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L OBECIIIAŠOVCE
Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Iliašovce
zo dňa 22. marca 2019

Prítomní:
starostka obce: Anna Frankovičová
poslanci OZ: Igor štrauch, Ing. Jozef Fábry, Mgr. Ladislav Petrek, Erika Marheﬂmvá, Igor Juházy,
Martin Ambroz, Ján Bdžoch
hostia: Blažena Uličná, Filip Dobrocký, Jozef Juházy, Ing. Janka Blahútova, Pavol Blahůt, Eva
Lovasová, Danka Užáková
Program:
1 Otvorenie zasadnutia
2 Schválenie programu
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Správa hlavného kontrolóra
Schválenie plánu práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
Schválenie rozpočtového opatrenia č. l/2019
Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018
Ifrerokovanie o ďalšom smerovaní Základnej školy v lliašovciach
\uDO '\`|O"«'Ul-Ďl~L.›J
10. Ziadosť p. Jany Fľankovičovej o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce a žiadosť
o uzatvorenie nájomnej zmluvy
ll. Ziadosť p. Jána Lapšanského o odkúpenie pozemku
12. Žiadosť p. Jána Bdžoch o odkúpenie pozemku
13. Žiadosť p. Jána Lovasa o možnosti vybudovania vodovodnej prípojky
14. Prerokovanie podnetov na opätovné posúdenie IBV nad cintorínom
15. lnterpelácie poslancov
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Uznesenia
19. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie OZ otvorila a viedla starostka Alma Frankovičová. Privítala prítomných poslancov a hostí.
2. Schválenie programu
Starostka obce predniesla návrh programu OZ. Návrh programu bol jednohlasne schválený. Z bodu
vyplýva uznesenie č. 9/2/2019.
3. Určenie overovateľov zápisnice
Starostka predniesla návrh na zapisovateľov: Mgr. Ladislav Petrek, Martin Ambróz Návrh bol
jednohlasne schválený.
9
4. Volba
návrhovej komisie
V
Starostka predniesla návrh na členov návrhovej komisie: Igor Strauch, Ján Bdžoch
Návrh bol jednohlasne schválený. Z bodu vyplýva uznesenie č. 10/2/2019.
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5. Správa hlavného kontrolóra
HK podal správu o hospodárení obce od U2019, poukázal na zvýšené príjmy, čo je začiatkom roka
spôsobené platenim obecných daní. Inforlnoval poslancov o jednotlivých položkách na strane výdaj ov
6. Schválenie plánu práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
HK predniesol plán práce na 1. polrok 2019, požiadavky ani doplnky od poslancov neboli žiadne, plán
práce bol OZ schválený. Z bodu vyplýva uznesenie č. 17ĺ2/2019.
7. Schválenie rozpočtového opatrenia č.1/2019
v
Starostka predniesla v tomto bode zníženie rozpočtu pre ZS na základe prideleného normatívu.
Rozpočtové opatrenie bolo OZ schválené. Z bodu vyplýva uznesenie č. 11/2/2019.
8. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018
Starostka predniesla návrh záverečného účtu Obce Iliašovce za rok 2018. Informovala OZ o hlavných
položkách na strane aktív aj pasív. Hlavný kontrolór podal stanovisko k záverečnému účtu. Počas
prednesu stanoviska HK došiel ospravedlnený poslanec Ing. Jozef Fábry.
Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhľad. Z bodu
vyplýva uznesenie č. 12/212019.
Starostka v tomto bodu predstavila aj Individuálnu výročnú správu Obce Iliašovce za rok 2018,
poslanci OZ si ju mohli prezrieť a vo výroku uznesenia je benĺl na vedomie.
V rámci tohto bodu starostka predložila návrh na rozdelenie zostatku na kapitálové výdavky. Vyzvala
poslancov, aby do ďalšieho OZ zvážili tento návrh, prípadne podali iné návrhy a informovala, že
o rozdelení sa bude hlasovať na najbližšom OZ.
9. Prerokovanie o ďalšom smerovaní Základnej školy v lliašovciach
Starostka informovala o súčasnom stave ZŠ čo sa týka počtu žiakov, ďalšej perspektívy a záujmu
rodičov detí narodených od r. 2017 o zápis svojich detí na našej ZŠ. S rodičmi týchto deti bolo
zrealizované stretnutie 21.2.2019 v ZŠ za prítomnosti starostky. V škole prebieha vyučovanie na 1.
stupni t.j. od prvého do štvrtého ročníka a v súčasnosti pri fyzickom počte žiakov v počte 8 sa vyučujú
všetky ročníky v jednej spoj enej triede. Celkový počet žiakov je v tomto školskom roku 14, z tohto
počtu je 6 deti, ktoré sa vzdelávajú mimo územia SR a škola dostáva aj na týchto žiakov zákonom
stanovený normatív. Starostka infonnovala, že tento počet žiakov by sa mal zachovať aj v školskom
roku 2019/2020, odídu nám síce 4 štvrtáci, ale podľa predbežného záujmu rodičov predškolákov by
mali nastúpiť 2.9.2019 4 prváci, počet detí, ktoré za vzdelávajú v zahraničí by mal byť vyšší o jedného
žiaka. Ďalej starostka informovala o finančných nákladoch a uviedla, že príjmy ktoré máme od štátu
na základe prideleného nonnatívu nepostačujú na vykrytie všetkých výdajov obec dopláca na chod
školy z rozpočtu obce. Taktiež informovala, že tento stav by sa mal prelomiť v školskom roku
2020/2021, kedy by sa mal počet detí zvýšiť a počet prvákov podľa priebežného záujmu rodičov by
mal dosiahnuť 9 žiakov. Starostka ďalej predniesla čo nás ako obec čaká, ak rozhodneme o zrušení
školy a aké právne postupy bude potrebné realizovať a taktiež o tom, že otvoriť školu nanovo
V budúcnosti predstavuje nie jednoduchý a hlavne dlhý proces. V ďalšom rokovaní sa vyjadrili
poslanci OZ aj ďalší prítomní občania. Poslanec p. Igor Štrauch vyjadril názor, že ak chceme
pokračovať v ďalšom rozvoji obce čo sa týka novej IBV ale aj aby sme sa ako obec mohli
prezentovať, že máme verejno-občiansku vybavenosť aj na tejto úrovni, bolo by dobré zachovať chod
školy aj s tým, že predpoklad na zvýšenie počtu žiakov v budúcnosti podľa vyjadrenia a postoj ov
rodičov je možný. Po ďalšej diskusii sa poslanci OZ vyjadrili v prospech zachovania chodu ZŠ
Iliašovce. Starostka predniesla návrh na schválenie a poslanci jednohlasne schválili ďalšie fungovanie
školy. Z bodu vyplýva uznesenie č. 16/2/2019.
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10. Žiadosť p. Jany Frankovičovej o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce a žiadosť
o uzatvorenie nájomnej zmluvy
Starostka v tomto bode predniesla požiadavku p. Jany Frankovičovej na odkúpenie a prenájom
pozemkov, ktorých vlastníkom je obec. V prípade žiadosti o prenájom pozemkov na parc. č. 3002/ 1
a 3002/2, že prenájom parcely 3002/2 nie je možný, nakoľko na tejto parcele je plánované rozšírenie
cintorína a v súčasnej dobe prebieha už úzenmé a stavebné konanie. Susediaca parcela č. 3002/ l bude
tiež pri prácach na rozšírení cintorína využívaná. Starostka dala hlasovať o predmetnej žiadosti,
poslanci OZ prenájom parciel neschválili. Z bodu vyplýva uznesenie č. 13/2/2019. Následne starostka
predniesla žiadosť p. Jany Frankovičovej na odkúpenie pozemku parc. č. 90975/2 a spoluvlastníckeho
podielu na par.č. 90226/ l. Poslanci mali k dispozícii mapové podklady k jednotlivým parcelám.
Poslancov zauj imal zámer a dôvod žiadateľky na kúpu týchto pozemkov. Starostka uviedla, že táto
informácia v žiadosti uvedená nie je. V diskusii odoznelo, že žiadateľka už v minulosti žiadala
o prenájom týchto parciel, čo bolo zamietnuté. OZ sa rozhodlo, že nie je teraz v záujme obce tieto
pozemky predať a predaj uvedených pozemkov neschválilo. Z bodu vyplýva uznesenie č. 14/2/2019.
11. Žiadosť p. Jána Lapšanského o odkúpenie pozemku
Starostka predniesla žiadosť p. Jána Lapšanského o predaj pozemku v jeho vlastníctve na par. č. 41930
do vlastníctva obce. Infonnovala poslancov OZ o ktorý pozemok sa jedná a taktiež mali k dispozícii
mapový podklad. Pán Lapšanský už v minulosti viackrát žiadal o schválenie predaja, avšak v cene,
ktorá bola pre obec neprijateľná. Starostka informovala, že pri osobnom stretnutí s p. Lapšanským
bolo mu oznámené, že maximálna cena v prípade kúpy bude 5 6/m2. Poslanci následne schválili, aby
obec pri dodržaní uvedenej ceny za m2 odkúpila predmetný pozemok. Z bodu vyplýva uznesenie č.
15/2/2019.
l2.Žiadosť p. Jána Bdžoch o odkúpenie pozemku
Starostka predniesla žiadosť p. Jána Bdžocha o odkúpenie pozemku na parc. č. 549, ktorý je vo
vlastníctve obce. Infonnovala poslancov OZ o ktorý pozemok sa jedná a taktiež mali k dispozícii
mapový podklad. Následné prítomní p. Ján Bdžoch informoval o dôvodoch žiadosti. V diskusii
o tomto bode odoznelo, že predmetný pozemok susedí so záhradami rodinných domov a tým pádom
by nemali pristup na záhrady zo zadnej strany a tiež by bola dotknutá existujúca prístupová poľná
cesta. Zhodli sa, že ak by došlo k odpredaju, tak len za podmienky, že uvedené prístupy budú
dodržané a odpredala by sa len časť pozemku. Z týchto dôvodov dali návrh, aby o tejto žiadosti nebolo
hlasované a žiadateľ nech zváži nové podanie len na časť pozemku.
13.Žiadosť p. Jána Lovasa o možnosti vybudovania vodovodnej prípojky
Starostka predniesla žiadosť p. Jána Lovasa a manž. o vybudovani vodovodnej šachty na obecnom
pozemku z dôvodu, že vodárenská spoločnosť im zamietla vybudovanie vodovodnej pripojky k ich
pozemku, z dôvodu vzdialenosti väčšej ako 10 m. Starostka predniesla aj ďalšiu možnosť, aby obec
rozšírila vetvu vodovodu po hranicu pozemku žiadateľa po obecnom pozemku, a tým by umožnila aj
ďalším okolitým pozemkov v budúcnosti na napojenie na verejný vodovod. Poslanci dali starostke za
úlohu, aby zistila právne postupy zo strany stavebného úradu, povolení a zistenia predpokladanej ceny
za zemné práce a realizáciu rozšírenia vodovodu. Z uvedených dôvodov bola táto žiadosť odložená na
ďalšie prejednanie.
14.Prerokovanie podnetov na opätovné posúdenie IBV nad cintorínom
Starostka predniesla žiadosti od občanov Pavol Blahút, Jozefína Novotná, Helena Bartková a Ing.
Janka Blahútová ohľadom opätovného posúdenia návrhu zmien č. 2/2016/5 v Zmene a doplnkoch
územného plánu obce č. 2/2016. Jedná sa o navrhované riešenie IBV nad cintorínom /V Jarečku/,
ktoré bolo zo zmien územného plánu v roku 2016 z ďalšieho prerokovania vylúčené. Za žiadateľov
boli prítomní p. Pavol Blahút a Ing. Janka Blahútová. P. Blahútová uviedla, že k vylúčeniu
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predmetného návrhu došlo v rozpore s ustanoveniami stavebného zákona. Ďalej podotkla, že vznesené
námietky zo strany občanov pri prej ednávaní neboli dôvodom na vylúčenie návrhu z ďalšieho jednania
hlavne z dôvodu, že v zmysle stavebného zákona sa neskúmajú vlastnícke vzťahy pozemkov, ktorých
budúce využitie je riešené v ÚP. Tieto sa riešia podľa jej vyjadrenia až pri stavebnom konaní.
Obidvaja prítomní žiadatelia uviedli, že oni nežiadajú obec o vybudovanie prístupovej cesty a ďalšej
infraštruktúry až k pozemkom. Čo sa týka existujúcej prístupovej cesty uvádzajú, že odkúpenie
pozemkov dotknutých majiteľov na rozšírenie cesty v r. 2016 chceli riešiť oni prialno s majiteľmi.
Pani Blahútová tiež uviedla, že nemá vedomosti aby pri prerokovaní zmien v r. 2016 boli predložené
zamietavé stanoviská zo strany dotknutých orgánov. Podľa žiadateľov vylúčením ich návrhu IBV
z územného plánu obec neprispieva k rozvoju obce. Plánovaná IBV v pôvodnom územnom pláne je
podľa nich nereálna a v najbližšej dobe vraj nemožná z dôvodu nevysporiadaných vlastníckych
vzťahov k pozemkom, kde by mala byť realizovaná plánovaná IBV a oni už vlastníctvo majú a pri
schválení nimi navrhovanej IBV by došlo k výstavbe a tým aj k zvýšeniu počtu budúcich obyvateľov
v krátkej budúcnosti. Starostka na uvedené reagovala tým, že čo sa týka budúcej realizácie IBV podľa
schváleného územného plánu a časovej dostupnosti nie je bodom tohto rokovania a ani reálnosť tejto
IBV nie je možné z ich strany posudzovať. Zároveň starostka uviedla, že doterajšia prístupová cesta
podľa nej nie je dostatočne široká a pri predpokladanej výstavbe ďalších rodinných domov
v navrhovanej lokalite by bola nedostatočná ako príjazdová oboj smemá cesta. Ďalšiu diskusiu
uzavrela starostka s tým, že nemá dostatočné znalosti o prej ednávanej problematike, nakoľko nebola
v r. 2016 vo funkcii a ani prevažná časť poslancov, nevie sa k námietkam zo strany žiadateľov
jednoznačne vyjadriť a navrhla, aby tento bod bol odročený a starostka po zistení konkrétnych
inforlnácii bude uvedené riešiť na pracovnom stretnutí s poslancami a následne bude zaradená táto
žiadosť do progralnu ďalšieho obecného zastupiteľstva. Pani Janka Blahútová ešte požiadala, aby bolo
preverené či zmeny a doplnky ÚP obce Iliašovce č. 2/2016 boli schválené, nakoľko nikde na internete
nenašla, aby bol územný plán s týmito zmenami uverejnený. Starostka uviedla, že túto námietku
preverí. Týmto uzavrela tento bod programu.
15. Interpelácie poslancov
Starostka vyzvala všetkých prítomných poslancov aby predniesli svoje príspevky a dotazy.
- poslanec Igor Juházy sa informoval, ako je to s vývozom bio odpadu, koľko stojí vývoz l kontajnera
a o možnosti zvýšiť ich počet. Starostka uviedla, že podľa jej znalostí sa za vývoz neplatí, čo sa týka
zvýšenia počtu zistí možnosti.
- kto udržuje pozemok p. Michala Girgaša na „vyšnom konci“ vedľa hokejového ihriska - starostka
zistí a upozorní na nedostatočnú údržbu
- poslanec Mgr. Ladislav Petrek sa informoval ohľadom možnosti vyvesenia plagátov o nábore nových
pracovníkov pre ﬁrmu Embraco
16. Rôzne
Starostka vyzvala predsedov komisii aby do najbližšieho OZ určili členov komisii.
17. Diskusia
Neboli žiadne príspevky do diskusie.
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18. Uznesenie
Clen návrhovej komisie prečítal znenie prijatých uznesení.
19. Záver
Starostka sa všetkým poďakovala za účasť, za podnetné príspevky v diskusii a zasadnutie ukončila
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