OBEC

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V SPIŠSKOM ŠTVRTKU
Spišský Štvrtok

Zápisnica z 6. (riadneho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok
zo dňa 29. júna 2015 o 15,00 hod. na Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku.

Prítomní : Ing. Ján Greš, starosta obce
Ing. Eva Bajtošová, prednostka OcÚ
Mgr. Katarína Hozzová Gibalová – hlavná kontrolórka obce
Poslanci: Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská,
Ing. Štefan Oravec, Peter Sanetrik
Neprítomní: Mgr. Milan Biskup, Vladimír Dunčko, Ing. Štefan Sagula,
Program rokovania podľa pozvánky:
1.
Otvorenie.
2.
Určenie návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa.
3.
Schválenie programu zasadnutia.
4.
Kontrola plnenia uznesení.
5.
Návrh záverečného účtu obce Spišský Štvrtok za rok 2014.
- Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu.
- Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky.
6.
Odkúpenie pozemkov p.č. KN-C 518/7, KN-C 518/10, 518/11.
7.
Žiadosť o zmenu Územného plánu obce Spišský Štvrtok.
8.
Schválenie žiadosti o NFP na projekt „Modernizácia a rekonštrukcia verejného
osvetlenia v obci Spišský Štvrtok“ a zabezpečenie jeho spolufinancovania.
9.
Rôzne.
10. Záver.

1.

Otvorenie zasadnutia
Rokovanie riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok otvoril
starosta obce Ing. Ján Greš, privítal poslancov obecného zastupiteľstva a hlavnú
kontrolórku.
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 doplnenie návrhovej komisie, overovateľov
a zapisovateľku:
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- Návrhová komisia: Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Emília Javorská
- Overovatelia zápisnice a uznesení: Ing. Štefan Oravec, Peter Sanetrik
- Zapisovateľka: Ing. Eva Bajtošová
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržal sa:

3.

Schválenie programu zasadnutia.
Poslanci prerokovali návrh programu riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
nevzniesli žiadne doplnenia a program rokovania schválili v znení podľa pozvánky.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržal sa:

4.

Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Peter Gaj,
Mgr. Emília Javorská, Ing. Štefan Oravec, Peter Sanetrik
-----

Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Peter Gaj,
Mgr. Emília Javorská, Ing. Štefan Oravec, Peter Sanetrik
-----

Kontrola plnenia uznesení.
Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa
18.05.2015:
 k uzneseniu 51/2015 – bola uzatvorená kúpna zmluva, podaný bol návrh na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,
 k uzneseniu 52/2015 – v časti uznesenia D/ - obec začala prípravné práce v súvislosti
s projektovou dokumentáciou, celý proces vrátane rokovania s VSD a.s. bude trvať
min. 1 rok,
 k uzneseniu 53/2015 – uznesenie splnené,
 k uzneseniu 54/2015 - v štádiu prípravy sú jednotlivé autorské zmluvy.
Poslanci uznesením 55/2015 vzali túto správu na vedomie.

Číslo uznesenia
55/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 18.05.2015.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Peter Gaj,
Za uznesenie hlasovali:
Mgr. Emília Javorská, Ing. Štefan Oravec, Peter
6
Sanetrik
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
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5.

Návrh záverečného účtu obce Spišský Štvrtok za rok 2014.
 Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu.
 Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky.
Poslanci boli oboznámení s návrhom Záverečného účtu obce Spišský Štvrtok za rok
2014. Ing. Eva Bajtošová predniesla správu nezávislého audítora o overení účtovnej
závierky, pričom audítor ukončil overenie účtovnej závierky výrokom – bez výhrad.
Hlavná kontrolórka Mgr. Katarína Hozzová Gibalová oboznámila poslancov s odborným
stanoviskom k návrhu záverečného účtu. Keďže návrh záverečného účtu bol spracovaný
a zverejnený v zmysle platnej legislatívy, podľa záverov audítora „účtovná závierka
poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky obce Spišský
Štvrtok k 31.12.2014 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu
sú v súlade so zákonom o účtovníctve“, preto hlavná kontrolórka odporučila schváliť
celoročné hospodárenie obce za rok 2014 výrokom bez výhrad.
Poslanec Peter Gaj požiadal o podrobnejšie vysvetlenie k pohľadávkam, po ich vysvetlení
obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením 56/2015 Záverečný účet obce Spišský Štvrtok
za rok 2015 výrokom bez výhrad a rozdelilo výsledok hospodárenia do rezervného fondu
2 905 € a do fondu rozvoja obce 24 438,04 €.

Číslo uznesenia

56/2015

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Berie na vedomie správu audítora o overení účtovnej závierky obce za rok 2014.
B/ Berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu
obce za rok 2014.
C/ Schvaľuje Záverečný účet obce Spišský Štvrtok za rok 2014 výrokom:
Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
D/ Schvaľuje usporiadanie výsledku hospodárenia takto:
2 905,00 €
24 438,04 €
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

povinný prídel do rezervného fondu
(10 % prebytku rozpočtového hospodárenia)
po zohľadnení finančných operácií do fondu rozvoja obce
6
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Peter Gaj,
Mgr. Emília Javorská, Ing. Štefan Oravec, Peter
Sanetrik

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

6
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

6.

Odkúpenie pozemkov p.č. KN-C 518/7, KN-C 518/10, 518/11.
Starosta obce informoval poslancov OZ o rokovaniach so zástupcom Biskupského úradu
v Spišskom Podhradí p. Machajom ohľadom odkúpenia parciel KN-C 518/11 a 518/12 na
ul. Mlynskej, ktorých odkúpenie bolo schválené uznesením 29/2015.
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Biskupský úrad nesúhlasí s navrhovanou cenou 3,13 €/m2 ale ani s predmetnými
pozemkami. Navrhujú, aby obec odkúpila aj zostatkové časti pozemkov podľa GP
14/2015, t.j. celú parcelu KN-C 518/7 vo výmere 354 m2 a novovytvorené parcely KN-C
518/10 vo výmere 33 m2 a KN-C 518/11 vo výmere 264 m2, spolu 651 m2 za cenu
6 €/m2. Návrh ceny vychádza s reálnych predajov cirkevných pozemkov, znížený
o 50 %.
Obecné zastupiteľstvo tento návrh prerokovalo, vzhľadom na potrebu usporiadať
vlastníctvo k týmto pozemkom návrh Biskupského úradu akceptovalo a uznesením
57/2015 odkúpenie pozemkov schválilo. Následne však je potrebné vlastnícky usporiadať
pozemky - časť parcely KN-C 518/7 vo výmere 136 m2 a KN-C 518/10 vo výmere 33
m2, ktoré sú v užívaní majiteľov priľahlých rodinných domov.
Číslo uznesenia

57/2015

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ ruší unesenie 29/2015 zo dňa 16.03.2015,
B/ schvaľuje odkúpenie parciel v obci Spišský Štvrtok, KÚ Spišský Štvrtok, p.č. KN-C
518/7 vo výmere 354 m2
518/10 vo výmere 33 m2 a KN-C 518/11 vo výmere 264 m2 podľa GP 14/2015
zapísané na LV 549, spolu 651 m2
C/ schvaľuje kúpnu cenu 6 € / m2
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

6
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Peter Gaj,
Ing. Štefan Oravec, Peter Sanetrik
Mgr. Emília Javorská

5
1
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

7.

Žiadosť o zmenu Územného plánu obce Spišský Štvrtok.
Spoločnosť FED-oil s.r.o. požiadala o zmenu v Územnom pláne obce na parcele 690/2 /
Čerpacia stanica PHM, ktorej využiteľnosť na ďalší rozvoj je obmedzená, nakoľko na
časti parcely je navrhnutá verejná zeleň. Spoločnosť tam plánuje ďalšiu výstavbu
a všetky náklady súvisiace so zmenou ÚP bude znášať v plnej výške.
Ing. Štefan Oravec – neohrozí tento zámer projekt kruhovej križovatky?
Starosta obce – kruhová križovatka je podľa novoprijatého dokumentu Genertel
dopravnej infraštruktúry Prešovského samosprávneho kraja zaradená do plánovaných
aktivít PSK.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť prijatím uznesenia 58/2015 schválilo.

Číslo uznesenia

58/2015

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje žiadosť spoločnosti FED-oil, s.r.o. Košická 1758/1, Senec, IČO 45 616 973 a
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súhlasí so spracovaním zmeny Územného plánu obce Spišský Štvrtok s podmienkou, že
všetky výdavky spojené so spracovaním zmeny Územného plánu uhradí žiadateľ FED-oil,
s.r.o. Košická 1758/1, Senec v plnej výške.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Peter Gaj,
Za uznesenie hlasovali:
Mgr. Emília Javorská, Ing. Štefan Oravec, Peter
6
Sanetrik
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

8.

Schválenie žiadosti o NFP na projekt „Modernizácia a rekonštrukcia verejného
osvetlenia v obci Spišský Štvrtok“ a zabezpečenie jeho spolufinancovania.
Ing. Eva Bajtošová oboznámila poslancov so stavom pripravovanej žiadosti o NFP v
rámci výzvy MH SR, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 2.2
Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie
poradenstva v oblasti energetiky. Výzva bude uzatvorená 30.09.2015. Povinnou prílohou
žiadosti je potvrdenie o zabezpečení finančných zdrojov spolufinancovania projektu
formou uznesenia obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo predloženie žiadosti a spolufinancovanie uznesením 59/2015
schválilo.

Číslo uznesenia

59/2015

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok schvaľuje
A/ predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
„Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Spišský Štvrtok“ ktorý je
realizovaný obcou Spišský Štvrtok,
B/ zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
C/ zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Peter Gaj,
Za uznesenie hlasovali:
Mgr. Emília Javorská, Ing. Štefan Oravec, Peter
6
Sanetrik
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

9. Rôzne.
 Starosta obce informoval poslancov o ukončení dostavby kanalizácie na ul. Alejová,
v súčasnosti prebieha proces odovzdávania stavby.
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 Ing. Ľuboš Bajtoš – pripomenul svoju požiadavku na kalkuláciu ceny za oplotenie
ihriska.
Starosta obce – cena za 3 m betónového oplotenia je cca 192 €
 Mgr. Emília Javorská – v akom štádiu je autobusová zastávka?
– na Námestí slobody pri Jednote SD je poškodená dlažba, nedá
sa reklamovať?
Starosta obce
– k autobusovej zastávke: je podpísaná ZoD s dodávateľom stavby,
stavenisko prevezme 13.07.2015,
– poškodená dlažba bola reklamovaná u dodávateľa stavby; na základe
vyjadrenia výrobcu sa predmetná dlažba už nevyrába v potrebnej farbe,
iba v sivej, preto je potrebné požiadať o zmenu projektu, čo je v štádiu
riešenia.
10. Záver.
Starosta obce Ing. Ján Greš poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.

Zapísala 29.06.2015 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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