Vec:

POZVÁNKA

V zmysle §13 odst.4 písmena a) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zvolávam XV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Moravany nad Váhom,
ktoré sa uskutoční dňa 23. septembra 2020 o 17.00 hod. na futbalovom
štadióne.
Program :

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa
30. júna 2020.
4. Prejednanie upozornenia
prokurátora v postupe obce pri prijímaní
všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácie.
5. Správa zo zasadnutia komisie životného prostredia komisie zo dňa
09.07.2020
6. LOUE AIR s r.o. – žiadosť o zriadenie vecného bremena -rozvody elektriky.
7. LOUE AIR s r.o. – žiadosť o zriadenie vecného bremena -rozvody plynu.
8. LOUE AIR s r.o. – žiadosť o zriadenie vecného bremena -rozvody vody.
9. Prerokovanie návrhu o predložení žiadosti o Návratný finančný príspevok
MFSR.
10.Žiadosť o predaj pozemku Karol BOHUNICKÝ
11.Prerokovanie zámeru zámeny pozemkov Jela KLČOVÁ, Richard KLČO.
12.Projekt vodozádržné opatrenia v obci Moravany nad Váhom.
13.Eva BENKOVÁ , Martin BENKA – žiadosť o obnovenie nájmu bytu číslo 9
14.Rôzne
15.Interpelácie poslancov
16.Záver
Ing. Peter HULMAN
Starosta obce

XV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
konané dňa 23. septembra 2020
Zasadnutie zvolal:

Ing.Peter Hulman - starosta obce

Typ zasadnutia:

zák.SNR č.369/1990 Zb.- riadne

Predsedajúci:

Ing. Peter Hulman - starosta obce

Overovatelia:

Mgr. Daniela Bujnová

Overovatelia:

PaedDr. Miroslav Kazík, Dipl. polit., PhD., MBA

Zapisovateľ:

Ing. Jana Nezbedová

Poslanci

Prezencia

Podpis

Ján Forgáč

………………………………

Milan Baláž

………………………………

JUDr. Juraj Jurovský

………………………………

Doc. Mgr. Miloš Marek, PhD.

………………………………

Mgr. Daniela Bujnová

………………………………

Pavol Gabriš

………………………………

Mgr. Daniela Starovičová

………………………………

Mgr. Andrea Škrabák Tomášiková

………………………………

PaedDr. Miroslav Kazík,
Dipl. polit., PhD., MBA

………………………………

Pozvaní:
Kontrolór: Ing. Viera Krištofíková

Predsedajúci Ing. Peter Hulman, starosta obce oznámil, že riadne Obecné

zastupiteľstvo bolo zvolané a že všetci poslanci Obecného zastupiteľstva boli
pozvaní, ďalej konštatuje, že z celkového počtu
9 poslancov Obecného
zastupiteľstva je prítomných 6 poslancov Obecného zastupiteľstva, teda
zasadnutie Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12 odst.7 zákona SNR č.
369/1990 O obecnom zriadení uznášaniaschopné.
1. Otvorenie zasadnutia
a) Schválenie programu zasadnutia
2. a)Určenie overovateľov zápisnice: Mgr. Daniela Bujnová
PaedDr. Miroslav Kazík, Dipl. polit., PhD., MBA
b) Určenie zapisovateľa zápisnice: Ing. Jana Nezbedová
3. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Uznesenie č. 92/2020 – schválenie zmluvy o nájme časti nehnuteľnosti – kurty pri
futbalovom štadióne – prijaté
Uznesenie č. 93/2020 – schválenie odborného stanoviska hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu - prijaté
Uznesenie č. 94/2020 – schválenie záverečného účtu obce Moravany nad Váhom
za rok 2019 - prijaté
Uznesenie č. 95/2020 - schválenie žiadosti Zariadenia pre seniorov
o preklasifikovanie časti bežných výdavkov na kapitálové - prijaté
Uznesenie č. 96/2020 – schválenie prenájmu obecných bytov - prijaté
Uznesenie č. 97/2020 – schválenie predĺženie nájmu obecného bytu Mgr. Petrovi
Hruškovi do 31 8. 2020 - prijaté

4. Prerokovanie upozornenia prokurátora v postupe obce pri prijímaní
všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácie

UZNESENIE ČÍSLO 98/2020
Obecné zastupiteľstvo v Moravanoch nad Váhom po prerokovaní vyhovuje
upozorneniu prokurátora vo veci VZN č. 2/2015 - o poskytovaní dotácie
z rozpočtu obce. Do najbližšieho obecného zastupiteľstva pripraví obecný
úrad návrh nového všeobecného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce Moravany nad Váhom.
HLASOVALI ZA
HLASOVALI PROTI
ZDRŽALI SA
6
0
0
Podľa výsledku hlasovania s prihliadnutím na §12 ods. 7 zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení uznesenie 98/2020 bolo prijaté.

5. Správa zo zasadnutia komisie životného prostredia komisie zo dňa
09.07.2020

Obecné zastupiteľstvo V Moravanoch nad Váhom po prerokovaní Správu zo
zasadnutia komisie životného prostredia komisie zo dňa 09.07.2020 berie
na vedomie

6. LOUE AIR, s.r.o. – žiadosť o zriadenie vecného bremena -rozvody
elektriky
UZNESENIE ČÍSLO 99/2020
Obecné zastupiteľstvo v Moravanoch nad Váhom po prerokovaní schvaľuje
zriadenie vecného bremena za účelom rozšírenia podzemného káblového
VN(22kV) vedenia distribučnej siete v Moravanoch nad Váhom na parcele
KN registra „C“ číslo 1707/2, o výmere 766 m2, zastavaná plocha
a nádvorie, zapísaná na LV 1400 – Obec Moravany nad Váhom v prospech
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:
36361518.
HLASOVALI ZA
HLASOVALI PROTI
ZDRŽALI SA
4
0
2
Podľa výsledku hlasovania s prihliadnutím na §12 ods. 7 zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení uznesenie 99/2020 bolo prijaté.

7. LOUE AIR, s.r.o. – žiadosť o zriadenie vecného bremena -rozvody

plynu.
UZNESENIE ČÍSLO 100/2020
Obecné zastupiteľstvo v Moravanoch nad Váhom po prerokovaní schvaľuje
umiestnenie stavby „Rozšírenie distribučnej plynárenskej siete“ na pozemku
vo vlastníctve obce Moravany nad Váhom na parcele KN registra „C“ číslo
1707/3, o výmere 766 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV
1400 – Obec Moravany nad Váhom; na parcele KN registra „C“ číslo 2121,
o výmere 938 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV 3061 –
Obec Moravany nad Váhom pre stavebníka LOUE AIR, s.r.o., Lúčna 484/3,
922 21 Moravany nad Váhom, IČO:51813483
HLASOVALI ZA
HLASOVALI PROTI
ZDRŽALI SA
4
0
2
Podľa výsledku hlasovania s prihliadnutím na §12 ods. 7 zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení uznesenie 100/2020 bolo prijaté.

8. LOUE AIR, s.r.o. – žiadosť o zriadenie vecného bremena -rozvody vody.
UZNESENIE ČÍSLO 101/2020
Obecné zastupiteľstvo v Moravanoch nad Váhom po prerokovaní schvaľuje
umiestnenie stavby „Rozšírenie verejného vodovodu a zaústenie kanalizácie
do verejnej splaškovej kanalizácie“ na pozemku vo vlastníctve
obce Moravany nad Váhom na parcele KN registra „C“ číslo 1707/3,
o výmere 766 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV 1400 –
Obec Moravany nad Váhom; na parcele KN registra „C“ číslo 2121,
o výmere 938 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV 3061 –
Obec Moravany nad Váhom pre stavebníka LOUE AIR, s.r.o., Lúčna 484/3,
922 21 Moravany nad Váhom, IČO:51813483
HLASOVALI ZA
HLASOVALI PROTI
ZDRŽALI SA
4
0
2
Podľa výsledku hlasovania s prihliadnutím na §12 ods. 7 zákona 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení uznesenie 101/2020 bolo prijaté.

9. Prerokovanie návrhu o predložení žiadosti o Návratný finančný

príspevok MFSR.
UZNESENIE ČÍSLO 102/2020
Obecné zastupiteľstvo v Moravanoch nad Váhom po prerokovaní schvaľuje
návrh o predložení žiadosti o Návratný finančný príspevok MFSR z dôvodu
výpadku podielových daní vo výške 49 938 EUR, splatný v r. 2027
HLASOVALI ZA
HLASOVALI PROTI
ZDRŽALI SA
6
0
0
Podľa výsledku hlasovania s prihliadnutím na §12 ods. 7 zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení uznesenie 102/2020 bolo prijaté.

10.

Žiadosť o predaj pozemku Karol BOHUNICKÝ
UZNESENIE ČÍSLO 103/2020
Obecné zastupiteľstvo v Moravanoch nad Váhom po prerokovaní trvá na
schválení uznesenia č. 21/2019 z 27. 2. 2019 a neschvaľuje žiadosť Karola
Bohunického o predaj parcely č. 1618/4 vo výmere 77 m2 a 1618/27 vo
výmere 70 m2
HLASOVALI ZA
HLASOVALI PROTI
ZDRŽALI SA
6
0
0
Podľa výsledku hlasovania s prihliadnutím na §12 ods. 7 zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení uznesenie 103/2020 bolo prijaté.

11.

Prerokovanie zámeru zámeny pozemkov Jela KLČOVÁ, Richard
KLČO.

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní doporučuje žiadateľom pani Jele
KLČOVEJ a pánovi Richardovi KLČOVI usporiadať vlastníctvo pozemkov, ktoré
sú predmetom zámeny, tak, aby v budúcej zámennej zmluve figuroval iba
jeden vlastník.
Podľa výsledku hlasovania s prihliadnutím na §12 ods. 7 zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení uznesenie 105/2020 bolo prijaté.

12.

Projekt vodozádržné opatrenia v obci Moravany nad Váhom.
UZNESENIE ČÍSLO 104/2020
Obecné zastupiteľstvo v Moravanoch nad Váhom v zmysle ustanovenia § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (zákon o obecnom zriadení) s c h v a ľ u j e a
s ú h l a s í s predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok v
súlade s výzvou s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 na predkladanie
žiadostí o NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine
na projekt s názvom projektu „Vodozádržné opatrenia v obci Moravany nad
Váhom. Realizácia projektu je v súlade s podmienkami poskytnutého
finančného príspevku. - Spolufinancovanie realizovaného projektu z

rozpočtu obce vo výške najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu v
súlade s podmienkami poskytnutého finančného príspevku.
§ Celkové oprávnené výdavky projektu = 194777,61€
§ Nenávratný finančný príspevok = 185038,73€
§ Rozdiel – spolufinancovanie = 9738,88€
Financovanie prípadne vzniknutých neoprávnených výdavkov z rozpočtu
obce
HLASOVALI ZA
HLASOVALI PROTI
ZDRŽALI SA
5
0
1
Podľa výsledku hlasovania s prihliadnutím na §12 ods. 7 zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení uznesenie 104/2020 bolo prijaté.

13.

Eva BENKOVÁ , Martin BENKA – žiadosť o obnovenie nájmu bytu
číslo 9
UZNESENIE ČÍSLO 105/2020
Obecné zastupiteľstvo v Moravanoch nad Váhom po prerokovaní trvá na
ukončení nájmu Evy Benkovej a Martina Benku v obecnom nájomnom byte
k 31. 7. 2020 a uvoľnenie bytu k 30. 9. 2020
HLASOVALI ZA
HLASOVALI PROTI
ZDRŽALI SA
6
0
0
Podľa výsledku hlasovania s prihliadnutím na §12 ods. 7 zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení uznesenie 105/2020 bolo prijaté.

14.

Rôzne

Mgr. Peter Koška informoval obecné zastupiteľstvo o postupe riešenia opravy
šindľovej strechy na kostole sv. Martina z XV. storočia, ktorý sa nachádza na
obecnom cintoríne. Na opravu strechy bude vypísaná verejná súťaž, riešenie
havarijného stavu sa vykoná skôr.

15.

Interpelácie poslancov

Starosta obec Ing. Peter Hulman informoval obecné zastupiteľstvo o rokovaniach
s mestom Piešťany a SLK Piešťany o spoločnej výstavbe cyklochodníka.
Poslanec Miroslav Kazík upozornil na zlý stav okolia kultúrneho domu.
Poslanec Pavol Gabriš sa informoval na opravu oplotenia na cintoríne, nakoľko
lesná zver spôsobuje škodu v priestoroch cintorína.
Poslanec Ján Forgáč žiadal, aby sa odchádzajúcim nájomcom obecných bytov
vrátila zábezpeka až po odstránení závad zo strany pôvodného nájomcu alebo po
odpočítaní nákladov na zabezpečenie dobrého stavu bytu novému nájomcovi.
Poslanec Juraj Jurovský informoval nerešpektovanie dopravného značenia zo
strany rybárov pri jazere Striebornica a žiadal zavolať poriadkovú políciu.
Poslanec Juraj Jurovský žiadal kontrolu vypúšťania vôd spoločnosťou Povodie
Váhu.

Poslanec Juraj Jurovský sa informoval na výstavbu vodovodu v oblasti
Striebornica. Starosta obce v tejto záležitosti informoval o podanej žiadosti na
Enviromentálnom fonde.
Poslanec Juraj Jurovský sa informoval na výstavbu Dolinky a Severná. Libor
Chmelár oboznámil poslancov, že pri týchto projektoch sa rieši infraštruktúra.
Poslanec Juraj Jurovský oznámil, že v kaštieli v Moravanoch nad Váhom
prebiehali rôzne stavebné úpravy, o ktorých mal stavebník informovať obec.
Libor Chmelár povedal, že tieto zmeny neboli ohlásené.
Poslanec Juraj Jurovský sa informoval, či organizátor akcie Hradby samoty, ktoré
sa konali v mesiaci august v areáli kaštieľa, oznámil
Poslanec Juraj Jurovský ponúkol na zlepšenie prehľadnosti webovej stránky obce
firmu Webi Group.
Poslanec Juraj Jurovský sa informoval na výstavbu bytoviek pri kultúrnom dome.
Libor Chmelár informoval, že stavebník čaká na stavebné povolenie.
Poslankyňa Daniela Bujnová sa informovala na realizáciu výstavby zberného
dvora.
Starosta obce oznámil, že čakáme na výzvu na zabezpečenie separovaného
zberu.

16. Záver

___________________________
Mgr. Daniela Bujnová

_______________________________
PaedDr. Miroslav Kazík,
Dipl. polit., PhD., MBA

______________________________
Ing. Peter HULMAN
starosta obce

