OBEC

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V SPIŠSKOM ŠTVRTKU
Spišský Štvrtok

Zápisnica z 6. (riadneho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok,
zo dňa 19. októbra 2020 o 18:00 hod. na Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku.

Prítomní :

Ing. Ján Greš, starosta obce
Ing. Veronika Hoffmannová, hlavná kontrolórka
Poslanci: Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna Hricková
Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec

Neprítomní:

Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Vladimír Dunčko - poslanci
Ing. Eva Bajtošová, prednostka OcÚ

Program rokovania podľa pozvánky:
1. Otvorenie.
2. Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Informácia k územnému konaniu optickej trasy z hľadiska dopravy a ÚP.
6. Schválenie ZaD č. 4 ÚPN-O Spišský Štvrtok a návrhu VZN č. 5/2020, ktorým sa vyhlasuje
Záväzná časť Zmien a doplnkov č.4 Územného plánu obce Spišský Štvrtok.
7. Schválenie prenájmu časti parcely C KN 1269/27 na umiestnenie monitorovacieho vrtu na
odber vzoriek podzemnej vody.
8. Žiadosť o odkúpenie parcely C KN 567/71 - Peter Šimko a Monika.
9. Žiadosť o prenájom pozemku 25 m2 na umiestnenie zmrzlinového stánku - Serveti Ismaili.
10. Žiadosť o prenájom časti parcely C KN 589/1 o výmere 6 m2 - parkovacie miesto.
11. Schválenie zámeru prenajať časť parcely C KN 584/1 o výmere 21 m2 z dôvodov hodných
osobitného zreteľa (Terézia Lesňaková).
12. Schválenie zámeru prenajať časť parcely C KN 106/1 o výmere 9 m2 z dôvodov hodných
osobitného zreteľa (VOSPI).
13. Prijatie návratnej finančnej výpomoci.
14. Rozpočtové opatrenie.
15. Rôzne.
16. Záver.
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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: Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Ing. Štefan Oravec
- Overovatelia zápisnice: Zuzana Grešová, Darina Knapíková
- Zapisovateľ: Janka Jurčová
Hlasovanie:
Za:
Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Zuzana Grešová, 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:
Proti:
Zdržal sa:

4.

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

Kontrola plnenia uznesení.
Na rokovanie sa prezentovala poslankyňa Slávka Bajtošová.
Starosta obce zhodnotil plnenie uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 24.08.2020.
Uznesenia 35, 37, 38 a 40/2020 sú v plnení, ostatné uznesenia boli splnené.
Poslanci uznesením 42/2020 vzali správu starostu obce o plnení uznesení na vedomie bez
pripomienok.
Číslo uznesenia
42/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 24.08.2020.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, 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.

Informácia k územnému konaniu optickej trasy z hľadiska dopravy a ÚP.
Starosta informoval poslancov, že na spoločnom rokovaní Obecnej rady a Komisie
finančnej, územného plánovania a výstavby so zástupcami investora a projektanta optickej
trasy pre stavbu „INS FTTH LE HOPP 02 Spišský Štvrtok“ dňa 12.10.2020 bolo určené
trasovanie každej ulice (trasovanie v zemi alebo vzduchom), pričom väčšina je vedená
vzduchom. Po zaslaní a upresnení spôsobu trasovania od projektanta obec zašle stanovisko.

6.

Schválenie ZaD č. 4 ÚPN-O Spišský Štvrtok a návrhu VZN č. 5/2020, ktorým sa
vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu obce Spišský Štvrtok.
Predmetom rokovania bolo schválenie ZaD č. 4 ÚPN- O Spišský Štvrtok a vyhlásenie
záväznej časti nariadením obce.
Starosta informoval, že dňa 4.9.2020 Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej
politiky vydal pod číslom OU-PO-OVBP1/2020/040811/0098536 súhlasné stanovisko k
posúdeniu Zmien a doplnkov č. 04 Územného plánu obce Spišský Štvrtok. Je to záverečné
stanovisko, potrebné k schváleniu ZaD č. 4.
Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 04 Územného plánu obce Spišský Štvrtok sa vyhlasuje
VZN 5/2020, ktorého návrh je predložený na rokovanie OZ.
K návrhu VZN boli doručené pripomienky Petra Javorského, ktoré vyhodnotila Obecná
rada a Komisia finančná, územného plánovania a výstavby dňa 12.10.2020. Vyhodnotenie
pripomienok bolo zaslané poslancom obecného zastupiteľstva dňa 15.10.2020.
Pripomienkam Petra Javorského nebolo vyhovené. Vyhodnotenie pripomienok je prílohou
zápisnice. Starosta zhrnul vznesené pripomienky aj vyjadrenia k nim.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predložený materiál, s vyhodnotením pripomienok
súhlasilo a uznesením:
 43/2020 schválilo Zmeny a doplnky č. 04 Územného plánu obce Spišský Štvrtok,
 44/2020 schválilo VZN č. 5/2020, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov
č. 4 Územného plánu obce Spišský Štvrtok, vyhlásenej Všeobecne záväzným
nariadením obce Spišský Štvrtok č. 2/2003 v znení Všeobecne záväzného nariadenia
obce Spišský Štvrtok č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia obce Spišský Štvrtok
č. 1/2012 a Všeobecne záväzného nariadenia obce Spišský Štvrtok č. 9/2017
bez pripomienok.
Číslo uznesenia

43/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Berie na vedomie
stanovisko Okresného úradu v Prešove, odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-POOVBP1/2020/040811/0098536 zo dňa 04.09.2020 k posúdeniu Zmien a doplnkov č.
04 Územného plánu obce Spišský Štvrtok.
B/ Súhlasí
s Vyhodnotením pripomienok predložených v rámci prerokovania Zmien a doplnkov
č. 04 Územného plánu obce Spišský Štvrtok.
3

C/ Schvaľuje
podľa § 26 ods. 3, § 27 ods. 3 a § 31 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, vo väzbe na § 11
ods. 4 písm. c) zákon SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, ktorý bol prerokovaný v zmysle § 22 stavebného zákona:
Zmeny a doplnky č. 04 Územného plánu obce Spišský Štvrtok
D/
Žiada starostu obce
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ZaD č. 04 Územného
plánu obce Spišský Štvrtok:
 zabezpečiť v súlade s § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 k záväzným
častiam ZaD č. 04 ÚPN obce;
 zverejniť v súlade s § 27, ods. 4, písm. a), b) stavebného zákona záväznú časť ZaD
č. 04 Územného plánu obce Spišský Štvrtok vyvesením na úradnej tabuli
a doručením dotknutým orgánom štátnej správy;
 označiť textovú časť, výkresovú časť a záväznú časť ZaD č. 04 ÚPN obce
schvaľovacou doložkou podľa ust. § 28 ods. 1 stavebného zákona;
 zabezpečiť v zmysle § 28 ods. 3 stavebného zákona uloženie územnoplánovacej
dokumentácie v obci, na stavebnom úrade a na stavebnom úrade v sídle kraja do
3-och mesiacov od jej schválenia;
 vyhotoviť v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona vyhotovenie registračného listu
a doručiť Ministerstvu dopravy a výstavby SR spolu s kópiou uznesenia o schválení
ÚPD
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

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

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

7
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

Číslo uznesenia

44/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Konštatuje, že návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020, ktorým sa vyhlasuje
Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu obce Spišský Štvrtok, vyhlásenej
Všeobecne záväzným nariadením obce Spišský Štvrtok č. 2/2003 v znení Všeobecne
záväzného nariadenia obce Spišský Štvrtok č. 4/2010, Všeobecne záväzného
nariadenia obce Spišský Štvrtok č. 1/2012 a Všeobecne záväzného nariadenia obce
Spišský Štvrtok č. 9/2017 bol zverejnený v súlade s § 6 ods. 3 zákona 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
B/ Súhlasí s vyhodnotením pripomienok k návrhu VZN 5/2020.
4

C/ Schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2020, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť
Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu obce Spišský Štvrtok, vyhlásenej Všeobecne
záväzným nariadením obce Spišský Štvrtok č. 2/2003 v znení Všeobecne záväzného
nariadenia obce Spišský Štvrtok č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia obce
Spišský Štvrtok č. 1/2012 a Všeobecne záväzného nariadenia obce Spišský Štvrtok č.
9/2017.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, 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

7.

Schválenie prenájmu časti parcely C KN 1269/27 na umiestnenie monitorovacieho
vrtu na odber vzoriek podzemnej vody.
Starosta informoval poslancov, že zámer prenajať majetok z dôvodov hodných osobitného
zreteľa, ktorý schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 24.08.2020 uznesením 34/2020 je
zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce od 27.08.2020 nepretržite.
Predmetom prenájmu, bude časť parcely C KN 1269/27, zapísanej na liste vlastníctva 1,
obec Spišský Štvrtok, k. ú. Spišský Štvrtok v rozsahu 0,5 m2 budúcemu nájomcovi
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie armádneho generála L. Svobodu 5, 812
49 Bratislava.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 45/2020 schválilo prenájom z dôvodov hodných
osobitného zreteľa na dobu určitú 15 rokov, za cenu 30 Eur za monitorovaný objekt / rok
pre Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie armádneho generála L. Svobodu 5,
812 49 Bratislava.
Číslo uznesenia

45/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok:
A/ konštatuje, že
zámer prenajať majetok spôsobom hodným osobitného zreteľa je 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
preto,
B/ schvaľuje
 prenájom časti parcely C KN 1269/27, zapísanej na liste vlastníctva 1, obec Spišský
Štvrtok, k.ú. Spišský Štvrtok v rozsahu 0,5 m2 z dôvodov hodných osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov nájomcovi Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie
armádneho generála L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava,
5

 podmienky nájmu:

doba určitá 15 rokov
cena nájmu 30 Eur za monitorovaný objekt / rok.

Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

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

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

7
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

8.

Žiadosť o odkúpenie parcely C KN 567/71 - Peter Šimko a Monika.
Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou o odkúpenie parcely C KN 567/71 o výmere
55 m2. Ide o pozemok v užívaní a starostlivosti žiadateľa, je bezprostredne prináležiaci
k ich pozemku a rodinnému domu.
Poslanci uznesením 46/2020 predaj majetku a to pozemok C KN 567/71 s výmerou 55 m2
schválili za cenu 20 € za 1 m2.
Číslo uznesenia

46/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok:
A/ konštatuje, že
parcela C KN 567/71, výmera 55 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 (rodinný dom) vo vlastníctve žiadateľa Peter Šimko a Monika Šimková, bytom
Družstevná 161//33, 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 567/71 o výmere 55 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie kupujúcim Peter Šimko a Monika Šimková, bytom
Družstevná 161//33, Spišský Štvrtok za nasledujúcich podmienok:
- kúpna cena 20 €/m2
- náklady spojené s predajom zhora uvedeného majetku znášajú kupujúci.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, 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

9.

Žiadosť o prenájom pozemku 25 m2 na umiestnenie zmrzlinového stánku - Serveti
Ismaili.
Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou o prenájom časti pozemku C KN 106/3 na
umiestnenie kioskovej zmrzlinárne s požadovanou dobou nájmu 10 rokov. Nakoľko sa
jedná o pozemok nevhodný na umiestnenie akéhokoľvek zariadenia starosta navrhol
prenajať časť parcely C KN 99/1 za požiarnou zbrojnicou v smere k parkovisku s čím
súhlasila obecná rada a následne aj žiadateľ.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zámerom prenajať pozemok C KN 99/1 na daný účel
spôsobom priameho prenájmu, ktorý uznesením 47/2020 schválilo vrátane podmienok
budúceho prenájmu.
Číslo uznesenia

47/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok:
A/ schvaľuje
zámer prenajať časť parcely č. 99/1, zapísanej na LV č. 1, vo vlastníctve obce Spišský
Štvrtok, k.ú. Spišský Štvrtok, vo výmere do 25 m2 podľa nákresu spôsobom podľa §14,
ods. 4 smernice 5/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Spišský
Štvrtok a v súlade s § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov minimálne za nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste
obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo
porovnateľné veci,
B/ schvaľuje účel, podmienky a lehoty:
- pozemok určený na prenájom je vyhradený na umiestnenie zmrzlinárne s dobou
nájmu 10 rokov,
- minimálna cenu prenájmu je vo výške 20 €/m2,
- prenájom bude schválený záujemcovi s najvyššou ponukou,
- lehota na doručenie cenovej ponuky je do 20.11.2020.
C/ rozhodlo,
že o prenájme zhora vymedzeného majetku rozhodne na najbližšom rokovaní obecného
zastupiteľstva po splnení zákonných povinností podľa § 9a ods. 9 zákona o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a internej smernice 5/2011.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, 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

7

10. Žiadosť o prenájom časti parcely C KN 589/1 o výmere 6 m2 - parkovacie miesto.
Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou MVDr. Petry Pavlovskej o prenájom časti
pozemku C KN 589/1 na ul. Družstevnej v časti pred rodinným domom s. č. 171. Pozemok
bude spolu s pozemkom žiadateľky využívaný na parkovacie miesto pre plánovanú
veterinárnu ambulanciu.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 48/2020 schválilo zámer prenajať pozemok na rozšírenie
parkovacieho miesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Číslo uznesenia

48/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok:
A/ konštatuje, že
prenájom časti parcely C KN 589/1 na rozšírenie parkovacieho miesta veterinárnej
ambulancie, ktorá bude prínosnou službou pre obyvateľov obce 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 časť parcely C KN 589/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
zapísanej na liste vlastníctva 1, obec Spišský Štvrtok, k.ú. Spišský Štvrtok v rozsahu
6 m2 z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov budúcemu nájomcovi MVDr. Petra
Pavlovská, Družstevná 171/34, 053 14 Spišský Štvrtok,
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:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, 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

11. Schválenie zámeru prenajať časť parcely C KN 584/1 o výmere 21 m2 z dôvodov
hodných osobitného zreteľa (Terézia Lesňáková).
Starosta informoval poslancov, že 31.12.2020 bude ukončená doba nájmu podľa nájomnej
zmluvy 1/2016 - prenájom časti parcely KN-C č. 584/1, zastavané plochy a nádvoria,
zapísanej na liste vlastníctva č. 1, obec Spišský Štvrtok, katastrálne územie Spišský Štvrtok
vo výmere 21 m2 na umiestnenie predajného stánku Rozličný tovar.
Nájomca - Terézia Lesňáková požiadala o prenájom pozemku na ďalšie obdobie.
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Obecné zastupiteľstvo uznesením 49/2020 schválilo zámer prenajať pozemok pod
predajným stánkom z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Číslo uznesenia

49/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok:
A/ konštatuje, že
prenájom časti parcely C KN 584/1 pod predajným stánkom Rozličný tovar vo
vlastníctve žiadateľky Terézie Lesňákovej napojený na existujúce inžinierske siete
a poskytujúci služby obyvateľom 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 časť parcely C KN 584/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
zapísanej na liste vlastníctva 1, obec Spišský Štvrtok, k.ú. Spišský Štvrtok v rozsahu
21 m2 z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov budúcemu nájomcovi
Terézia Lesňáková, Družstevná 153/15, 053 14 Spišský Štvrtok,
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:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, 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

12. Schválenie zámeru prenajať časť parcely C KN 106/1 o výmere 9 m2 z dôvodov
hodných osobitného zreteľa (VOSPI).
Starosta informoval poslancov, že 31.12.2020 bude ukončená aj doba nájmu podľa
nájomnej zmluvy 2/2016 - prenájom časti parcely KN-C č. 106/1, zastavané plochy
a nádvoria, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, obec Spišský Štvrtok, katastrálne územie
Spišský Štvrtok vo výmere 9 m2 na umiestnenie prístrešku na odpadové nádoby.
Nájomca - VOSPI SK s.r.o., Tatranská 400/1, Spišský Štvrtok požiadal o prenájom
pozemku na ďalšie obdobie.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 50/2020 schválilo zámer prenajať pozemok pod
prístreškom z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
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Číslo uznesenia

50/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok:
A/ konštatuje, že
prenájom časti parcely C KN 106/1 pod prístreškom na odpadové nádoby vo
vlastníctve žiadateľa VOSPI SK s.r.o. je v záujme zachovania čistoty a poriadku obce,
čo v podmienkach obce Spišský Štvrtok je 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 časť parcely C KN 106/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
zapísanej na liste vlastníctva 1, obec Spišský Štvrtok, k.ú. Spišský Štvrtok v rozsahu
9 m2 z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov budúcemu nájomcovi VOSPI SK
s.r.o., Tatranská 400/1, Spišský Štvrtok,
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:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, 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

13. Prijatie návratnej finančnej výpomoci.
Ministerstvo financií poskytuje obciam návratnú finančnú výpomoc bezúročnú z dôvodu
kompenzácie výpadku podielových daní v roku 2020. Finančné prostriedky je možné
použiť do konca roka 2020 aj na refundáciu už vynaložených výdavkov. Splácanie je
nastavené na štyri roky s odkladom prvej splátky v roku 2024. Maximálna výška finančnej
výpomoci pre našu obec je určená MF SR vo výške 75 554 €.
Hlavná kontrolórka predložila stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania so záverom, že podmienky uvedené v § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona
č. 583/2004 Z. z. budú v prípade prijatia návratnej finančnej výpomoci dodržané.
Obecné zastupiteľstvo prijatie finančnej výpomoci prerokovalo a uznesením 51/2020
schválilo prijatie návratnej finančnej výpomoci vo výške 75 554 € ako aj jej použitie.
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Číslo uznesenia

51/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok:
A/ Berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania podľa § 17 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
B/ Schvaľuje
 prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií Slovenskej republiky
maximálne do výšky 75 554 € na krytie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v
roku 2020,
 použitie prijatej návratnej finančnej výpomoci na dofinancovanie samosprávnych
aktivít zaradených do rozpočtu obce Spišský Štvrtok na rok 2020:
Program 3:
asanácia stavby - realizácia do konca roka 2020
Program 3:
revitalizácia Domu nádeje - refundácia
Program 5:
verejné osvetlenie ul. Alejová - realizácia do konca roka 2020
Program 6:
vývoz komunálneho odpadu - refundácia a dofinancovanie
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:

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

Za uznesenie hlasovali:
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

7
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

14. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením.
Starosta predložil návrh rozpočtového opatrenia, ktorým sa upravuje rozpočet vo vzťahu
k prijatej finančnej výpomoci.
Obecné zastupiteľstvo rozpočtové opatrenie uznesením 52/2020 bez pripomienok
schválilo.
Číslo uznesenia
52/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6 - povolené prekročenie:
A/ Príjmy

B/

+ 18 064,00

Výnos dane z príjmov územnej samospráve

111003

- 57 490,00

Návratná finančná výpomoc od MFSR

514002 /20/

+ 75 554,00

Výdavky
Program 5
Podprogram 3

+ 18 064,00
Bezpečnosť
Verejné osvetlenie
Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Program 6

0640 717002 /20/

+ 15 064,00

Odpadové hospodárstvo
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Podprogram 1

Vývoz komunálneho odpadu

0510 637004

+ 3 000,00

Vykonaným rozpočtovým opatrením dochádza k navýšeniu príjmov aj výdavkov vo výške 18 064 €

Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

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

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

7
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
15. Rôzne.
Starosta:
Od 1.1.2021 má obec povinnosť riešiť zber kuchynského biologického odpadu (KBO)
 Máme ponuku od spoločnosti MEVA - koše, kompostéry, vedierka, sáčky
 Zber rieši aj spoločnosť Brantner - prispôsobuje autá a podmienky na zber
 Za nesplnenie povinnosti hrozia obciam sankcie od 1.7.2021
Informácia k situácii s ochorením COVID 19 v našej obci:
 Ochorenie bolo dnes zachytené v CSS n.o. Spišský Štvrtok
 Obec prijala zvýšené opatrenia na zabránenie šírenia vírusu v obci, na úrade,
školských zariadeniach,
 o 14-tej hodine zasadal krízový štáb - prijali sa opatrenia, situácia sa bude
monitorovať, budú sa usmerňovať osoby nedodržujúce platné protiepidemiologické
predpisy,
Zuzana Grešová
 ako je to s príspevkom k strave dôchodcom, ktorý sa schvaľoval v apríli 2020, platí
to ešte?
 Starosta - išlo o pretransformovanie réžie 1,73 € na nákup potravín a nákup
jednorazových obalov - uvedené platilo do doby trvania mimoriadneho stavu alebo
plnej prevádzky školskej jedálne.
Mgr. Anna Hricková
 predniesla pripomienku z rokovania Rady školy pri ZŠ Spišský Štvrtok - v týždni,
keď pršalo neboli v ranných hodinách zátarasy pre motorové vozidlá na ul.
Školskej.
 Starosta informoval, že zátarasy sa riešia na začiatku školského roka, okrem toho
v tom čase lialo a zamestnanci obce zabezpečovali ochranu obecného majetku;
zátarasy do budúcna nie sú riešením.
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16. Záver.
Starosta obce Ing. Ján Greš poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala dňa 19.októbra 2020, Janka Jurčová

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

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

Zuzana Grešová
Overovatelia zápisnice:
Darina Knapíková
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