, Ján Kic
Zdržal sa :0
Proti : 0
Uznesenie prijaté.

K bodu 5/
Bolo prečítanie uznesenie č. 8/2015

K bodu 9)
Záver
Starostka obce poďakovala za účasť na zasadaní . Ďalšie zasadanie OcZ bude 18.9.2015 –
(25.9.2015).

Zapísala: Mgr. Suchanovská A.,
Ing. Alžbeta Čekovská
Zápisnicu overili:
Miroslav Bobovský
Ján Kic

