OBEC

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V SPIŠSKOM ŠTVRTKU
Spišský Štvrtok
Zápisnica zo 6. (riadneho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok,
zo dňa 24. októbra 2022 o 18:00 hod. na Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku.
Prítomní :

Neprítomní:

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

Program rokovania podľa pozvánky:
1. Otvorenie.
2. Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Schválenie návrhu VZN 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1/2022 o financovaní
základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl, školských zariadení a
centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Štvrtok.
6. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky obce Spišský
Štvrtok k 31.12.2021.
7. Žiadosť o vyjadrenie k prekládke nemenovaného potoka.
8. Žiadosť o prerokovanie štúdie v lokalite Kremňa.
9. Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre Obecný športový klub.
10. Navýšenie dotácie pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Spišský Štvrtok na obnovu
kaplnky.
11. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením.
12. Návrh na vyradenie zmarených investícií z účtu 042.
13. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce.
14. Návrh odmien poslancom obecného zastupiteľstva.
15. Rôzne
16. 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.
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2.

Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie
Starosta obce predniesol návrh na určenie návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa:
- Návrhová komisia: Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Ing. Štefan Oravec
- Overovatelia zápisnice: Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková
- Zapisovateľ: Ing. Eva Bajtošová
Hlasovanie:
Za:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Mgr.
Anna Hricková, Darina Knapíková, 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:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Mgr.
Anna Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec
Proti:
--Zdržal sa:
---

4.

Kontrola plnenia uznesení.
Starosta obce zhodnotil plnenie uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 22.08.2022
a 27.09.2022. Všetky uznesenia boli splnené.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 33/2022 vzalo správu starostu obce o plnení uznesení na
vedomie bez pripomienok.
Číslo uznesenia
33/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 22.08.2022 a 27.09.2022.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Za uznesenie hlasovali:
Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková, Ing.
6
Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5.

Schválenie návrhu VZN 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1/2022 o financovaní
základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl, školských zariadení
a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Štvrtok.
Prednostka oboznámila prítomných s návrhom VZN 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN 1/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských
škôl, školských zariadení a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Spišský Štvrtok. Návrh vychádza z nevyhnutnej potreby navýšenia mzdových výdavkov
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na poskytnutie 500 € odmeny vyplývajúcej z dodatkov ku kolektívnej zmluve vyššieho
stupňa pre verejnú službu na rok 2022, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu roka 2022.
K návrhu VZN neboli v stanovenej lehote predložené žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo VZN 4/2022 uznesením 34/2022 schválilo bez pripomienok.
Číslo uznesenia

34/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Konštatuje, že návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN 1/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl,
materských škôl, školských zariadení a centier voľného času v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Spišský Štvrtok 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. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
1/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl,
školských zariadení a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský
Štvrtok.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Za uznesenie hlasovali:
Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková, Ing.
6
Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

6.

Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky obce Spišský
Štvrtok k 31.12.2021.
Na rokovanie sa prezentovala poslankyňa Slávka Bajtošová.
Prednostka oboznámila členov rady s obsahom správy nezávislého audítora o overení
konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy. Audítor vyslovil
názor: „Konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej
finančnej situácie konsolidovaného celku k 31.12.2021 a konsolidovaného výsledku
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“ a „Informácie uvedené v konsolidovanej
výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou
za daný rok; konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona
o účtovníctve.“
Obecné zastupiteľstvo uznesením 35/2022 vzalo správu nezávislého audítora na vedomie.
Číslo uznesenia
35/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
a konsolidovanej výročnej správy za rok 2021.
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Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

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

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

7
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

7.

Žiadosť o vyjadrenie k prekládke nemenovaného potoka.
Róbert Šveda, Dlhé Stráže 34, požiadal o vyjadrenie k premiestneniu nemenovaného
potoka na parcele C KN 1263/137. Potok zasahuje do pozemku určeného na výstavbu
rodinného domu v lokalite Ovsisko. Žiadateľ plánuje premiestnenie na parcelu C KN
1263/109 pozdĺž svojej parcely C KN 1263/137. K žiadosti priložil aj súhlasné stanovisko
vlastníkov dotknutej parcely. Premiestnenie žiadateľ chce zrealizovať v spolupráci s obcou
Spišský Štvrtok na pozemkoch C KN 1263/109 a 1263/137 na vlastné náklady.
Jedná sa o parcelu, ktorá je v územnom pláne určená na plochy verejnej a sprievodnej
zelene a obec ju v budúcnosti bude odkupovať. Práce a materiál na obecných pozemkoch
by zabezpečila obec. Starosta upozornil ešte, že kvôli spádu bude potrebné urobiť
polohopisné a výškopisné zameranie parciel a následne navrhnúť preloženie koryta potoka.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť prerokovalo a realizáciu aktivity so zaradením do rozpočtu
v roku 2023 schválilo uznesením 36/2022.
Číslo uznesenia
36/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje realizáciu prekládky nemenovaného potoka so zaradením do rozpočtu v roku
2023.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Peter Gaj, Mgr. Anna Hricková, Darina
7
Knapíková, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

8.

Žiadosť o prerokovanie štúdie v lokalite Kremňa.
Ing. Peter Dunajčan požiadal o prerokovanie štúdie v lokalite Kremňa II. Žiadateľ
požaduje, aby sa na základe štúdie vytvorilo z pôvodných 3 parciel podľa platného
územného plánu 7 nových parciel o výmere 368 – 432 m2. Obecná rada na svojom
rokovaní dňa 17.10.2022 neodporučila spúšťať časť lokality podľa navrhovanej štúdie, ale
riešiť ju v budúcnosti komplexne a to v zmysle zastavanosti platného územného plánu.
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Obecné zastupiteľstvo žiadosť prerokovalo, skonštatovalo, že lokalitu je potrebné riešiť
v budúcnosti v súlade s platným územným plánom, územné konanie s vymedzením
komunikácie a s územným rozhodnutím riešiť v budúcnosti pre celú lokalitu.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 37/2022 navrhovanú štúdiu neschválilo.
Číslo uznesenia
37/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
konštatuje, že navrhovaná štúdia je v rozpore s platným územným plánom obce a
neschvaľuje jej realizáciu.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Peter Gaj, Mgr. Anna Hricková, Darina
7
Knapíková, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

9.

Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre Obecný športový klub.
Obecný športový klub požiadal o navýšenie dotácie vo výške 3 500 € na dofinancovanie
roka 2022 najmä z dôvodu zvýšenej potreby finančných prostriedkov na dopravu najmä
v dôsledku mimoriadneho rastu cien pohonných hmôt.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 38/2022 navýšenie dotácie o 3 500 € schválilo.
Číslo uznesenia

38/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje navýšenie dotácie z rozpočtu obce Spišský Štvrtok podľa uznesenia 10/2022 zo
dňa 28.02.2022 pre Obecný športový klub Spišský Štvrtok o + 3 500 €.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

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

7
0
0

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

10. Navýšenie dotácie pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Spišský Štvrtok na obnovu
kaplnky.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo navýšenie dotácie pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť
Spišský Štvrtok o 4 000 €, podľa žiadosti zo dňa 26.11.2021 na rok 2022 a uznesenia
10/2022 zo dňa 28.02.2022 na obnovu kaplnky.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 39/2022 navýšenie dotácie o 4 000 € schválilo.
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Číslo uznesenia
39/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje navýšenie dotácie z rozpočtu obce Spišský Štvrtok podľa uznesenia 10/2022 zo
dňa 28.02.2022 pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Spišský Štvrtok o + 4 000 € na obnovu
kaplnky.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
7
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Peter Gaj, Mgr. Anna Hricková, Darina
Knapíková, Ing. Štefan Oravec
0
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

11. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením.
Prednostka oboznámila prítomných s navrhovaným rozpočtovým opatrením, ktoré sa
dotýka navýšenia prímu z podielových daní podľa prognózy zverejnenej v septembri
2022, dofinancovania školských zariadení podľa VZN 4/2022, dofinancovanie ZUŠ,
dotácií z rozpočtu obce a presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými
programami na dofinancovanie potrieb obce a zmena použitia RF z kapitálových výdavkov
Dažďová kanalizácia Majerická, Lipová na bežné výdavky z dôvodu mimoriadnych
okolností na úhradu energií.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 40/2022 rozpočtové opatrenie bez pripomienok
schválilo.
Číslo uznesenia
40/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok schvaľuje:
1. v súlade s § 10 ods. 9 zákona 583/2004 Z.z., použitie prostriedkov rezervného fondu
na bežné výdavky vo výške 34 000 €, a to na ďalšiu úhradu významného zvýšenia cien
elektrickej energie a plynu v roku 2022 v dôsledku vzniku mimoriadnych okolností,
ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu,
2. rozpočtové opatrenie – navýšenie a presun rozpočtových prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu:
A/

Príjmy

+7.856,00 €

Výnos dane z príjmov US
B/

41/111003

Výdavky

+7.856,00 €
+7.856,00 €

Program 1

Plánovanie, manažment, kontrola

Podprogram 1.6

Finančné, riadenie, účtovníctvo,
daňová a rozpočtová politika
Poplatky banke, odvody

Program 2

Propagácia a marketing

Podprogram 2.2

Partnerské obce

41/0112/637012

+500,00 €

6

Partnerské obce - reprezentačné
Program 3

Interné služby

Podprogram 3.1

Správa, údržba a obstaranie
hnuteľného majetku
DHIM do 1700,00 €

Podprogram 3.2

-1.500,00 €

46/0111/632001

+34.000,00 €

41/1020/633006

-900,00 €

41/0320/637005

+900,00 €

41/0510/634004

-1.310,00 €

Vodovod Alejova II

41/0630/717001-2

-3.000,00 €

Veľkokapacitný kontajner

41/0510/713004

+3.000,00 €

Dažďová kanalizácia Majerická,
Lipová

46/0443/717001-33

-34.000,00 €

Správa a údržba budov a obstaranie
nehnuteľného majetku

Program 4

Služby občanom

Podprogram 4.5

Stravovanie dôchodcov
Všeobecný materiál

Program 5

Bezpečnosť

Podprogram 5.2

Ochrana pred požiarmi
Činnosť DHZ

Program 6

Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1

Vývoz komunálneho odpadu
Odvoz komunálneho odpadu
Nakladanie z vodami

Program 7

Vzdelávanie

Podprogram 7.2

Základná škola( v rozpočte ZŠ)

Podprogram 3

Stravovanie v jedálňach školských
zariadení
Školská jedáleň pri ZŠ

Podprogram 4

+3.423,75 €

Školský klub
Školský klub pri ZŠ

Podprogram 5

+2.054,25 €

Príspevok na záujmové vzdelávanie
detí
Príspevok na CVČ pri ZŠ

Podprogram 7.5

Program 8

+684,75 €

Príspevok na záujmové vzdelávanie
detí
Príspevok na ZUŠ Rosnička

Podprogram 7.6

-500,00 €

41/0111/633001

Energie za plyn z RF

Podprogram 6.3

41/0473/637003-1

41/0950/642005

+1.300,00 €

Správa školských objektov
Správa školských objektov

41/09121/632006

+393,25 €

Správa školských objektov

41/09121/632006

+1310,00 €

Kultúra a šport
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Podprogram 8.1

Podprogram 8.4

Organizovanie kultúrnych
a športových podujatí
Kultúrne a športové podujatia

41/0820/637002

-1.000,00 €

Dotácie z rozpočtu obce

41/0810/642001

+2.500,00 €

Vykonaným rozpočtovým opatrením dochádza k navýšeniu príjmov a výdavkov vo výške 7.856,00 €

Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

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

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

7
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

12. Návrh na vyradenie zmarených investícií z účtu 042.
Starosta oboznámil poslancov s návrhom na vyradenie zmarených investícií z účtu 042,
ktorý predložila ekonómka obce Ing. Andrea Kravecová. Ide o:
042 21 Dažďová a splašková kanalizácia 5. etapa

6.888,00 €

- jedná sa o projektovú dokumentáciu vypracovanú v roku 2010 Ing. Viktorom Fabiánom
pre stavebné povolenie na akciu: „Vodovod, dažďová a splašková kanalizácia Spišský
Štvrtok – V. stavba“ časť Ovsisko, Iliašovská cesta a zameranie polohopisu a výškopisu na
dažďovú kanalizáciu. Investícia ako celok nebola zrealizovaná. Projekt nie je použiteľný
pre ďalšie spracovanie.
042 5 Obstaranie DLHM – miestne komunikácie

10.600,00 €

- jedná sa o projektovú dokumentáciu vypracovanú v roku 2010 Ing. Bohuslavom
Mäsiarčikom – PROKOM pre stavbu Rozšírenie IBV – Spišský Štvrtok, Iliašovská cesta,
Ovsisko, Kremňa, objekt Miestne komunikácie a chodníky. Investícia ako celok nebola
zrealizovaná. Projekt nie je použiteľný pre ďalšie spracovanie.
Obecné zastupiteľstvo návrh na vyradenie zmarených investícií uznesením 41/2022
schválilo.
Číslo uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje vyradenie zmarených investícií z účtu 042:
042 21 Dažďová a splašková kanalizácia 5. etapa

41/2022

6.888,00 €

projektová dokumentácia pre stavbu: „Vodovod, dažďová a splašková kanalizácia
Spišský Štvrtok – V. stavba“
042 5 Obstaranie DLHM – miestne komunikácie

10.600,00 €

projektová dokumentáciu pre stavbu Rozšírenie IBV – Spišský Štvrtok, Iliašovská
cesta, Ovsisko, Kremňa, objekt Miestne komunikácie a chodníky.
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Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

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

7
0
0

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

13. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce.
V súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2018 – 2022 v zmysle ustanovenia § 2 ods.2
zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest, v znení neskorších predpisov požiadal starosta obce o preplatenie
nevyčerpanej dovolenky ku koncu funkčného obdobia. Na vyčerpanie ostáva z pôvodných
56 dní 18, z toho starosta požiadal o preplatenie 10 dní.
Prednostka pre vysvetlenie uviedla, že starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka na
zotavenie v zmysle Zákonníka práce, podľa ktorého sa primerane určuje rozsah a čerpanie
dovolenky. Podľa §116 ods.3 Zákonníka práce jediná výnimka, kedy možno
zamestnancovi vyplatiť náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku je skončenie pracovného
pomeru. Toto ustanovenie Zákonníka práce sa primerane použije aj pri skončení funkčného
obdobia starostu a s použitím ustanovenia §2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení
neskorších predpisov o tom rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 42/2022 schválilo vyplatenie náhrady platu za
nevyčerpanú dovolenku starostovi obce.
Číslo uznesenia
42/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
Schvaľuje, na základe ust. § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, pri
skončení funkčného obdobia, vyplatenie náhrady platu starostovi obce Ing. Jánovi Grešovi
za nevyčerpanú dovolenku za rok 2022 v rozsahu 10 dní.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Peter Gaj, Mgr. Anna Hricková, Darina
7
Knapíková, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

14. Návrh odmien poslancom obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na vyplatenie odmeny poslancom za aktívnu a
kvalitne vykonávanú prácu počas funkčného obdobia za rok 2022. Prednostka prezentovala
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návrh obecnej rady na výšku odmeny 50 % z odmien vyplatených v roku 2022. Odmeny
zohľadňujú limity pre odmeny poslancov dané zákonom o obecnom zriadení.
Obecné zastupiteľstvo návrh uznesením 43/2022 schválilo.
Číslo uznesenia
43/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje v zmysle § 2, ods. 3, písm. c) Zásad 1/2019 o odmeňovaní poslancov obecného
zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok odmenu poslancom za aktívnu a kvalitne vykonávanú
činnosť v prospech obce súvisiacu s výkonom funkcie poslanca vo výške 50 % z odmien
vyplatených v roku 2022.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Peter Gaj, Mgr. Anna Hricková, Darina
7
Knapíková, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

15. Rôzne.
16. Záver.
Starosta obce Ing. Ján Greš poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala dňa 24. októbra 2022, Ing. Eva Bajtošová

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

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

Mgr. Anna Hricková
Overovatelia zápisnice:
Darina Knapíková
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