OBEC

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V SPIŠSKOM ŠTVRTKU
Spišský Štvrtok

Zápisnica z 2. (riadneho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok zo
dňa 14. marca 2016 o 18,00 hod. na Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku.

Prítomní :

Ing. Ján Greš, starosta obce
Ing. Eva Bajtošová, prednostka OcÚ
Poslanci: Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír Dunčko Peter Gaj,
Mgr. Emília Javorská, Ing. Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula, Peter Sanetrik

Neprítomný: Ing. Ľuboš Bajtoš
Program rokovania podľa pozvánky:
1.
Otvorenie.
2.

Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie.

3.

Schválenie programu zasadnutia.

4.

Kontrola plnenia uznesení.

5.

Voľba hlavného kontrolóra obce Spišský Štvrtok.

6.

Delegovanie členov do rady školy pri ZŠ Spišský Štvrtok.

7.

Predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

8.

Rôzne.

9.

Záver.

1.

Otvorenie zasadnutia
Rokovanie riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok otvoril
starosta obce Ing. Ján Greš. Na základe prezentácie skonštatoval, že na rokovaní je
prítomných 8 poslancov a rokovanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.

2.

Určenie overovateľov a zapisovateľa
Starosta obce predniesol návrh na určenie návrhovej komisie, overovateľov
a zapisovateľku:
- Návrhová komisia: Ing. Štefan Sagula, Mgr. Milan Biskup, Slávka Bajtošová
- Overovatelia zápisnice a uznesení: Mgr. Emília Javorská, Peter Gaj
- Zapisovateľka: Ing. Eva Bajtošová
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Hlasovanie:

Za:

Proti:
Zdržal sa:
3.

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

Za:

Proti:
Zdržal sa:

4.

Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír Dunčko,
Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská, Ing. Štefan Oravec, Ing.
Štefan Sagula, Peter Sanetrik
-----

Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír Dunčko,
Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská, Ing. Štefan Oravec, Ing.
Štefan Sagula, Peter Sanetrik
-----

Kontrola plnenia uznesení.
Starosta obce zhodnotil plnenie uznesení OZ zo dňa 25.01.2016. Skonštatoval, že všetky
uznesenia boli splnené. Poslanci nemali pripomienky a správu starostu o plnení uznesení
vzali uznesením 7/2016 na vedomie.

Číslo uznesenia
7/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 25.01.2016.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Za uznesenie hlasovali:
Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská, Ing.
8
Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula, Peter Sanetrik
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5.

Voľba hlavného kontrolóra obce Spišský Štvrtok.
Starosta obce informoval poslancov o zasadnutí volebnej komisie dňa 7.3.2016, na
ktorom prebehla vecná a formálna kontrola podaných prihlášok do voľby hlavného
kontrolóra a odovzdal slovo predsedovi volebnej komisie.
Ing. Štefan Oravec, ako predseda volebnej komisie predniesol správu volebnej komisie z
otvárania obálok a vyhodnotenia podmienok účasti uchádzačov pre voľbu hlavného
kontrolóra v obci Spišský Štvrtok. Skonštatoval, že prihlášku podali a podmienky splnili
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traja uchádzači: Ing. Ľudovít Dzurila, Mgr. Daniela Furinová a Ing. Veronika
Hoffmannová.
Voľba hlavného kontrolóra prebehla tajným hlasovaním. Volebná komisia v zložení Ing.
Štefan Oravec, Peter Sanetrik a Vladimír Dunčko vyhodnotila I. kolo voľby takto:
1. počet vydaných hlasovacích lístkov
8
2. Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov
8 z toho
- pre kandidáta č. 1 - Ing. Ľudovít Dzurila
2 hlasy
- pre kandidáta č. 2 - Mgr. Daniela Furinová
2 hlasy
- pre kandidáta č. 3 - Ing. Veronika Hoffmannová
4 hlasy
V prvom kole volieb je pre zvolenie hlavného kontrolóra potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov. Uvedená podmienka nebola splnená preto sa konalo II. kolo
volieb do ktorého postúpili vzhľadom na počet hlasov z prvého kola všetci kandidáti.
Poslanci v II. kole volili takto:
1. počet vydaných hlasovacích lístkov
8
2. Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov
8 z toho
- pre kandidáta č. 1 - Ing. Ľudovít Dzurila
0 hlasov
- pre kandidáta č. 2 - Mgr. Daniela Furinová
2 hlasy
- pre kandidáta č. 3 - Ing. Veronika Hoffmannová
6 hlasov
Na základe výsledku voľby v II. kole bola do funkcie hlavného kontrolóra zvolená
kandidátka číslo 3 Ing. Veronika Hoffmannová s počtom hlasov 6.
Obecné zastupiteľstvo na základe výsledku voľby hlavného kontrolóra prijalo uznesenie
č. 8/2016.
Číslo uznesenia

8/2016

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Berie na vedomie správu volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb hlavného
kontrolóra.
B/ Na základe výsledkov volieb ustanovuje do funkcie hlavného kontrolóra na obdobie
od 16.03.2016 do 15.03.2022 Ing. Veroniku Hoffmannovú.
C/ Schvaľuje plat hlavného kontrolóra podľa § 18c ods. 1 písm. c) zákona 369/1990
o obecnom zriadení v z.n.p. v rozsahu 0,2 úväzku pracovného času.
D/ Schvaľuje vykonávanie inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra podľa §18 ods. 1
zákona 369/1990 o obecnom zriadení v z.n.p.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Za uznesenie hlasovali:
Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská, Ing.
8
Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula, Peter Sanetrik
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
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6.

Delegovanie členov do rady školy pri ZŠ Spišský Štvrtok.
Vzhľadom na ukončenie funkčného obdobia rady školy pri Základnej škole v Spišskom
Štvrtku k 20.03.2016 predložil starosta obce návrh na delegovanie členov rady školy za
zriaďovateľa na nové funkčné obdobie (2016-2020) : Peter Gaj, Anna Sanetriková, Janka
Jurčová, P. Mgr. Róbert Gajderus, ktorí so svojím delegovaním súhlasili.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 9/2016 schválilo delegovanie zástupcov zriaďovateľa
do rady školy.

Číslo uznesenia
9/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
v zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
deleguje Petra Gaja, Annu Sanetrikovú, Janku Jurčovú, P. Mgr. Róberta Gajderusa
za zástupcov zriaďovateľa v Rade školy pri Základnej škole v Spišskom Štvrtku:
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

8
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská, Ing.
Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula, Peter Sanetrik

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

8
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

7.

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Materská škola a kultúrny dom s OcÚ
Starosta informoval poslancov o zverejnených výzvach na poskytnutie NFP na zníženie
energetickej náročnosti verejných budov.
Pripravené sú projekty zateplenia materskej školy a kultúrneho domu. Projekty musia
deklarovať energetickú úsporu viac ako 50%, čo v prípade MŠ je splnené, pri KD bude
potrebné urobiť zmenu tepelnej izolácie stavby tak, aby sa dosiahli požadované parametre
úspory.
1. projekt materskej školy s názvom: „Rekonštrukcia a zateplenie Materskej školy
v Spišskom Štvrtku“ zahŕňa zateplenie obvodového plášťa budovy, prestavbu
bleskozvodu, výmenu strešnej krytiny s opravou poškodeného krovu, vysušenie a
zateplenie obvodových stien a stropu s celkovým znížením energetickej náročnosti
prevádzky budovy zariadenia zateplením, plus modernizácia zostarnutej kotolne,
rozvodov a radiátorov ústredného kúrenia.
Rozpočet projektu je cca 189 200 €. Dotácia na projekt môže byť 2 500 € / dieťa MŠ.
2. projekt s názvom „Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu
a obecného úradu“ zahŕňa zateplenie fasády a strechy budovy, výmena dverných
a okenných výplní za účelom zlepšenia tepelnotechnických vlastností existujúcej budovy.
Rozpočet projektu je cca 205 tis. €.
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Rekonštrukcia sociálnych zariadení a ústredného vykurovania nie je predmetom projektu
– jej realizácia bude prerokovaná vo finančnej komisii.
Poslanci uznesením 10/2016 a 11/2016 schválili predloženie žiadostí o NFP na uvedené
projekty.
Číslo uznesenia

10/2016

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok schvaľuje:
A/ predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia a zateplenie
Materskej školy v Spišskom Štvrtku“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom obce a platným programom rozvoja obce;
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:
8
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Za uznesenie hlasovali:
8
Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská, Ing.
Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula, Peter Sanetrik
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

Číslo uznesenia

11/2016

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok schvaľuje:
A/ predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie energetickej
hospodárnosti budovy kultúrneho domu a obecného úradu“, ktorého ciele sú v
súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;
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:
8
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Za uznesenie hlasovali:
8
Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská, Ing.
Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula, Peter Sanetrik
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
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8.

Rôzne.
Ing. Štefan Oravec:
 V akom stave sú práce na rekonštrukcii miestnych komunikácií v rómskej časti
obce?
Starosta:
- obec dostala dotáciu 13 500 € na výstavbu ul. Potočnej, rozpočtový náklad na
stavbu je cca 65 tis. €,
- momentálne sa ukončujú procesy verejného obstarávania na výber zhotoviteľa
stavby a spracúva sa projekt napojenia MK na hlavnú cestu,
- investícia musí byť ukončená do 30.11.2016
 Kedy bude skolaudovaná autobusová zastávka?
Starosta:
- kolaudačné rozhodnutia na stavbu autobusovej zastávky aj na SO osvetlenie
prechodu boli vydané,
- po nadobudnutí právoplatnosti prebehne, po dohode s dopravcami, informačná
kampaň, potom bude užívanie zastávky spustené.
 Vzhľadom k ukončeniu zmluvy z PVPS a.s. o prevádzkovaní kanalizácie a ČOV by
sa mohlo prehodnotiť prevádzkovanie obcou?
Starosta:
- túto problematiku treba prerokovať v komisii finančnej, územného plánovania
a výstavby.
 Požiadal o zvolanie schôdze historikov – k príprave monografie.
Ing. Emília Javorská, Vladimír Dunčko:
 V akom stave je žiadosť na kanalizáciu Iliašovská cesta, Ovsisko, Široké?
Starosta: obec čaká na vyjadrenie MŽP SR
Ing. Štefan Sagula:
 Požiadal o predloženie vyúčtovania platieb za bytové domy.
Prednostka:
- V bytovom dome A klesol dlh z uznania dlhu k 31.12.2008 o 755 €, celkový dlh
k 31.12.2015 vzrástol o 699 €.
- V bytovom dome B klesol dlh z uznania dlhu k 31.12.2008 o 2 235 €, celkový dlh
k 31.12.2015 klesol o 3 220 €.
Celkovo klesol dlh o 2 477 €.
- vyúčtovanie bolo súčasťou materiálov zaslaných poslancom na toto rokovanie.
Peter Gaj:
 Požiadal o informáciu k plánovanému výrubu stromov v MŠ?
Starosta: bude vykonané iba ošetrenie drevín (vŕb) prerezaním.
 Upozornil na zlý stav komunikácie do Mečedeľoviec.
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Starosta: výtlky na ceste boli pred 2 rokmi vyplátané za cca 3 500 €, cesta je však
zaťažovaná a poškodzovaná najmä poľnohospodárskou činnosťou na hospodárskom
dvore v tejto časti obce.
Slávka Bajtošová:
 V akom stave je konanie na odstránenie stodola na ul. Krátkej?
Starosta: bol vypracovaný statický posudok a aktuálne je zvolané stavebné konanie
dňa 18.03.2016.
Podané žiadosti o NPF:
Starosta informoval poslancov, že bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie na
MŠVVaŠ SR na rekonštrukciu telocvične v časti gymnastická sála vrátane náraďovní
a sociálnych zariadení.
Predpokladaný rozpočtový náklade je cca 95 tis. €. Spolufinancovanie obce minim. 10%.
Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov:
Mgr. Emília Javorská, ako predseda mandátovej komisie, ktorá plní úlohy podľa
ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v z.n.p. prevzala v zalepenej obálke Oznámenia funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za rok 2015 na jeho
vyhodnotenie.
9.

Záver.
Starosta obce Ing. Ján Greš poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala, dňa 14.03.2016, Ing. Eva Bajtošová

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

Overovatelia zápisnice
a uznesení:

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

Mgr. Emília Javorská
Peter Gaj
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