OBEC

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V SPIŠSKOM ŠTVRTKU
Spišský Štvrtok

Zápisnica zo 4. (mimoriadneho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišský
Štvrtok, zo dňa 31. júla 2019 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
Irena Stašová, ekonómka
Poslanci: Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec
Ing. Ľuboš Bajtoš, Vladimír Dunčko, Peter Gaj,

Program rokovania podľa pozvánky:
1. Otvorenie.
2. Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Schválenie prenájmu STL plynovod spoločnosti SPP - distribúcia a.s.
5. Schválenie spolufinancovania projektu - Rekonštrukcia krytu a odvodnenia miestnej
komunikácie ul. Vysoká v obci Spišský Štvrtok.
6. Rôzne.
7. Záver.
1.

Otvorenie zasadnutia
Rokovanie mimoriadneho 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, Darina Knapíková
- Overovatelia zápisnice: Zuzana Grešová, Mgr. Anna Hricková,
- Zapisovateľ: Ing. Eva Bajtošová
Hlasovanie:
Za:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Zuzana Grešová,
Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan
Oravec
Proti:
--Zdržal sa:
--1

3.

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

Za:

Proti:
Zdržal sa:
4.

Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Zuzana Grešová,
Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan
Oravec
-----

Schválenie prenájmu STL plynovod spoločnosti SPP - distribúcia a.s.
Starosta oboznámil poslancov, že bola ukončená a skolaudovaná výstavba STL plynovodu
na ul. Alejovej. Pre ďalšie prevádzkovanie je potrebné stavbu odovzdať odborne spôsobilej
osobe.
Prednostka pripomenula, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 03.06.2019 bol
uznesením OZ č. 41/2019 schválený zámer prenajať majetok obce „IBV ulica Alejová
Spišský Štvrtok - STL plynovod, STL pripojovacie plynovody“ spoločnosti SPP distribúcia a.s. Bratislava za účelom jeho ďalšieho prevádzkovania odborne spôsobilou
osobou z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Tento zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce od 04.06.2019
nepretržite, t.j. najmenej 15 dní pred schválením.
Poslanci uznesením 45/2019 prenájom majetku z dôvodov hodných osobitného zreteľa
schválili 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Číslo uznesenia

45/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok:
A/ Konštatuje, že
zámer prenajať majetok obce „IBV ulica Alejová Spišský Štvrtok - STL plynovod,
STL pripojovacie plynovody“ za účelom jeho ďalšieho prevádzkovania odborne
spôsobilou osobou spôsobom hodným osobitného zreteľa bol najmenej 15 dní pred
schválením zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce podľa § 9a ods.
9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
B/ Schvaľuje
prenájom majetku obce „IBV ulica Alejová Spišský Štvrtok - STL plynovod, STL
pripojovacie plynovody“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9
písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za účelom
jeho prevádzkovania spoločnosti SPP-distribúcia a.s., Bratislava.
C/ Zmocňuje starostu obce vo veci rokovania o zmluvných podmienkach prenájmu.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:

6

2

Za uznesenie hlasovali:

Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Zuzana
Grešová, Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková,
Ing. Štefan Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

6
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5.

Schválenie spolufinancovania projektu - Rekonštrukcia krytu a odvodnenia miestnej
komunikácie ul. Vysoká v obci Spišský Štvrtok.
Starosta informoval poslancov, že 26.6.2019 bola vyhlásená výzva z Operačného programu
Ľudské zdroje, zameraná na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s
kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1. Ide o budovanie a rekonštrukciu ciest, chodníkov
a pod. v lokalitách s MRK. Projekčne je pripravená ulica Vysoká.
Prednostka informovala poslancov, že žiadosť je v príprave pod názvom projektu
„Podpora dobudovania miestnych komunikácií v obci Spišský Štvrtok“. Povinnou
prílohou k žiadosti, ktorú treba podať do 09.09.2019 je uznesenie obecného zastupiteľstva
o schválení predloženia žiadosti, o spolufinancovaní vo výške 5 % oprávnených výdavkov,
ako aj o zabezpečení financovania neoprávnených výdavkov.
Poslanci predložený návrh uznesením 46/2019 schválili.
Číslo uznesenia

46/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/

B/

C/

Konštatuje, že ciele projektu „Podpora dobudovania miestnych komunikácií v
obci Spišský Štvrtok“ sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným
územným plánom obce.
Schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje
Kód výzvy:
OPLZ-PO6-SC611-2019-1
Špecifický cieľ:
6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k
zlepšeným podmienkam bývania
Názov projektu:
Podpora dobudovania miestnych komunikácií v obci
Spišský Štvrtok
Schvaľuje
 povinné spolufinancovanie projektu, t.j. min. 5% z celkových oprávnených
výdavkov,
 financovanie neoprávnených výdavkov projektu, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

6
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Zuzana
Grešová, Mgr. Anna Hricková, Darina
Knapíková, Ing. Štefan Oravec

6
3

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

0
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

6.

Rôzne.
Starosta informoval poslancov, že dňa 29.08.2019 bude Deň otvorených dverí v novo
zrekonštruovanej materskej škole na ktorý pozval prítomných poslancov.
Tiež dal do pozornosti pozvanie partnerskej gminy Siepraw na oslavy 100-tého výročia
dychovej hudby Sieprawianka v dňoch 10.-11.08.2019. Účasť poslancov treba nahlásiť na
obecný úrad do 5.8.2019.

7.

Záver.
Starosta obce Ing. Ján Greš poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončil.
Zapísala dňa 31. júla 2019, Ing. Eva Bajtošová

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

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

Zuzana Grešová
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Anna Hricková

4

