OBEC

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V SPIŠSKOM ŠTVRTKU
Spišský Štvrtok

Zápisnica z 4. (riadneho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok,
zo dňa 08. júna 2020 o 18:00 hod. na Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku.

Prítomní :

Neprítomní:

Ing. Ján Greš, starosta obce
Ing. Eva Bajtošová, prednostka OcÚ
Ing. Veronika Hoffmannová, hlavná kontrolórka
Poslanci: Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Zuzana Grešová,
Mgr. Anna Hricková, Ing. Štefan Oravec
Ing. Ľuboš Bajtoš, Vladimír Dunčko, Darina Knapíková,

Program rokovania podľa pozvánky:
1. Otvorenie.
2. Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Žiadosť Anny Haniskovej o neplatnosť uznesenia 9/2020.
6. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku C KN 51/11 - Mirga Zdenek a Jarmila.
7. Záverečný účet obce Spišský Štvrtok za rok 2019.
 správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky,
 odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu,
 schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2019.
8. Schválenie návrhu na uzatvorenie Dohody o náhrade za zriadené vecné bremeno stavba
„Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov“ - SO 605-00, SO 615-00a, SO 650-11.
9. Doplnenie členov krízového štábu obce a členov povodňovej komisie.
10. Schválenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti z dôvodov hodných osobitného zreteľa –
ambulancie pediater, stomatológ.
11. Schválenie zápisu do Kroniky obce Spišský Štvrtok za rok 2018.
12. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy - ZŠ Spišský Štvrtok.
13. Správa o plnení Programu rozvoja obce Spišský Štvrtok za rok 2019.
14. Prerokovanie výšky dotácií podľa uznesenia 69/2019.
15. Schválenie návrhu VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 7/2017 o financovaní
základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z
rozpočtu obce Spišský Štvrtok.
16. Schválenie návrhu VZN č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie
3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach.
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17.
18.
19.
20.
21.

Správy hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020.
Informácia o prijatí nového organizačného poriadku.
Rôzne.
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, zapisovateľa a návrhovej komisie
Starosta obce predniesol návrh na určenie návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa:
- Návrhová komisia: Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj
- Overovatelia zápisnice: Slávka Bajtošová, Ing. Štefan Oravec
- Zapisovateľ: Ing. Eva Bajtošová
Hlasovanie:
Za:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Zuzana
Grešová, Mgr. Anna Hricková, Ing. Štefan Oravec
Proti:
--Zdržal sa:
---

3.

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

Za:
Proti:
Zdržal sa:

4.

Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Zuzana
Grešová, Mgr. Anna Hricková, Ing. Štefan Oravec
-----

Kontrola plnenia uznesení.
Na rokovanie sa prezentoval poslanec Ing. Ľuboš Bajtoš.
Starosta obce zhodnotil plnenie uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 06.04.2020.
Uznesenie č. 11/2020 je v plnení, ostatné uznesenia boli splnené. Starosta ďalej informoval
poslancov s výsledkom rokovania Komisie finančnej, územného plánovania a výstavby zo
dňa 22.04.2020, ktorá predbežne prehodnotila realizáciu plánu aktivít na rok 2020. Na
ďalšom rokovaní komisie, ktoré bude pred najbližším rokovaním obecného zastupiteľstva
budú prehodnotené investície a ich finančné krytie na nasledujúce obdobie.
Poslanci uznesením 12/2020 vzali správu starostu obce o plnení uznesení na vedomie bez
pripomienok.
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Číslo uznesenia
12/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 06.04.2020.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
7
Hricková, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5.

Žiadosť Anny Haniskovej o neplatnosť uznesenia 9/2020.
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou Anny Haniskovej zo dňa 24.04.2020, ktorá trvá
na neodkladnom prerokovaní požiadavky jej žiadosti zo dňa 12.2.2020, ktorá bola
prerokovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 06.04.2020 a uznesením 9/2020
bolo rozhodnuté, že obecné zastupiteľstvo sa bude žiadosťou zaoberať po schválení a
nadobudnutí účinnosti ZaD č. 4 k Územnému plánu obce Spišský Štvrtok.
Predmetom žiadosti Anny Haniskovej je požiadavka o písomné potvrdenie, že pozemky
v lokalite Ovsisko, ktoré sú v návrhu ZaD č. 4 Územného plánu obce vyčlenené na miestne
komunikácie budú odkúpené za trhovú cenu pozemkov do konca roka 2021.
Anna Hanisková sa vyjadrila, že trvá na písomnej forme a na doplnení záväzku obce do
uznesenia 9/2020.
Starosta obce a poslanci sa vyjadrili, že rokovať sa v tejto veci bude po schválení ZaD č. 4
Územného plánu obce Spišský Štvrtok v zmysle uznesenia 9/2020.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 13/2020 nevyhovelo žiadosti Anny Haniskovej.
Číslo uznesenia

13/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
nevyhovuje žiadosti Anny Haniskovej zo dňa 24.4.2020 a potvrdzuje, že v prípade
požiadavky žiadateľky bude postupovať podľa uznesenia 9/2020.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

7
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Biskup, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
Hricková, Ing. Štefan Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

7
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

6.

Žiadosť o odkúpenie časti pozemku C KN 51/11 - Mirga Zdenek a Jarmila.
Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou Zdenka Mirgu a manželky Jarmily Mirgovej
o odkúpenie časti parcely C KN 51/11 podľa priloženého nákresu.
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Nakoľko je obdobných požiadaviek v danej lokalite viac obecná rada navrhla, aby sa nimi
zaoberala komisia finančná, územného plánovania a výstavby pred augustovým
zasadnutím obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 14/2020 tento postup schválilo.
Číslo uznesenia

14/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
postupuje žiadosť Zdenka Mirgu a manželky Jarmily Mirgovej o odkúpenie časti parcely
C KN 51/11 na prerokovanie v Komisii finančnej, územného plánovania a výstavby.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

7
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Biskup, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
Hricková, Ing. Štefan Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

7
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

7.

Záverečný účet obce Spišský Štvrtok za rok 2019.
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky:
Prednostka prečítala výrok nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky Obce
Spišský Štvrtok k 31.12.2019, v ktorej audítor Ing. Ján Štelbacký vyjadril stanovisko:
„Podľa môjho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie obce Spišský Štvrtok k 31.12.2019 a výsledku jej hospodárenia za rok
končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov“. Auditor bez toho, aby podmienil svoj názor poukázal na
nepriaznivý vývoj krátkodobých pohľadávok.
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu:
Hlavná kontrolórka Ing. Veronika Hoffmannová vo svojom stanovisku zhodnotila súlad
návrhu záverečného účtu z hľadiska zákonnosti a metodickej správnosti. Odporučila
uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce a schváliť celoročné hospodárenie
obce bez výhrad.
Schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2019:
Návrh záverečného účtu obce za rok 2019 predniesli Ing. Eva Bajtošová a Irena Stašová.
Obec ukončila rozpočtové hospodárenie prebytkom vo výške 54 946,63 €; celkové
hospodárenie obce po zapojení finančných operácií a po korekcii je prebytok vo výške
117 675,26 €, čo sa rovná stavu na finančných účtoch obce.
Návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia je 5 495,00 € do rezervného fondu, ako
povinný prídel 10 % z prebytku rozpočtového hospodárenia, 3 415,12 € do fondu opráv
a 108 765,14 € do fondu rozvoja obce, spolu 117 675,26 €.
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Obecné zastupiteľstvo uznesením 15/2020 Záverečný účet obce za rok 2019 schválilo bez
výhrad.
Číslo uznesenia

15/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Berie na vedomie správu audítora o overení účtovnej závierky obce za rok 2019.
B/ Berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu
obce za rok 2019.
C/ Schvaľuje Záverečný účet obce Spišský Štvrtok za rok 2019 výrokom:
Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
D/ Schvaľuje usporiadanie výsledku hospodárenia takto:
5 495,00 €
povinný prídel do rezervného fondu
(10 % prebytku rozpočtového hospodárenia)
3 415,12 €
do fondu opráv /bytové domy/
108 765,14 €
do fondu rozvoja obce.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
Hricková, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

7
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

8.

Schválenie návrhu na uzatvorenie Dohody o náhrade za zriadené vecné bremeno
stavba „Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov“ - SO 605-00, SO 615-00a, SO 650-11.
Starosta oboznámil poslancov s návrhmi na uzatvorenie dohôd o náhrade za zriadenie
vecného bremena, ktoré bolo zriadené zo zákona v súvislosti so stavbou „D1 Jánovce Jablonov“:
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno č. 30201/DoVB-411/2019/Spišský
Štvrtok/SO650-00/0133/Axioma - predmetom je poskytnutie jednorazovej náhrady za
zriadené vecné bremeno, ktoré Národná diaľničná spoločnosť, a.s. zriadila na základe
poverenia pre Slovak Telekom, a.s. v zmysle § 66 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách - navrhovaná náhrada stanovená znaleckým posudkom 80/2016 je vo výške
533,23 €.
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno č. 30201/DoVB-495/2019/Spišský
Štvrtok/SO605-00, 615-00a/0133/Axioma - predmetom je poskytnutie jednorazovej
náhrady za zriadené vecné bremeno, ktoré Národná diaľničná spoločnosť, a.s. zriadila na
základe poverenia pre Východoslovenskú distribučnú, a.s., Košice v zmysle zákona č.
251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov - navrhovaná náhrada
stanovená znaleckým posudkom 77/2016 a 78/2016 je vo výške 5 422,41 €.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 16/2020 Dohody o náhrade za zriadené vecné bremeno
schválilo.
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Číslo uznesenia

16/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Berie na vedomie pre stavbu „D1 Jánovce - Jablonov“ zriadenie zákonného vecného
bremena
- pre Slovak Telekom, a.s. v zmysle § 66 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách a
- pre Východoslovenskú distribučnú, a.s., Košice v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
B/ Schvaľuje
- Dohodu o náhrade za zriadené vecné bremeno č. 30201/DoVB-411/2019/Spišský
Štvrtok/SO650-00/0133/Axioma; výška náhrady 533,23 €.
- Dohodu o náhrade za zriadené vecné bremeno č. 30201/DoVB-495/2019/Spišský
Štvrtok/SO605-00, 615-00a/0133/Axioma; výška náhrady 5 422,41 €.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
7
Hricková, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

9.

Doplnenie členov krízového štábu obce a členov povodňovej komisie.
Starosta navrhol doplnenie členov Krízového štábu a Obecnej povodňovej komisie od
09.06.2020 o Ing. Evu Bajtošovú a Danielu Andreidesovú. Po doplnení bude zloženie
takéto:
Krízový štáb obce Spišský Štvrtok: Ing. Ján Greš (predseda), Mgr. Milan Biskup
(podpredseda), členovia: Ing. Štefan Oravec, Peter Sanetrik, Peter Gaj, Ing. Eva Bajtošová,
Daniela Andreidesová.
Obecná povodňová komisia obce Spišský Štvrtok: Ing. Ján Greš (predseda), Mgr. Milan
Biskup (podpredseda), členovia: Ing. Štefan Oravec, Peter Sanetrik, Peter Gaj, Ing. Eva
Bajtošová, Daniela Andreidesová.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 17/2020 zloženie štábu a komisie schválilo.
Číslo uznesenia

17/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje zloženie Krízového štábu obce a Obecnej povodňovej komisie:
 Krízový štáb obce Spišský Štvrtok: Ing. Ján Greš (predseda), Mgr. Milan Biskup
(podpredseda), členovia: Ing. Štefan Oravec, Peter Sanetrik, Peter Gaj, Ing. Eva
Bajtošová, Daniela Andreidesová.
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 Obecná povodňová komisia obce Spišský Štvrtok: Ing. Ján Greš (predseda), Mgr. Milan

Biskup (podpredseda), členovia: Ing. Štefan Oravec, Peter Sanetrik, Peter Gaj, Ing. Eva
Bajtošová, Daniela Andreidesová.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

7
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Biskup, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
Hricková, Ing. Štefan Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

7
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

10. Schválenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti z dôvodov hodných osobitného zreteľa –
ambulancie pediater, stomatológ.
Prednostka informovala poslancov, že uplynula dohodnutá doba nájmu podľa nájomnej
zmluvy 2/2010 - prenájom nebytových priestorov na poskytovanie zdravotníckych služieb
– pediatra, nájomca HERCEGOVA s.r.o. a podľa nájomnej zmluvy 3/2010 - prenájom
nebytových priestorov na poskytovanie zdravotníckych služieb – stomatológ, nájomca
PODENT s.r.o. Potrebné je schváliť zámer na prenájom z dôvodov hodných osobitného
zreteľa – poskytovanie zdravotnej starostlivosti na ďalšie obdobie.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 18/2020 schválilo zámer na prenájom nebytových
priestorov na parcele C KN 99/3 v Zdravotnom stredisku na ul. Námestie slobody s.č. 261,
z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov na poskytovanie zdravotníckych služieb –
pediatra, nájomca HERCEGOVA s.r.o. a stomatológa, nájomca PODENT s.r.o., bez
pripomienok.
Číslo uznesenia

18/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok:
A/ konštatuje, že
prenájom nebytových priestorov s príslušenstvom za účelom poskytovania lekárskej
starostlivosti – pediatra a stomatológa je v podmienkach obce Spišský Štvrtok prípad
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zák. SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov preto,
B/ schvaľuje zámer
prenajať nebytové priestory na parcele C KN 99/3 v Zdravotnom stredisku na ul.
Námestie slobody s.č. 261, zapísané na liste vlastníctva 1, obec Spišský Štvrtok, KÚ
Spišský Štvrtok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák.
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to:
 ambulanciu pre pediatra s príslušenstvom na poskytovanie lekárskej starostlivosti
budúcemu nájomcovi HERCEGOVA s.r.o.
 ambulanciu pre stomatológa s príslušenstvom na poskytovanie lekárskej
starostlivosti budúcemu nájomcovi PODENT s.r.o.
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C/ rozhodlo,
že o prenájme zhora vymedzeného majetku rozhodne na najbližšom rokovaní obecného
zastupiteľstva po splnení zákonných povinností podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o
majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
7
Hricková, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

11. Schválenie zápisu do Kroniky obce Spišský Štvrtok za rok 2018.
Poslanec Ing. Ľuboš Bajtoš sa ospravedlnil a opustil rokovanie OZ.
Kronikárka Anna Oravcová predložila Ročný zápis do Kroniky obce Spišský Štvrtok za
rok 2018 v rozsahu 27 strán tlačeného textu, ktorý Obecné zastupiteľstvo bez pripomienok
uznesením 19/2020 schválilo.
Číslo uznesenia

19/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ konštatuje, že predložený obsah jednotlivých kapitol zápisu do Kroniky obce Spišský
Štvrtok za rok 2018 je objektívny, vecne správny, neovplyvnený a obsahuje všetky
podstatné údaje o živote obce.
B/ schvaľuje zápis do Kroniky obce Spišský Štvrtok za rok 2018 v počte 27 strán
tlačeného textu.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Za uznesenie hlasovali:
Zuzana Grešová, Mgr. Anna Hricková, Ing. Štefan
6
Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

12. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rady školy - ZŠ Spišský Štvrtok.
Vzhľadom na ukončené funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ Spišský Štvrtok je potrebné
delegovať zástupcov zriaďovateľa do rady školy pre funkčné obdobie 2020-2024.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 20/2020 delegovalo do Rady školy pri ZŠ Spišský
Štvrtok: Peter Gaj, Mgr. Anna Hricková, Janka Jurčová, ThLic. Jozef Súkeník.
Číslo uznesenia
20/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok pre funkčné obdobie rokov 2020 - 2024
deleguje zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ Spišský Štvrtok:
Peter Gaj, Mgr. Anna Hricková, Janka Jurčová, ThLic. Jozef Súkeník.
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Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

6
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Zuzana Grešová, Mgr. Anna Hricková, Ing. Štefan
Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

6
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

13. Správa o plnení Programu rozvoja obce Spišský Štvrtok za rok 2019.
Prednostka oboznámila prítomných so správou o plnení programu rozvoja obce za rok
2019, ktorá sa predkladá VÚC Prešov.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo stav plnenia PRO a správu o jeho plnení vzalo
uznesením 21/2020 na vedomie.
Číslo uznesenia

21/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu o plnení Programu rozvoja obce Spišský Štvrtok za rok 2019.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

6
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Zuzana Grešová, Mgr. Anna Hricková, Ing. Štefan
Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

6
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

14. Prerokovanie výšky dotácií podľa uznesenia 69/2019.
Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu a núdzový stav, vyhlásené v súvislosti s
ochorením COVID-19 a s tým súvisiace hygienicko-epidemiologické opatrenia,
v dôsledku ktorých sa nevykonávali aktivity na ktoré boli uznesením 69/2019 schválené
dotácie, starosta navrhol prehodnotenie poskytnutých dotácií a ich výšky. Obecná rada
navrhla plošné zníženie o 50%.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 22/2020 zrušilo pôvodné uznesenie 69/2019 a schválilo
plošné zníženie dotácií o 50 %, okrem: pre prijímateľa Mgr. Vladimír Žilka MTB pretek
sa dotácia neposkytne z dôvodu zrušenia pretekov a príspevok pre MO CHPH bol
vyčerpaný. Hlasovania sa zdržala poslankyňa Slávka Bajtošová, ktorá je štatutárnym
zástupcom jedného z prijímateľov dotácie, v súlade s § 9, ods. 2 VZN 1/2013 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Spišský Štvrtok.
Číslo uznesenia
22/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok zrušuje pôvodné znenie uznesenia 69/2019
a pre rok 2020 schvaľuje:
9

A/ dotáciu z rozpočtu obce Spišský Štvrtok podľa VZN 1/2013 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce Spišský Štvrtok pre žiadateľov:
FSk Štvrtočan
1 700 €
MO Matice slovenskej
750 €
ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku
750 €
Hokejový klub Spišský Štvrtok
1 000 €
Obecný športový klub Spišský Štvrtok
6 000 €
ŠK stolného tenisu
2 000 €
Mgr. Vladimír Žilka MTB pretek
0€
B/ príspevok z rozpočtu obce Spišský Štvrtok pre žiadateľov:
MO chovateľov poštových holubov
500 €
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

6
Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Zuzana Grešová,
Mgr. Anna Hricková, Ing. Štefan Oravec

5

Slávka Bajtošová

1

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

15. Schválenie návrhu VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 7/2017 o financovaní
základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení
z rozpočtu obce Spišský Štvrtok.
Prednostka oboznámila prítomných poslancov s návrhom VZN 2/2020, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN 7/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl,
materských škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Spišský Štvrtok. Dôvodom zmeny
je stanovenie obmedzujúcej podmienky výšky dotácie na žiaka ZUŠ. V súvislosti s
ochorením COVID-19 sa výška dotácie podľa odseku 1 pre rok 2020 stanovuje ako
maximálna a nesmie presiahnuť 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka
určenej podľa nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve v platnom znení.
K návrhu VZN neboli doručené pripomienky. Obecné zastupiteľstvo uznesením 23/2020
VZN 2/2020 schválilo.
Číslo uznesenia

23/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Konštatuje, že návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN 7/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl,
materských škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Spišský Štvrtok bol zverejnený
v súlade s § 6 ods. 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
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B/ Schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
7/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl
a školských zariadení z rozpočtu obce Spišský Štvrtok.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Za uznesenie hlasovali:
Zuzana Grešová, Mgr. Anna Hricková, Ing. Štefan
6
Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

16. Schválenie návrhu VZN č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach.
Prednostka oboznámila prítomných poslancov s návrhom VZN 3/2020, ktorým sa mení a
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a
školských zariadeniach. Dôvodom zmeny je zrušenie príspevkovej povinnosti zákonných
zástupcov podľa § 3, ods. 1, 2 a 5 VZN 3/2019 po dobu trvania mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID19, a to za každý celý mesiac od prerušenia prevádzky škôl a školských zariadení t. j. od
01.04.2020.
K návrhu VZN neboli doručené pripomienky. Obecné zastupiteľstvo uznesením 24/2020
VZN 2/2020 schválilo.
Číslo uznesenia

24/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Konštatuje, že návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020, ktorým sa mení a
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a
školských zariadeniach bol zverejnený v súlade s § 6 ods. 3 zákona 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
B/ Schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských
zariadeniach.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Za uznesenie hlasovali:
Zuzana Grešová, Mgr. Anna Hricková, Ing. Štefan
6
Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
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17. Správy hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol.
Hlavná kontrolórka Ing. Veronika Hoffmannová predniesla správy o vykonaných
kontrolách:
Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu obce Spišský Štvrtok za rok 2019.
V kontrolovanej oblasti boli zistené nedostatky, s ktorými oboznámila poslancov.
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok k 31.12.2019.
V kontrolovanej oblasti neboli zistené nedostatky.
Obecné zastupiteľstvo vzalo uznesením 25/2020 tieto správy na vedomie bez pripomienok.
Číslo uznesenia
25/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správy hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách:
 Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu obce Spišský Štvrtok za rok 2019.
 Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok k 31.12.2019.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

6
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Zuzana Grešová, Mgr. Anna Hricková, Ing. Štefan
Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

6
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

18. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020.
Hlavná kontrolórka Ing. Veronika Hoffmannová oboznámila prítomných poslancov s
návrhom plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020, ktorý Obecné zastupiteľstvo
uznesením 26/2020 bez pripomienok schválilo.
Číslo uznesenia

26/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ konštatuje, že návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 bol zverejnený v
súlade s § 18f, ods. 1, písm b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
B/ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Spišský Štvrtok na II.
polrok 2020 podľa predloženého návrhu,
C/ poveruje hlavnú kontrolórku obce Ing. Veroniku Hoffmannovú vykonaním kontrol
podľa schváleného plánu.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Za uznesenie hlasovali:
Zuzana Grešová, Mgr. Anna Hricková, Ing. Štefan
6
Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
12

Zdržali sa hlasovania:

0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

19. Informácia o prijatí nového organizačného poriadku.
Starosta oboznámil poslancov v súlade s § 13, ods. 4, písm d) zákona o obecnom zriadení
o vydaní nového organizačného poriadku od 01.06.2020, čo poslanci uznesením 27/2020
vzali na vedomie.
Číslo uznesenia
27/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie informáciu starostu obce o vydaní nového organizačného poriadku od
01.06.2020.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Za uznesenie hlasovali:
Zuzana Grešová, Mgr. Anna Hricková, Ing. Štefan
6
Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

20. Rôzne.
Starosta oboznámil prítomných poslancov s činnosťou obce v uplynulom období:
 Obec rozhodla o znovuotvorení škôl a školských zariadení od 1.6.2020, starosta
poďakoval riaditeľom ZŠ a MŠ ako aj zamestnancom obce za zvládnutie mimoriadnej
situácie, ktorá nastala v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19,
 pri otvorení MŠ bolo potrebné riešiť zástup za školníčku, ktorá z titulu rizikovej skupiny
do práce nenastúpila; presunutá bola zamestnankyňa z obecného úradu;
 bolo dodané nové osobné motorové vozidlo, ktoré bolo objednané v januári 2020
v súlade s rozpočtom,
 rozvoz obedov zabezpečuje jeden vyčlenený zamestnanec vozidlom SEAT Leon,
 rodinný dom s.č. 16 je už zapísaný na LV obce Spišský Štvrtok, kúpna cena je zaplatená;
je potrebné sa zaoberať budúcim využitím budovy (možné spojenie Obecný úrad
a Zdravotné stredisko) a spracovať projektový návrh - poslanci so spracovaním
projektového návrhu súhlasili;
 občianske združenie rodičov pri Základnej škole získalo dotáciu na projekt „Zdravé
vzdelávanie a komunitná spolupráca s výhľadom na panorámu Tatier“ vo výške 1 465
€ na výstavbu altánku s rozpočtovým nákladom 3 145,86 €; obec tento projekt finančne
podporí, stavba bude zrealizovaná do 30.11.2020,
 usporiadanie užívania cvičného futbalového ihriska bude predmetom rokovania
Komisie finančnej a územného plánovania.
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21. Záver.
Starosta obce Ing. Ján Greš poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala dňa 08. júna 2020, Ing. Eva Bajtošová

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

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

Slávka Bajtošová
Overovatelia zápisnice:
Ing. Štefan Oravec
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