OBEC

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V SPIŠSKOM ŠTVRTKU
Spišský Štvrtok

Zápisnica z 6. (mimoriadneho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišský
Štvrtok, zo dňa 25. júla 2018 o 18,00 hod. na Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku.
Prítomní :

Neprítomní:

Ing. Ján Greš, starosta obce
Ing. Eva Bajtošová, prednostka OcÚ
Poslanci: Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Ing. Štefan Oravec,
Peter Sanetrik, Ing. Lukáš Soska
Ing. Veronika Hoffmannová, hlavná kontrolórka
Poslanci: Ing. Ľuboš Bajtoš, Vladimír Dunčko, Ing. Štefan Sagula,

Program rokovania podľa pozvánky:
1.
Otvorenie.
2.
Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie.
3.
Schválenie programu zasadnutia.
4.
Návrh na určenie volebných obvodov v Obci Spišský Štvrtok pre voľby poslancov do
obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 – 2022.
5.
Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ul. Zelená od č. 519/28 do 290/38.
6.
Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením.
7.
Prorokovanie pripomienok k návrhu Zmien a doplnkov č. 4 územného plánu obce.
8.
Záver.
1.

Otvorenie zasadnutia
Rokovanie riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok otvoril
starosta obce Ing. Ján Greš. Na základe prezentácie poslancov skonštatoval, že na rokovaní
je prítomných 6 poslancov a rokovanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.

2.

Určenie overovateľov a zapisovateľa
Starosta obce predniesol návrh na určenie návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa:
- Návrhová komisia: Mgr. Milan Biskup, Slávka Bajtošová, Peter Gaj
- Overovatelia zápisnice a uznesení: Peter Sanetrik, Ing. Štefan Oravec
- Zapisovateľ: Ing. Eva Bajtošová
Hlasovanie:
Za:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Ing.
Štefan Oravec, Peter Sanetrik, Ing. Lukáš Soska
Proti:
--Zdržal sa:
---
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3.

Schválenie programu zasadnutia.
Poslanci prerokovali návrh programu 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý schválili
bez pripomienok v znení podľa pozvánky.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržal sa:

4.

Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Ing.
Štefan Oravec, Peter Sanetrik, Ing. Lukáš Soska
-----

Návrh na určenie volebných obvodov v Obci Spišský Štvrtok pre voľby poslancov do
obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 – 2022.
Starosta informoval poslancov o vyhlásení voľby do orgánov samosprávy na deň
10.11.2018. V obci budú vo volebnom obvode vytvorené dva okrsky – v sobášnej sieni
a v základnej škole. Počet volebných obvodov určuje obecné zastupiteľstvo.
Prednostka informovala poslancov, že podľa zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. sa v obci, v ktorej sa
má zvoliť 12 alebo menej poslancov obecného zastupiteľstva, môže utvoriť jeden volebný
obvod. Obecné zastupiteľstvo uznesením 23/2018 určilo, že počet poslancov bude 9.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 25/2018 učilo pre voľby poslancov do obecného
zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 – 2022 jeden volebný obvod.
Číslo uznesenia

25/2018

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
určuje, v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., pre voľby poslancov do obecného
zastupiteľstva pre volebné obdobie r. 2018 – 2022 jeden volebný obvod.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

6
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Ing. Štefan Oravec, Peter Sanetrik, Ing. Lukáš
Soska

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

6
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5.

Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ul. Zelená od č. 519/28 do 290/38.
Starosta predniesol potrebu rekonštrukcie miestnej komunikácie ul. Zelená v rozsahu od
č.domu 519/28 (Peter Gaj) do 290/38 (Jozef Šarišský), z dôvodu brezproblémového
odtekania povrchových vôd. Predbežný rozpočtový náklad bude do 15 000 €.
Obecné zastupiteľstvo rekonštrukciu miestnej komunikácie v predloženom rozsahu
uznesením 26/2018 schválilo.
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Číslo uznesenia

26/2018

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje rekonštrukciu miestnej komunikácie ul. Zelená v rozsahu od č. domu 519/28
(Peter Gaj) do č. domu 290/38 (Jozef Šarišský).
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:

6
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Ing. Štefan Oravec, Peter Sanetrik, Ing. Lukáš
Soska

Za uznesenie hlasovali:
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

6
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

6.

Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením.
V súvislosti s predchádzajúcim bodom rokovania prednostka predložila návrh na úpravu
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4. Súčasťou rozpočtového opatrenia sú aj účelovo
určené finančné prostriedky pre základnú školu.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 27/2018 rozpočtové opatrenie schválilo.
Číslo uznesenia

27/2018

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4 povolené prekročenie rozpočtových prostriedkov
A/

Príjmy

51 932,00

Výnos dane z príjmov územnej samospráve

B/

111003

+ 15 000,00

Dotácia pre ZŠ-prenesené kompetencie normatívne, nenormatívne

+ 36 932,00

Výdavky

51 932,00

Program 3
Podprogram 6
Prvok 2

Program 7
Podprogram 2

Interné služby
Komunikácie
Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií
Rekonštrukcia miestnych
0451 717002 /41/
komunikácií

+ 15 000,00

Vzdelávanie
Základná škola-v rozpočte ZŠ
Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky

+ 36 932,00

Vykonaným rozpočtovým opatrením dochádza k navýšeniu záväzných ukazovateľov rozpočtu.

Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

6
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Ing. Štefan Oravec, Peter Sanetrik, Ing. Lukáš
Soska

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

6
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
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7.

Prerokovanie pripomienok k návrhu Zmien a doplnkov č. 4 územného plánu obce.
Starosta oboznámil poslancov s pripomienkami, ktoré boli doručené k návrhu ZaD č. 4
ÚPN obce Spišský Štvrtok:
1. Milan Javorský požiadal rozšírenie stavebného obvodu na ul. Javorovej. V schéme
riešených lokalít je požiadavka zapracovaná - ide o lokalitu č. 6 „Pod kaplnkou“.
2. Mária Javorská, Pavol Javorský, Ľuboslava Javorská a Viera Klimová pripomienkovali:
 lokalita č. 7 „ul. Jarná“ , kde nesúhlasia so zmenou zaslepenia ulice Jarnej – starosta
navrhuje, vzhľadom na existujúce stavby, pripomienke nevyhovieť,
 lokalita č. 13 „ul. Osloboditeľov“, kde nesúhlasia s využívaním parciel 292/1 a 293/1
na podnikanie – starosta navrhuje pripomienke nevyhovieť, nakoľko celá ulica
Osloboditeľov je navrhovaná ako zmiešané / polyfunkčné územie s drobnými
prevádzkami,
 ostatné pripomienky nie sú predmetom riešenia územnoplánovacej dokumentácie.
3. Ing. Peter Dunajčan požiadal o rozšírenie lokality č. 9 o pozemky 381/96 – 381/109 –
V schéme riešených lokalít je požiadavka zapracovaná v lokalite č. 9 „Ku Kremni“.
Poslanci prerokovali pripomienky a uznesením 28/2018 rozhodli o akceptácii požiadavky
Milana Javorského a Ing. Petra Dunajčana. Nevyhovuje sa pripomienkam Márie Javorskej,
Pavla Javorského, Ľuboslavy Javorskej a Viery Klimovej.
Číslo uznesenia

28/2018

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Schvaľuje zapracovanie pripomienok a požiadaviek Milana Javorského a Ing. Petra
Dunajčana do ZaD č. 4 ÚPN obce Spišský Štvrtok v rozsahu:
 rozšírenie stavebného obvodu na ul. Javorovej podľa lokality č. 6 „Pod kaplnkou“
 rozšírenie lokality č. 9 „Kremňa“ o pozemky C KN 381/96 – 381/109.
B/ Neschvaľuje pripomienky Márie Javorskej, Pavla Javorského, Ľuboslavy Javorskej
a Viery Klimovej z dôvodov:
 lokalita č. 7 „ul. Jarná“ : vzhľadom na existujúce stavby ostáva v platnosti návrh na
zaslepenie ulice Jarnej,
 lokalita č. 13 „ul. Osloboditeľov“ : je navrhovaná ako polyfunkčné územie v celom
rozsahu.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

6
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Ing. Štefan Oravec, Peter Sanetrik, Ing. Lukáš
Soska

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

6
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
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Starosta ďalej oboznámili poslancov s lokalitami riešeného územia:
Lokalita č. 1 Blejchy
navrhuje sa vypustiť z územného plánu z dôvodu vlastníckych
vzťahov k urbárskej spoločnosti a nevhodného terénu.
Lokalita č. 2 Široké
navrhuje sa aktualizácia lokality vo väzbe na hlavné vodovodné
potrubie Liptovská Teplička – Levoča,
navrhuje sa tiež vypustiť z územného plánu plánovanú výstavbu
rodinných domov ul. Mlynská pre nevhodnosť terénu.
Lokalita č. 3 Pod ihriskom
navrhuje sa vypustenie lokality určenej na výstavbu
rodinných domov pre nevhodnosť terénu a neprístupnosť.
Lokalita č. 4 ul. Zelená navrhuje sa zmena účelu využitia plochy 26 na všeobecne
prospešné využitie bez konkrétneho účelu,
navrhuje sa zmena účelu využitia na parcele C KN 579 z cintorín
na parkovacie plochy.
Lokalita č. 5 Križovatka navrhuje sa zmena účelu využitia územia podľa skutočnosti – ČS,
servis, autobusové zastávky a parkovanie autobusov.
Lokalita č. 6 Pod kaplnkou
navrhuje sa rozšírenie lokality na IBV.
Lokalita č. 7 ul. Jarná navrhuje sa zrušenie prejazdnosti cesty, t.j. jej zaslepenie.
Lokalita č. 8 Iliašovská cesta navrhuje sa zosúladenie lokality s aktuálnym stavom a
s územným rozhodnutím.
Lokalita č. 9 Kremňa
navrhuje sa zosúladenie lokality s aktuálnym stavom a jej
rozšírenie na IBV,
navrhuje sa plocha zelene na park a umiestnenie prečerpávacej
kanalizačnej stanice.
Lokalita č. 10 pri ČOV navrhuje sa zmena účelu využitia územia na poľnohospodárske
a výrobné činnosti – polyfunkčné územie.
Lokalita č. 11 Hospodársky dvor
navrhuje sa zmena účelu využitia územia na
poľnohospodárske a výrobné činnosti, služby a pod. –
polyfunkčné územie.
Lokalita č. 12 Pod hospodárskym dvorom
navrhuje sa zmena účelu využitia územia
na poľnohospodárske a výrobné činnosti, služby a pod. –
polyfunkčné územie.
Lokalita č. 13 ul. Osloboditeľov
navrhuje sa zmena účelu využitia územia na
polyfunkčné územie.
Lokalita č. 14 Ovsisko navrhuje sa zmena využitia územia plochy bytových domov na
IBV, zosúladenie lokality s územným rozhodnutím,
navrhuje sa preložka potoka.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh starostu na riešenie lokalít Zmien a doplnkov č.
4 územného plánu obce Spišský Štvrtok. K návrhu nemali pripomienky a uznesením
29/2018 vzali správu starostu obce na vedomie bez pripomienok a doplnení.
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Číslo uznesenia
29/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie bez pripomienok správu starostu obce k lokalitám č. 1 - 14 Zmien a
doplnkov č. 4 ÚPN obce Spišský Štvrtok a potvrdzuje ich spracovanie.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Za uznesenie hlasovali:
Ing. Štefan Oravec, Peter Sanetrik, Ing. Lukáš
6
Soska
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

8.

Záver.
Starosta obce Ing. Ján Greš poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala dňa 25. júla 2018, Ing. Eva Bajtošová

.............................................................
Ing. Ján Greš
starosta obce

Overovatelia zápisnice
a uznesení:

.............................................................
Ing. Eva Bajtošová
prednostka úradu

Ing. Štefan Oravec
Peter Sanetrik
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