UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Herľany zo dňa 15. 08. 2019

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo nasledovné body programu:















1.

schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva,
voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice,
určenie zapisovateľky,
kontrola plnenia uznesenia,
správa starostu obce o činnosti od posledného zasadnutia OZ,
návrh VZN č. 22/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej
zelene v obci Herľany,
návrh VZN č. 23/2019 o určení pravidiel predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce Herľany,
návrh VZN č. 24/2019 o ustanovení činnosti, ktorých vykonávanie je na území obce
Herľany a Žirovce zakázané a obmedzené,
žiadostí o kúpu pozemkov vo vlastníctve Obce Herľany v katastri obce Žírovce,
žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre DHZ Herľany,
žiadosť Úradu KSK o nájom časti pozemkov v katastri obce Herľany,
používanie súkromného motorového vozidla starostu obce Herľany pre služobné účely
na služobné cesty v súvislosti so samosprávou obce, uskutočňovaním všetkých
úkonov súvisiacich so správou obce a jej majetku,
prerokovanie interpelácia poslancov,
diskusia – rôzne.

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 37/2019

Obecné zastupiteľstvo v Herľanoch
schvaľuje
program rokovania obecného zastupiteľstva.

2.

Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
Uznesenie č. 38/2019

Obecné zastupiteľstvo v Herľanoch
schvaľuje

návrhovú komisiu v zložení: Andrej Bertoš, Dušan Vajda a overovateľa zápisnice : Ing. Mária
Sotáková.

3.

Určenie zapisovateľky
Uznesenie č. 39/2019

Obecné zastupiteľstvo v Herľanoch
berie na vedomie
určenie zapisovateľky : Martina Zimmermannová.

4.

Kontrola plnenia uznesení:
- uznesenie č. 31/2019 „Žiadosť o predaj pozemku do vlastníctva Obce Herľany“,
- uznesenie č. 32/2019 „Žiadosť o kúpu pozemku vo vlastníctve obce Herľany“,
- uznesenie č. 36/2019 „Otvorenie detského ihriska a rekonštruovanej studne
v Žirovciach“.
Uznesenie č. 40/2019

Obecné zastupiteľstvo v Herľanoch
konštatuje
splnenie uznesení č. 31 a 36/2019, uznesenie č. 32/2019 je v procese prípravy kúpnopredajnej zmluvy.

5.

Správa starostu obce o činnosti od posledného zasadnutia OZ
Uznesenie č. 41/2019

Obecné zastupiteľstvo v Herľanoch
berie na vedomie
správu starostu obce o činnosti od posledného zasadnutia OZ.

6.

Návrh VZN č. 22/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej
zelene v obci Herľany
Uznesenie č. 42/2019

Obecné zastupiteľstvo v Herľanoch
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie obce č. 22/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci
a ochranu verejnej zelene v obci Herľany.

7.

Návrh VZN č. 23/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce Herľany
Uznesenie č. 43/2019

Obecné zastupiteľstvo v Herľanoch
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie obce č. 23/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území obce Herľany.
8.

Návrh VZN č. 24/2019 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce
Herľany a Žírovce zakázané a obmedzené
Uznesenie č. 44/2019

Obecné zastupiteľstvo v Herľanoch
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie obce č. 24/2019 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je
na území obce Herľany a Žírovce zakázané a obmedzené.
9.

Žiadosť o kúpu pozemku vo vlastníctve Obce Herľany v katastri obce Žirovce
Uznesenie č. 45/2019

Obecné zastupiteľstvo v Herľanoch
a.) n e s c h v a ľ u j e
predaj pozemku vo vlastníctve Obce Herľany, parcela č. 382/1 registra E – ostatné plochy
o výmere 1098 m2 a parcela č. 383/2 registra E – ostatné plochy o výmere 817 m2, list
vlastníctva č. 201, katastrálne územie Žírovce,
b.) k o n š t a t u j e

že predaj majetku obce, pozemok parcelné č. 382/1 registra E – ostatné plochy o výmere
1098 m2 a pozemok parcelné č. 383/2 registra E – ostatné plochy o výmere 817 m2, list
vlastníctva č. 201, v katastrálnom území Žírovce je nerovnomerne situovaný vo vnútri parcely
č. 29/1, 30/1 a 32/1 registra E, katastrálne územie Žírovce, bude odsúhlasený v prípade
predaja pozemkov ako jedného celku spolu s parcelami č. 29/1, 30/1 a 32/1 situovaných
v objekte bývalého Poľnohospodárskeho družstva v katastri obce Žirovce.

10.

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Herľany pre DHZ Herľany
Uznesenie č. 46/2019

Obecné zastupiteľstvo v Herľanoch
schvaľuje
poskytnutie dotácie na rok 2019 z rozpočtu Obce Herľany pre Dobrovoľný hasičský zbor
Herľany vo výške 500.-€, podľa schváleného rozpočtu Obce Herľany na rok 2019, ktoré Obec
Herľany poskytne v troch platbách, v termíne do mesiaca november 2019.

11. Žiadosť Úradu KSK o nájom časti pozemkov v k. ú. Herľany
Uznesenie č. 47/2019
Obecné zastupiteľstvo v Herľanoch
schvaľuje
nájom časti pozemkov zapísaných v liste vlastníctva číslo 190, katastrálne územie Herľany
a) - časť pozemku registra C KN parc. č. 135 o výmere 64,00 m2 + 24,90 m2 = 88,90 m2 ,
b) - časť pozemku registra C KN parc. č. 235/1 o výmere 60,10 m2 + 34,60 m2 = 94,70 m2
spolu 183,60 m2,
za 1,00.-€/rok na dobu 10 rokov, pre účely vybudovania autobusovej zastávky a nástupišťa
v prospech Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice,
pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje skutočnosť, že ide o realizáciu
stavieb vo verejnom záujem.
12. Používanie súkromného motorového vozidla starostu obce Herľany pre služobné účely
na služobné cesty v súvislosti so samosprávou obce, uskutočňovaním všetkých úkonov
súvisiacich správou obce a jej majetku
Uznesenie č. 48/2019
Obecné zastupiteľstvo v Herľanoch
schvaľuje

používanie súkromného motorového vozidla starostu obce Herľany Ing. Slavomíra Rusnáka
pre služobné účely na služobné cesty v súvislosti so samosprávou obce, uskutočňovaním
všetkých úkonov súvisiacich správou obce, jej majetku a preneseným výkonom štátnej
správy.

Z celkového počtu 5 poslancov sa hlasovania zúčastnili 5 poslanci.
Hlasovanie za prijatie uznesení č. 37 až č. 48 :
za prijatie znesení – 5 (p. Bertoš, MVDr. Bogdanovský, p. Kmec,
Ing. Sotáková, p. Vajda)
proti – 0
zdržal sa - 0

Ing. Slavomír Rusnák v. r.
starosta obce

