OBEC

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V SPIŠSKOM ŠTVRTKU
Spišský Štvrtok

Zápisnica z 3. (riadneho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok,
zo dňa 21. júna 2021 o 18:00 hod. na Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku.
Prítomní :

Neprítomní:

Ing. Ján Greš, starosta obce
Ing. Eva Bajtošová, prednostka OcÚ
Ing. Veronika Hoffmannová, hlavná kontrolórka
Ing. Andrea Kravecová, ekonómka
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. Žiadosť o usporiadanie vlastníctva k pozemkom C-KN 280/6, 280/7 a 594/2 podľa GP
24/2021.
6. Žiadosť o kúpu pozemku BJ ul. Poľná 401/5, Spišský Štvrtok.
7. Urgencia č. 2 na uznesenie 40/2020 zo dňa 24.08.2020.
8. Žiadosť o zriadenie bezpečnej prístupovej cesty k ZŠ.
9. Žiadosť o užívanie časti trafostanice a odber elektrickej energie - Slovak Telekom a.s.
10. Záverečný účet obce Spišský Štvrtok za rok 2020.
 správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky,
 odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu,
 schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2020.
11. Schválenie VZN 2/2021 o určení spádovej materskej školy pre povinné predprimárne
vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Spišský Štvrtok.
12. Schválenie VZN 3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2019 o určení výšky príspevkov
v školách a školských zariadeniach.
13. Schválenie VZN 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 2/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Spišský Štvrtok.
14. Správa o plnení Programu rozvoja obce Spišský Štvrtok za rok 2020.
15. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly.
16. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021.
17. Informácia o plánovaných aktivitách a úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením.
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18. Rôzne.
19. 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, Peter Gaj, Zuzana Grešová
- Overovatelia zápisnice: Mgr. Milan Biskup, Darina Knapíková
- Zapisovateľ: Ing. Eva Bajtošová
Hlasovanie:
Za:
Mgr. Milan Biskup, Vladimír Dunčko, 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:
Mgr. Milan Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Zuzana
Grešová, Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková, Ing.
Štefan Oravec
Proti:
--Zdržal sa:
---

4.

Kontrola plnenia uznesení.
Starosta obce zhodnotil plnenie uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 26.04.2021.
Uznesenia boli splnené, resp. sú v plnení.
Poslanci uznesením 19/2021 vzali správu starostu obce o plnení uznesení na vedomie bez
pripomienok.
Číslo uznesenia
19/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26.04.2021.
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.

Žiadosť o usporiadanie vlastníctva k pozemkom C-KN 280/6, 280/7 a 594/2 podľa GP
24/2021.
Na rokovanie sa prezentovala poslankyňa Slávka Bajtošová.
Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou o odkúpenie obecného pozemku, ktorú podali
František Huba a manželka Viera Hubová. Ide o usporiadanie skutočne užívaných plôch
pozemkov C-KN 280/6 vo výmere 128 m2, 280/7 vo výmere 1 m2 a 594/2 vo výmere 17
m2 podľa GP 24/2021, pričom pozemok C KN 280/7 je v užívaní obce Spišský Štvrtok,
ostatné v užívaní žiadateľa.
Prednostka skonštatovala, že ide o usporiadanie vlastníckych práv k pozemku, ktorý je
zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 20/2021 usporiadanie pozemkov schválilo za cenu podľa
znaleckého posudku č. 221/2020 znalca Ing. Irena Gallová - 22,37 €/m2.
Číslo uznesenia

20/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok:
A/ konštatuje, že
 časť parcely C KN 280/2, uvedenej na LV 1, obec Spišský Štvrtok, katastrálne
územie Spišský Štvrtok, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá tvorí
podľa geometrického plánu 24/2021 novovytvorenú parcelu C KN 280/6 o výmere
128 m2 a časť parcely C KN 594/1, uvedenej na LV 1, obec Spišský Štvrtok,
katastrálne územie Spišský Štvrtok, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
ktorá tvorí podľa geometrického plánu 24/2021 novovytvorenú parcelu C KN 594/2
o výmere 17 m2
sú svojím umiestnením a využitím zastavané stavbou vo vlastníctve žiadateľa
Františka Hubu a Mgr. Viery Hubovej, bytom Partizánska 475/4, Spišský Štvrtok
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný
celok so stavbou,
 časť parcely C KN 280/4, uvedenej na LV 905, obec Spišský Štvrtok, katastrálne
územie Spišský Štvrtok, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá tvorí
podľa geometrického plánu 24/2021 novovytvorenú parcelu C KN 280/7 o výmere
1 m2 je v užívaní Obce Spišský Štvrtok, preto
B/ schvaľuje
predaj zhora vymedzeného majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991
Zb. o majetku obcí a podľa geometrického plánu 24/2021 spracovaného geodetom Ing.
Pavlom Šponiarom a to predaj novovytvorených parciel:
 C KN 280/6 o výmere 128 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
 C KN 594/2 o výmere 17 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
kupujúcim František Huba a Viera Hubová, bytom Partizánska 475/4, Spišský Štvrtok
za nasledujúcich podmienok:
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- kúpna cena 22,37 €/m2
- náklady spojené s predajom zhora uvedeného majetku znášajú kupujúci.
C/ schvaľuje
odkúpenie novovytvorenej parcely v obci Spišský Štvrtok, k.ú. Spišský Štvrtok podľa
geometrického plánu 24/2021 a to parcely:
 C KN 280/7 o výmere 1 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
za cenu 22,37 €/m2.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Za uznesenie hlasovali:
Dunčko, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
8
Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

6.

Žiadosť o kúpu pozemku BJ ul. Poľná 401/5, Spišský Štvrtok.
Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou nájomníkov bytov na ul. Poľnej s. č. 401,
v zastúpení Jánom Hudáčekom o odkúpenie pozemku pod bytovkou, dvor a záhradky.
Na rokovaní sa zúčastnili aj súčasní nájomníci bytov v bytovom dome - Anna Gavalierová,
Ján Hudáček, Alžbeta Krišáková a Marta Sedláková. Pani Anna Gavalierová ozrejmila
situáciu v ktorej sa nachádzajú, že došlo pri dražbe k podvodu, že byty sú ich a dovolávajú
sa svojich práv na Najvyššom súde SR. Záhradky mali v minulosti pridelené bývalým
MNV. Obecný úrad však nájomné zmluvy ani príjmy z nájmu neeviduje.
Skutkový stav je, že vlastníkom všetkých bytov je Tomáš Hanák, Martin. Na LV je
poznámka, že je podané na Okresnom súde Košice I Dovolanie o neplatnosti dražby
/dovolanie s návrhom na odklad vykonateľnosti zo dňa 15.07.2020. V súčasnosti tak
nevzniká nárok na odpredaj časti pozemku pod bytovkou, ani prináležiaceho pozemku.
Plochy v dotyku s jestvujúcimi bytovými domami sú podľa územného plánu obce Spišský
Štvrtok určené pre skvalitnenie bývania, územie slúži výlučne pre bývanie a pre rekreačné
funkcie jestvujúcich bytových domov.
Ing. Štefan Oravec uviedol na tvrdenie nájomníkov, že majiteľ je ten, kto je evidovaný na
liste vlastníctva a tomu vzniká nárok na odkúpenie pozemku pod bytovým domom. Okolité
pozemky sa nepredávajú o čom obecné zastupiteľstvo už v minulosti rozhodlo.
Starosta Ing. Ján Greš uviedol, že obec tento problém nevyrieši a že v minulosti sa
neurobili kroky k usporiadaniu vlastníctva k bytom, v užívaní záhradiek obec nikoho zatiaľ
neobmedzuje a cez okrajovú časť sa bude budovať napojenie na kanalizáciu pre rodinné
domy z ul. Partizánskej. Obecné zastupiteľstvo uznesením 11/2021 rozhodlo, že pozemky
C KN 312/2 a 312/12 nie sú prebytočným majetkom obce Spišský Štvrtok, uznesením
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10/2020 neschválilo porovnateľnú žiadosť Anny Gavalierovej, nárok na odkúpenie
pozemku pod bytovým domom vzniká vlastníkovi bytov.
Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že žiadosti vzhľadom na vyššie uvedené nie je možné
vyhovieť, preto uznesením 21/2021 nebola žiadosť schválená.
Číslo uznesenia

21/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
neschvaľuje žiadosť o kúpu pozemku BJ Poľná 401/5, Spišský Štvrtok.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

8
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Dunčko, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
Hricková, Ing. Štefan Oravec
Darina Knapíková

7
0
1

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

7.

Urgencia č. 2 na uznesenie 40/2020 zo dňa 24.08.2020.
Starosta oboznámil prítomných s urgenciou č. 2 Dušana Gombaského a Anny, v ktorom
urgujú plnenie uznesenia 40/2020 a zrušenie prechodu pre chodcov pred rodinným domom
s.č. 278. 18. júna bola doručená aj urgencia č. 3, ktorú tiež starosta poslancom prečítal.
Menovaní sa urgenciami domáhajú písomnej odpovede do 7 pracovných dní; neodkladnej
realizácie uznesenia č. 40/2020 s uvedením záväzného termínu; potvrdenia, že obec uhradí
opravu vzniknutej škody na rodinnom dome v dôsledku otrasov od retardéra v plnej výške;
a prečítania výzvy na zasadnutí OZ.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 40/2020 schválilo spracovanie projektu vodorovného a
zvislého dopravného značenia na ul. Obrancov mieru. Starosta uviedol, že obec situáciu
rieši – realizuje sa spracovanie projektovej dokumentácie, ktorú spracúva Ing. Štefan
Labuda, potom bude nasledovať schvaľovanie projektu na úrovni dotknutých orgánov,
vydanie stavebného povolenia a až následne možno prikročiť k realizácii projektu.
Predmetom projektu bude komplexné riešenie prístupu do materskej školy vrátane
chodníka.
Súčasné riešenie je výsledkom projektu Revitalizácie centrálnej zóny obce Spišský Štvrtok,
ktorý bol vrátane dopravného riešenia schválený na úrovni všetkých dotknutých orgánov
(ODI Poprad, OU odb. dopravy Poprad a ostatné) a bolo na neho vydané stavebné
povolenie. Retardéry spĺňajú všetky technické normy a obec postupovala podľa schválenej
projektovej dokumentácie.
Na doručené požiadavky obec odpovie v zákonom stanovenej lehote. Nárok na finančnú
náhradu domnelej škody môžu žiadatelia uplatniť len na základe znaleckého posudku
autorizovaného znalca.
Obecné zastupiteľstvo vzalo uznesením 22/2021 informácie starostu na vedomie.
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Číslo uznesenia

22/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok berie na vedomie:
 urgenciu č. 2 a urgenciu č. 3 na uznesenie 40/2020 zo dňa 24.08.2020
 informáciu starostu o plnení uznesenia 40/2020 bez výhrad.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

8
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Dunčko, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

8
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

8.

Žiadosť o zriadenie bezpečnej prístupovej cesty k ZŠ.
Základná škola Spišský Štvrtok požiadala listom zo dňa 04.05.2021 o zriadenie bezpečnej
prístupovej cesty k ZŠ s možnosťou vybudovania chodníka, rozšírenia vozovky či
umiestnením trvalého dopravného značenia.
Starosta doručenú žiadosť prečítal a uviedol, že v tejto fáze, do začiatku nového školského
roka sa zrealizuje dopravné značenie. No aj v tomto prípade je potrebné spracovanie
projektovej dokumentácie a následný postup obdobne ako v bode 7. Projektovú
dokumentáciu spracúva Ing. Žák, autorizovaný inžinier. Realizácia sa môže uskutočniť až
po schválení projektu dotknutými orgánmi (ODI Poprad, OÚ odbor dopravy, Poprad).
V druhej fáze je potrebné uvažovať s výstavbou chodníka a prípadne novými parkovacími
plochami.
Obecné zastupiteľstvo vzalo uznesením 23/2021 informáciu starostu na vedomie.
Číslo uznesenia

23/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie informáciu starostu k zabezpečeniu dopravného značenia prístupovej
komunikácie k Základnej škole v Spišskom Štvrtku - ul. Školská.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

8
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Dunčko, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

8
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
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9.

Žiadosť o užívanie časti trafostanice a odber elektrickej energie - Slovak Telekom a.s.
Spoločnosť Slovak Telekom požiadala o uzavretie novej zmluvy na užívanie časti
trafostanice (pre vodojem) a odber elektrickej energie pre základňovú stanicu „ZS a RR
bod Spišský Štvrtok“. Pôvodná zmluva vo výške 597,48 € bola ukončená v dôsledku
uplynutia lehoty.
Návrh novej zmluvy bol vzájomne prerokovaný takto: odmena za užívanie trafostanice
1026 € / rok + platba za spotrebovanú elektrickú energiu; trvanie zmluvy do 31.05.2021.
Poslanci uznesením 24/2021 užívanie časti trafostanice a odber elektrickej energie pre
Slovak Telekom a.s. schválili.
Číslo uznesenia

24/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje užívanie časti trafostanice č. TS0927-0005 Spišský Štvrtok - Vodojem a odber
elektrickej energie pre základňovú stanicu „ZS a RR bod Spišský Štvrtok“ užívateľovi
Slovak Telekom a.s. Bratislava za dohodnutých podmienok.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

8
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Dunčko, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

8
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

10. Záverečný účet obce Spišský Štvrtok za rok 2020.
Rokovanie opustil poslanec Vladimír Dunčko.
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky:
Prednostka prečítala výrok nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky Obce
Spišský Štvrtok k 31.12.2020, v ktorej audítor Ing. Ján Štelbacký vyjadril stanovisko:
„Podľa môjho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie obce Spišský Štvrtok k 31.12.2020 a výsledku jej hospodárenia za rok
končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov“. Audítor bez toho, aby podmienil svoj názor opätovne poukázal na
nepriaznivý vysoká stav pohľadávok.
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu:
Hlavná kontrolórka Ing. Veronika Hoffmannová vo svojom stanovisku zhodnotila súlad
návrhu záverečného účtu z hľadiska zákonnosti a metodickej správnosti. Odporučila
uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce a schváliť celoročné hospodárenie
obce bez výhrad.
Schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2020:
Návrh záverečného účtu obce za rok 2020 predniesla prednostka Ing. Eva Bajtošová. Obec
ukončila rozpočtové hospodárenie prebytkom vo výške 83 617,02 €; celkové hospodárenie
7

obce po zapojení finančných operácií a po korekcii je prebytok vo výške 279 864,25 € čo
sa rovná stavu na finančných účtoch obce.
Návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia je 8 362 € do rezervného fondu, ako povinný
prídel 10 % z prebytku rozpočtového hospodárenia, 2 822 € do fondu opráv a 268 680,25 €
do fondu rozvoja obce, spolu 279 864,25 €.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 25/2021 Záverečný účet obce za rok 2020 schválilo bez
výhrad.
Číslo uznesenia

25/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Berie na vedomie správu audítora o overení účtovnej závierky obce za rok 2020.
B/ Berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu
obce za rok 2020.
C/ Schvaľuje Záverečný účet obce Spišský Štvrtok za rok 2020 výrokom:
Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
D/ Schvaľuje usporiadanie výsledku hospodárenia takto:
8 362,00 €
povinný prídel do rezervného fondu
(10 % prebytku rozpočtového hospodárenia)
2 822,00 €
do fondu opráv /bytové domy/
268 680,25 €
do fondu rozvoja obce.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Za uznesenie hlasovali:
Zuzana Grešová, Mgr. Anna Hricková, Darina
Knapíková, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

7
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

11. Schválenie VZN 2/2021 o určení spádovej materskej školy pre povinné predprimárne
vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Spišský Štvrtok.
Prednostka oboznámila prítomných s návrhom VZN 2/2021 o určení spádovej materskej
školy pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Spišský
Štvrtok. Dôvodom prijatia nariadenia je zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania
od 01.09.2021.
K návrhu VZN v stanovenej lehote neboli doručené pripomienky. Obecné zastupiteľstvo
uznesením 26/2021 VZN 2/2021 schválilo.
Číslo uznesenia

26/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Konštatuje, že návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o určení spádovej
materskej školy pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci
8

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. 2/2021 o určení spádovej materskej školy
pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Spišský Štvrtok.
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 VZN 3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2019 o určení výšky
príspevkov v školách a školských zariadeniach.
Prednostka oboznámila prítomných s návrhom VZN 3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach. Dôvodom zmeny
nariadenia je zmena zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, kde v § 4 Dotácia na podporu výchovy k
plneniu školských povinností dieťaťa a dotácia na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa sa od 01.08.2021 menia podmienky poskytovania dotácie na stravu a to
výška dotácie a okruh osôb, ktorým sa dotácia poskytne.
K návrhu VZN v stanovenej lehote neboli doručené pripomienky. Obecné zastupiteľstvo
uznesením 27/2021 VZN 3/2021 schválilo.
Číslo uznesenia

27/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Konštatuje, že návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 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. 3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach.
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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13. Schválenie VZN 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 2/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Spišský
Štvrtok.
Prednostka oboznámila prítomných s návrhom VZN 9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Spišský Štvrtok. Dôvodom zmeny nariadenia je zavedenie domáceho
kompostovania od 01.07.2021.
K návrhu VZN v stanovenej lehote neboli doručené pripomienky. Obecné zastupiteľstvo
uznesením 28/2021 VZN 4/2021 schválilo.
Číslo uznesenia

28/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Konštatuje, že návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území 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. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Spišský Štvrtok.
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

14. Správa o plnení Programu rozvoja obce Spišský Štvrtok za rok 2020.
Prednostka oboznámila prítomných so správou o plnení programu rozvoja obce za rok
2020, ktorá sa predkladá Úradu prešovského samosprávneho kraja.
Obecné zastupiteľstvo vzalo uznesením 29/2021 správu o plnení programu rozvoja obce
na vedomie.
Číslo uznesenia

29/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu o plnení Programu rozvoja obce Spišský Štvrtok za rok 2021.
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

7

Proti uzneseniu hlasovali:
10

Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

15. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly.
Hlavná kontrolórka Ing. Veronika Hoffmannová predniesla správu o kontrole
poskytovania cintorínskych služieb za rok 2019, 2020. Predmetom kontroly bola evidencia
hrobových miest, nájomné zmluvy a príjem za prenajaté hrobové miesta. V kontrolovanej
oblasti neboli zistené nedostatky.
Obecné zastupiteľstvo vzalo uznesením 30/2021 správu hlavnej kontrolórky na vedomie
bez pripomienok.
Číslo uznesenia
30/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole:
 Kontrola cintorínskych služieb - kontrola evidencie hrobových miest, príjmov z
prenájmu hrobových miest, kontrola nájomných zmlúv za hrobové miesta Spišský
Štvrtok za rok 2019, 2020.
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

16. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021.
Hlavná kontrolórka oboznámila členov obecnej rady s návrhom plánu kontrolnej činnosti
na 2. polrok 2021, ktorý Obecné zastupiteľstvo uznesením 31/2021 bez pripomienok
schválilo.

Číslo uznesenia

31/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ konštatuje, že návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 bol zverejnený v
súlade s § 18f, ods. 1, písm b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
B/ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Spišský Štvrtok na II.
polrok 2021 podľa predloženého návrhu,
C/ poveruje hlavnú kontrolórku obce Ing. Veroniku Hoffmannovú vykonaním kontrol
podľa schváleného plánu.
Prezentácia poslancov:
7
11

Hlasovanie poslancov:
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

17. Informácia o plánovaných aktivitách a úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením.
Prednostka informovala poslancov o aktivitách, ktoré sú predmetom rozpočtových
opatrení:
 rozšírenie kanalizácie IBV Široké SO-01 KANÁL – aktivita bola schválená na minulom
zastupiteľstve, finančné vykrytie je možné teraz, t.j. po schválení záverečného účtu –
RO č. 4, rozpočtový náklad 42 300 €,
 rekonštrukcia schodov a oporného múra HZ Spišský Štvrtok – aktivita je zahrnutá
v rozpočte, po spracovaní projektovej dokumentácie je potrebné dofinancovať - RO č.
4 / + 5000 €, rozpočtový náklad 22 690 €,
 v júli 2021 sa začne s výstavbou multifunkčného ihriska, avšak súčasťou projektu nie je
zriadenie elektrickej prípojky k rozvodnej skrini, ktorú je potrebné vybudovať
a dofinancovať - RO č. 4, rozpočtový náklad 1 700 €,
 ďalej je potrebné navýšenie finančných prostriedkov na majetkoprávne vysporiadanie
pozemkov - RO č. 4 rozpočtový náklad 25 000 € a na dofinancovanie nákupu
kompostérov, zavedenie evidencie odpadov - RO č. 5 rozpočtový náklad 6 000 €.
Prednostka predniesla návrh na rozpočtové opatrenia č. 4, 5, ktoré obecné zastupiteľstvo
uznesením 32/2021 schválilo.

Číslo uznesenia

32/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok schvaľuje:
I. rozpočtové opatrenie č. 4 - navýšenie rozpočtovaných príjmov a výdavkov
A/

Príjmy

+ 74 000,00 €

Prevod z fondu rozvoja obce
B/

46.454002

Výdavky
Program 3
Podprogram 3.2.1

+ 74 000,00 €
+ 74 000,00 €

Interné služby
Správa, údržba budov, obstaranie
nehnuteľného majetku
Majetkovoprávne vysporiadanie
pozemkov

Program 6

Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.3

Nakladanie s vodami
Kanalizácia Široké (nová položka
rozpočtu)

46/0443/711001

+ 25.000,00 €

46/0520/717001-4

+ 42 300,00 €
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Program 3

Interné služby

Podprogram 3.7

Verejné priestranstvá
Revit. verejného priestr. Nám.
slobody

Program 8

Kultúra a šport

Podprogram 8.3

Športové ihriská
Multifunkčné ihrisko – el. prípojka
(nová položka rozpočtu)

46/0560/717002-2-1

+ 5 000,00 €

46/0810/717002-2

+ 1 700,00 €

II. rozpočtové opatrenie č. 5 - rozpočtový presun výdavkov v rámci jednotlivých
programov
A/

Príjmy

+0 €
+0 €

B/

Výdavky
Program 6
Podprogram 6.2

+0 €
Odpadové hospodárstvo
Zber separovaného odpadu
Vývoz kuchynského odpadu

Podprogram 6.1

41/0510/637004-3

+ 2.000,00 €

41/0510/637004-4

+ 4.000,00 €

Vývoz komunálneho odpadu
Evidencia odpadu – ELVIS(nová
položka rozpočtu)

Program 3

Interné služby

Podprogram 3.2.1

Správa, údržba budov, obstaranie
nehnuteľného majetku
Údržba nehnuteľného majetku

Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

41/0111/635006

-6.000,00 €

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

18. Rôzne.
Ing. Štefan Oravec - upozornil na problém parkovania v parku na spevnených plochách,
ktoré nie sú na to určené a tiež parkovanie na ceste do kostola.
Starosta informoval poslancov, že k uzneseniu 12/2021 bude z dôvodu vyriešenia
kanalizácie na ul. Agátovej s prepojením na ul. Majerickú zasadať finančná komisia,
územného plánovania a výstavby dňa 29.06.2021. Na rokovanie budú prizvaní vlastníci
dotknutých pozemkov.
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19. Záver.
Starosta obce Ing. Ján Greš poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala dňa 21. júna 2021, Ing. Eva Bajtošová

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

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

Mgr. Milan Biskup
Overovatelia zápisnice:
Darina Knapíková
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