OBEC

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V SPIŠSKOM ŠTVRTKU
Spišský Štvrtok

Zápisnica z 3. (riadneho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok,
zo dňa 06. apríla 2020 o 17:00 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: Mgr. Milan Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Zuzana Grešová,
Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová,

Program rokovania podľa pozvánky:
1.
Otvorenie.
2.
Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie.
3.
Schválenie programu zasadnutia.
4.
Kontrola plnenia uznesení.
5.
Dofinancovanie stravovania dôchodcov počas trvania mimoriadnej situácie.
6.
Prerokovanie príspevkov v školách a školských zariadeniach za mesiac marec.
7.
Žiadosť o potvrdenie odpredaja - Anna Hanisková.
8.
Žiadosť o odkúpenie pozemkov - Anna Gavalierová.
9.
Žiadosť o odkúpenie časti parcely C KN 69/2 - Rastislav Kroščen.
10. Rôzne.
11. 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 7 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: Mgr. Milan Biskup, Ing. Štefan Oravec, Vladimír Dunčko
- Overovatelia zápisnice: Zuzana Grešová, Darina Knapíková
- Zapisovateľ: Ing. Eva Bajtošová

1

Hlasovanie:

Za:

Proti:
Zdržal sa:
3.

Schválenie programu zasadnutia.
Poslanci prerokovali návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý schválili
v znení podľa pozvánky:
1. Otvorenie.
2. Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Dofinancovanie stravovania dôchodcov počas trvania mimoriadnej situácie.
6. Prerokovanie príspevkov v školách a školských zariadeniach za mesiac marec.
7. Žiadosť o potvrdenie odpredaja - Anna Hanisková.
8. Žiadosť o odkúpenie pozemkov - Anna Gavalierová.
9. Žiadosť o odkúpenie časti parcely C KN 69/2 - Rastislav Kroščen.
10. Rôzne.
11. Záver.
Hlasovanie:

Za:

Proti:
Zdržal sa:
4.

Mgr. Milan Biskup, Vladimír Dunčko Peter Gaj, Zuzana
Grešová, Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková, Ing.
Štefan Oravec
-----

Mgr. Milan Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Zuzana
Grešová, Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková, Ing.
Štefan Oravec
-----

Kontrola plnenia uznesení.
Starosta obce zhodnotil plnenie uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 20.01.2020 a
10.02.2020. Všetky uznesenia boli splnené.
Poslanci uznesením 6/2020 vzali správu starostu obce na vedomie bez pripomienok.
Číslo uznesenia
6/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 20.01.2020 a 10.02.2020.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Milan Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj,
Za uznesenie hlasovali:
Zuzana Grešová, Mgr. Anna Hricková, Darina
7
Knapíková, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
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5.

Dofinancovanie stravovania dôchodcov počas trvania mimoriadnej situácie.
Obec bude poskytovať stravu pre dôchodcov zo ŠJ v Spišskom Štvrtku. Po prerokovaní
s vedúcou školskej jedálne a snahe zabezpečiť skvalitnenie poskytovanej stravy počas
trvania mimoriadnej situácie starosta navrhol, aby časť zaplatenej réžie (1,73 €) bola
poskytnutá na skvalitnenie stravy pre dôchodcov, t.j. suma 1,50 € by bola vrátená ŠJ ako
príspevok obce na skvalitnenie stravy a 0,23 € by bolo použité na nákup jednorazových
obalov. Uvedené bude platiť do ukončenia mimoriadneho stavu alebo do doby plnej
prevádzky školskej jedálne.
Poslankyňa Zuzana Grešová pri tejto príležitosti navrhla, aby sa v budúcnosti prehodnotilo
zabezpečovanie stravy pre dôchodcov aj v čase školských prázdnin.
Poslanci návrh starostu o dofinancovaní stravy pre dôchodcov uznesením 7/2020 bez
pripomienok schválili.

Číslo uznesenia

7/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Schvaľuje príspevok obce na skvalitnenie stravy dôchodcom s trvalým pobytom
v obce Spišský Štvrtok formou doplatku vo výške 1,50 €, ktorý bude poskytnutý ŠJ
v Spišskom Štvrtku na nákup potravín.
B/ Berie na vedomie, že zabezpečenie jednorazových obalov zabezpečí obec.
C/ Schvaľuje obmedzenie platnosti uznesenia do doby trvania mimoriadneho stavu alebo
plnej prevádzky školskej jedálne.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Milan Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj,
Za uznesenie hlasovali:
Zuzana Grešová, Mgr. Anna Hricková, Darina
7
Knapíková, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

6.

Prerokovanie príspevkov v školách a školských zariadeniach za mesiac marec.
Prednostka informovala poslancov, že na základe uzatvorenia škôl a školských zariadení
je požiadavka základnej školy o prehodnotenie poplatkov za mesiac marec a nasledujúce
(ŠJ 5 €, ŠKD 3 €, MŠ 10 €). Keďže poplatky sú stanovené VZN 3/2019 zmena (úhrada
alikvotnej časti) prípadne odpustenie poplatku je potrebné na základe odporúčania
MŠVVaŠ SR zakomponovať do VZN.
Poslanci uložili prednostke pripraviť návrh na zmenu VZN 3/2019 o určení výšky
príspevkov v školách a školských zariadeniach, do ktorého sa zakomponuje možnosť
úhrady alikvotnej časti príspevku počas trvania mimoriadnej situácie, ako aj návrh na
zmenu VZN 7/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl,
materských škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Spišský Štvrtok a reagovať tak na
vysoký predpoklad poklesu príjmov z podielových daní.
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Uvedené poslanci schválili uznesením 8/2020.

Číslo uznesenia
8/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
ukladá prednostke obecného úradu pripraviť návrh na zmenu
 VZN 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach, do
ktorého sa zakomponuje možnosť úhrady alikvotnej časti príspevku počas trvania
mimoriadnej situácie,
 financovania škôl a školských zariadení podľa VZN 7/2017 o financovaní
základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských
zariadení z rozpočtu obce Spišský Štvrtok.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

7
Mgr. Milan Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj,
Zuzana Grešová, Mgr. Anna Hricková, Darina
Knapíková, Ing. Štefan Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

7
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

7.

Žiadosť o potvrdenie odpredaja - Anna Hanisková.
Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou Anny Haniskovej, ktorá požiadala 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. Starosta odporúča takéto potvrdenie vydať až po schválení ZaD č. 4.
Poslanci k uvedenému prijali uznesenie 9/2020.

Číslo uznesenia

9/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje, že žiadosťou Anny Haniskovej sa bude zaoberať po schválení a nadobudnutí
účinnosti ZaD č. 4 k Územnému plánu obce Spišský Štvrtok.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

7
Mgr. Milan Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj,
Zuzana Grešová, Mgr. Anna Hricková, Darina
Knapíková, Ing. Štefan Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

7
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
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8.

Žiadosť o odkúpenie pozemkov - Anna Gavalierová.
Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou Anny Gavalierovej, ktorá požiadala
o odkúpenie pozemkov C KN 312/19 o výmere 208 m2 a časť parcely C KN 312/2
o výmere 400 m2 prináležiacich parcele 312/19. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že na
parcele 312/19 vlastní byt a na parcele 312/2 chce umiestniť mobilný dom.
Skutkový stav je, že vlastníkom všetkých bytov je Tomáš Hanák, Martin. Na LV je
poznámka, že je podaná žaloba o určenie neplatnosti (dobrovoľnej) dražby zo dňa
07.03.2016. V súčasnosti p. Gavalierovej tak nevzniká nárok na odpredaj časti pozemku
pod bytovkou, ani prináležiaceho pozemku.
V zmysle funkčného využitia územia je pozemok 312/2 evidovaný ako plocha pozemkov
bytových domov, na ktorých nie je výstavba nových BD povolená - plochy v dotyku s
jestvujúcimi bytovými domami sú určené pre skvalitnenie bývania územie slúži výlučne
pre bývanie a pre rekreačné funkcie jestvujúcich bytových domov. Žiadosti nie je možné
vyhovieť, preto poslanci uznesením 10/2020 žiadosť Anna Gavalierovej zamietli.
Číslo uznesenia

10/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
neschvaľuje žiadosť Anny Gavalierovej o odkúpenie pozemkov - parcela C KN 312/19
o výmere 208 m2 a časť parcely C KN 312/2 o výmere 400 m2 prináležiacich parcele 312/19.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

7
Mgr. Milan Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj,
Zuzana Grešová, Mgr. Anna Hricková, Darina
Knapíková, Ing. Štefan Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

7
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

9.

Žiadosť o odkúpenie časti parcely C KN 69/2 - Rastislav Kroščen.
Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou Rastislava Kroščena a manželky Veroniky
Kroščenovej, ktorí požiadali o odkúpenie pozemku C KN 69/2 o výmere 96 m2. Ide
o pozemok, ktorý využívajú a je bezprostredne prináležiaci k ich pozemku a rodinnému
domu. Starosta odporúča žiadosti vyhovieť a stanoviť obvyklú kúpnu cenu min. 20 € / m2.
Poslanci uznesením 11/2020 predaj majetku a to pozemok C KN 69/2 s výmerou 96 m2
schválili za cenu 20 € za 1 m2.
Číslo uznesenia

11/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok:
A/ konštatuje, že
parcela C KN 69/2, výmera 96 m2, uvedená na LV 1, obec Spišský Štvrtok, katastrálne
územie Spišský Štvrtok, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, je svojim
umiestnením a využitím plochou priľahlou a tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
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(rodinný dom) vo vlastníctve žiadateľa Rastislava Kroščena a Veroniky Kroščenovej,
bytom Potočná 208/21, Spišský Štvrtok, preto
B/ schvaľuje
predaj zhora vymedzeného majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991
Zb. o majetku obcí a to predaj parcely C KN 69/2 o výmere 96 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie kupujúcim Rastislavovi Kroščenovi a manželke Veronike
Kroščenovej, bytom Potočná 208/21, Spišský Štvrtok za nasledujúcich podmienok:
- kúpna cena 20 €/m2
- náklady spojené s predajom zhora uvedeného majetku znášajú kupujúci.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

7
Mgr. Milan Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj,
Zuzana Grešová, Mgr. Anna Hricková, Darina
Knapíková, Ing. Štefan Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

7
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
10. Rôzne.
Prednostka Ing. Eva Bajtošová:
 odovzdala predsedníčke mandátovej komisie Mgr. Anne Hrickovej Oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce (plnenie úloh zákona
357/2004 Z.z.)
Starosta Ing. Ján Greš:
 Folklórne slávnosti plánované na august 2020 vzhľadom na súčasnú mimoriadnu
situáciu a po prerokovaní s vedúcou FSk Štvrtočan Slávkou Bajtošovu budú zrušné.
 K poskytovaniu dotácií podľa VZN 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Spišský Štvrtok starosta uviedol, že dotácie budú poskytované postupne, po predložení
dokladov určených na úhradu.
 22. apríla 2020 sa uskutoční výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej
školy v Spišskom Štvrku.
Zuzana Grešová sa dotazovala, či obec neplánuje vykonávať dezinfekciu stojísk na odpady
a autobusových zastávok.
Starosta:
 vo veci dezinfekcie sa poskytuje súčinnosť lekárom na zdravotnom stredisku,
dezinfikujú sa priestory obecného úradu, objednalo sa 2000 ks rúšok, ktoré budú
postupne expedované obyvateľom od 18 rokov ( 400 ks sa už expedovalo).
Ing Štefan Oravec:
 požiadal o zvolanie komisie finančnej, územného plánovania a výstavby za účelom
stanovenia investičných priorít v tomto a nasledujúcich rokoch.
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11. Záver.
Starosta obce Ing. Ján Greš poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala dňa 06. apríla 2020, Ing. Eva Bajtošová

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

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

Zuzana Grešová
Overovatelia zápisnice:
Darina Knapíková
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