OBEC

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V SPIŠSKOM ŠTVRTKU
Spišský Štvrtok

Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok,
zo dňa 30. januára 2017 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
Poslanci: Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Ing. Štefan Oravec,
Peter Sanetrik, Ing. Štefan Sagula, Ing. Lukáš Soska
Slávka Bajtošová, Vladimír Dunčko,

Program rokovania podľa pozvánky:
1.
Otvorenie.
2.
Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie.
3.
Zloženie sľubu poslanca nastupujúceho na uprázdnený mandát.
4.
Schválenie programu zasadnutia.
5.
Kontrola plnenia uznesení.
6.
Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2016.
7.
Žiadosť o vydanie stanoviska k umiestneniu stavby „Vodovod Jánovce – Čenčice“.
8.
Rozpočtové opatrenie č.1.
9.
Návrh na vyradenie zmarených investícií.
10. Rôzne.
11. Záver.
1.

Otvorenie zasadnutia
Rokovanie riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok otvoril
starosta obce Ing. Ján Greš. Na úvod privítal prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku
a zástupcu prevádzkovateľa verejného osvetlenia v obci, Ing. Dominika Bokšanského,
ktorý podal informácie k roku prevádzky VO po rekonštrukcii.
Na základe prezentácie poslancov starosta skonštatoval, že na rokovaní je prítomných 6
poslancov, ako aj náhradník nastupujúci na uprázdnený post poslanca; rokovanie
obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.

2.

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

Za:
Proti:
Zdržal sa:

3.

Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Ing.
Štefan Oravec, Peter Sanetrik, Ing. Štefan Sagula,
-----

Zloženie sľubu poslanca nastupujúceho na uprázdnený mandát.
Starosta obce privítal na rokovaní náhradníka, nastupujúceho na uvoľnený mandát
poslanca obecného zastupiteľstva, Ing. Lukáša Sosku a vyzval ho na zloženie sľubu
poslanca.
Ing. Lukáš Soska prečítal zákonom stanovený sľub poslanca a potvrdil ho podpisom pod
text sľubu napísaného na osobitnom liste. Následne mu starosta obce odovzdal
osvedčenie poslanca obecného zastupiteľstva.

4.

Schválenie programu zasadnutia.
Poslanci prerokovali návrh programu riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý
na návrh starostu schválili s doplnením: za bod 9 sa vsúva nový bod 10 - Schválenie
predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje na výstavbu vodovodu v lokalite Široké. Ostaté body rokovania sa
posúvajú:
1.
Otvorenie.
2.
Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie.
3.
Zloženie sľubu poslanca nastupujúceho na uprázdnený mandát.
4.
Schválenie programu zasadnutia.
5.
Kontrola plnenia uznesení.
6.
Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2016.
7.
Žiadosť o vydanie stanoviska k umiestneniu stavby „Vodovod Jánovce – Čenčice“.
8.
Rozpočtové opatrenie č.1.
9.
Návrh na vyradenie zmarených investícií.
10. Schválenie žiadosti o NFP na výstavbu vodovodu v lokalite IBV Široké.
11. Rôzne.
12. Záver.
Hlasovanie:

Za:

Proti:
Zdržal sa:

Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Ing.
Štefan Oravec, Peter Sanetrik, Ing. Štefan Sagula, Ing.
Lukáš Soska
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5.

Kontrola plnenia uznesení.
Starosta obce zhodnotil plnenie uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 13.12.2016
a skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.
Poslanci uznesením 1/2017 vzali správu starostu obce na vedomie bez pripomienok.

Číslo uznesenia
1/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 13.12.2016.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Za uznesenie hlasovali:
Ing. Štefan Oravec, Peter Sanetrik, Ing. Štefan
7
Sagula, Ing. Lukáš Soska
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

6.

Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2016.
Hlavná kontrolórka Ing. Veronika Hoffmannová predložila správu o kontrolnej činnosti
za rok 2016, ktorá je zhrnutím činnosti hlavnej kontrolórky za uplynulý rok.
Poslanci uznesením 2/2017 vzali správu hlavnej kontrolórky na vedomie bez
pripomienok.

Číslo uznesenia

2/2017

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2016.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

6
Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Ing. Štefan Oravec,
Peter Sanetrik, Ing. Štefan Sagula, Ing. Lukáš
Soska

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

6
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

7.

Žiadosť o vydanie stanoviska k umiestneniu stavby „Vodovod Jánovce – Čenčice“.
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou Obce Jánovce, ktorá požiadala o stanovisko k
umiestneniu stavby „Vodovod Jánovce – Čenčice“, ktorá sa dotýka parcely registra E KN
Spišský Štvrtok č. 1560 vo vlastníctve obce Spišský Štvrtok a o uzavretie zmluvy o
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
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Poslanci uznesením 3/2017 schválili súhlasné stanovisko k umiestneniu stavby ako aj
návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a z nej
vyplývajúcej zmluvy o zriadení vecného bremena.
Číslo uznesenia

3/2017

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Súhlasí s umiestnením stavby „Vodovod Jánovce – Čenčice“ na parcele KN-E 1560,
KÚ Spišský Štvrtok vo vlastníctve obce Spišský Štvrtok zapísanej na LV 1.
B/ Schvaľuje uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na parcele
KN-E 1560, KÚ Spišský Štvrtok vo vlastníctve obce Spišský Štvrtok zapísanej na LV
1 pre stavbu „Vodovod Jánovce – Čenčice“ a z nej vyplývajúcej zmluvy o zriadení
vecného bremena po realizácii stavby a predložení porealizačného zamerania.
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Za uznesenie hlasovali:
Ing. Štefan Oravec, Peter Sanetrik, Ing. Štefan
7
Sagula, Ing. Lukáš Soska
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

8.

Rozpočtové opatrenie – oprava havarijného stavu strechy ZŠ.
Prednostka predniesla návrh na rozpočtové opatrenie č.1, ktoré bolo pripravené z dôvodu
upresnenia rozpočtovania finančných prostriedkov na opravu strechy v ZŠ z dotačných
a vlastných zdrojov, ako aj vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2016 základnej
škole - na dočerpanie v roku 2017.
Poslanci rozpočtové opatrenie bez pripomienok uznesením 4/2017 schválili.

Číslo uznesenia

4/2017

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1
A/ Príjmy:

+ 14 823 €

Dotácia na opravu strechy ZŠ

322 001

-47 000 €

Zostatok prostriedkov z roku 2016 - ZŠ
Zostatok prostriedkov z roku 2016 – dotácia na opravu
strechy ZŠ
Výnos dane z príjmov územnej samospráve

453

+ 8 423 €

453

+ 42 400 €

111003

+ 11 000 €

B/ Výdavky:
Program 7
Podprogram 2

+ 14 823 €
Vzdelávanie
Základná škola
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Transfer zo ŠR na prenesený výkon
Podprogram 6

+ 8 423 €

Správa školských objektov
Rekonštrukcia budovy z dotácie

09121 717002 /KZ 111

- 47 000 €

Rekonštrukcia budovy z dotácie

09121 635006 /KZ 111

+ 42 400 €

Správa školských objektov

09121 635006 /KZ 41

+ 11 000 €

Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

7
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Ing. Štefan Oravec, Peter Sanetrik, Ing. Štefan
Sagula, Ing. Lukáš Soska

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

7
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

9.

Návrh na vyradenie zmarených investícií.
Na základe výsledku inventarizácie majetku predniesla prednostka návrh inventarizačnej
komisie na vyradenie majetku – zmarených investícií. Navrhujú sa vyradiť, ako zmarené,
investície:


Projektová dokumentácia „Moderné zdravotné centrum 21. storočia“ v sume
25 567,05 € - rok obstarania 2009



Projektová dokumentácia „Zastrešenie kultúrneho domu“ v sume 2 987,45 € - rok
obstarania 2003

Poslanci návrh na vyradenie zmarených investícií uznesením 5/2017 bez pripomienok
schválili.

Číslo uznesenia
5/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje vyradenie majetku obce – zmarené investície:
 Projektová dokumentácia „Moderné zdravotné centrum 21 storočia“ v sume 25 567,05 €
- rok obstarania 2009
 Projektová dokumentácia „Zastrešenie kultúrneho domu“ v sume 2 987,45 € - rok
obstarania 2003
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

7
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Ing. Štefan Oravec, Peter Sanetrik, Ing. Štefan
Sagula, Ing. Lukáš Soska

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

7
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
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10. Schválenie žiadosti o NFP na výstavbu vodovodu v lokalite IBV Široké.
Prednostka informovala poslancov o príprave žiadosti o NFP z Operačného programu
Ľudské zdroje na podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a
segregovaných marginalizovaných rómskych komunít pomocou vodovodov, studní a
úpravní povrchových vôd. Žiadosť sa spracúva na lokalitu IBV Široké. Povinnou
prílohou k žiadosti, ktorú treba podať do 10.03.2017 je uznesenie obecného
zastupiteľstva o schválení predloženia žiadosti, o spolufinancovaní vo výške 5 %
oprávnených výdavkov, ako aj o zabezpečení financovania neoprávnených výdavkov.
Poslanci predložený návrh uznesením 6/2017 schválili.

Číslo uznesenia

6/2017

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
Konštatuje, že ciele projektu „Rozšírenie IBV v obci Spišský Štvrtok – lokality
Iliašovská cesta, Ovsisko, Kremňa a Široké“ sú v súlade s platným programom rozvoja
obce a platným územným plánom obce.
B/ Schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje
Kód výzvy:
OPLZ-PO6-SC611-2016-3
Špecifický cieľ:
6.1.1 Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a
segregovaných marginalizovaných rómskych komunít pomocou vodovodov, studní a
úpravní povrchových vôd.
Názov projektu:
„Rozšírenie IBV v obci Spišský Štvrtok – lokality Iliašovská
cesta, Ovsisko, Kremňa a Široké“
C/ Schvaľuje spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených
výdavkov, ako aj financovanie neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich
rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami
projektu.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Peter
Za uznesenie hlasovali:
Gaj, Ing. Štefan Oravec, Peter Sanetrik, Ing.
7
Štefan Sagula, Ing. Lukáš Soska
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
A/

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
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11. Rôzne.
Správa k prevádzke verejného osvetlenia
Starosta obce oboznámil prítomných s genézou vývoja VO
r. 2015 - východiskový stav
152 svietidiel (117 obec, 5- kostol a 30 – z projektu revitalizácie námestia)
spotreba:
53 259 kWh / rok
145,92 kWh / deň
350,39 kWh / svietidlo / rok
0,96 kWh / svietidlo / deň
zaplatená suma: 9 817,76 € / 152 svietidiel
64,59 € / svietidlo / rok
r. 2016 - stav po rekonštrukcii
229 ks svietidiel – nové a doplnené z projektu
35 ks – pôvodné, ktoré neboli predmetom projektu (5 / kostol a 30 / z projektu
revitalizácie námestia)
2 ks – prechod pre chodcov
2 ks – doplnenie na ul. Krátkej
1 ks – autobusová zastávka
Spolu 269 svietidiel VO
spotreba:

41 653 kWh / rok
114,12 kWh / deň
154,84 kWh / svietidlo / rok
0,42 kWh / svietidlo / deň
zaplatená suma: 6 940,55 € / 269 svietidiel
25,80 € / svietidlo / rok
Deklarovaná úspora za celé VO pri celkovom počte svietidiel 269, t.j. vrátane svietidiel,
ktoré neboli predmetom projektu je 60,10 %, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje
úsporu 10 434,16 € (pozn. modelová situácia za 269 svietidiel).
Starosta požiadal Ing. Dominika Bokšanského, ako zástupcu prevádzkovateľa
o doplňujúce informácie.
Ing. Bokšanský potvrdil správnosť výpočtov, ktoré predložil starosta obce. Podľa ich
meraní úspora bude určite vyššia ako 50 %. K úspore prispieva aj zmena intenzity
svietenia počas noci.
Upozornil na zmenu fixnej ceny za distribúciu elektrickej energie – za istič. Kým do
konca roka 2016 bola cena 0,59 € za každý ampér ističa, od 1.1.2017 je to 0,44 € za
každú fázu a ampér ističa, čo predstavuje takmer trojnásobný nárast ceny, preto bude
potrebné prehodnotiť rezervovanú kapacitu ističov na odberných miestach obce.
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Starosta ďalej informoval prítomných poslancov o prebiehajúcich aktivitách:
 Do konca marca sa musí zrealizovať oprava strechy v ZŠ, na ktorú obec dostala
dotáciu 42 400 €. Ukončené je obstarávanie dodávateľa – stavebné práce bude
realizovať firma MILANKO spol. s r.o. Spišská Nová Ves, s ktorou bola podpísaná
zmluva o dielo,
 projekt na materskú školu je pripravený – čaká sa na vyhlásenie výzvy,
 pripravuje sa podanie žiadosti na:
 zateplenie kultúrneho domu z Environmentálneho fondu – max. suma dotácie je
200 000 € - predmetom žiadosti bude výmena otvorov (okná, dvere)
a rekonštrukcia strechy,
 vodovod Široké, v rámci výzvy MVSR (OP ĽZ) – Podpora prístupu k pitnej vode
v prostredí MRK,
 spracovaná bola projektová dokumentácia na vodovod v lokalite IBV Iliašovská cesta
(ul. Agátová, Javorová), čaká sa vydanie vodoprávneho povolenia.
Ing. Štefan Sagula
 Prečo nebola vianočná výzdoba na ul. Osloboditeľov?
Starosta: vianočná výzdoba nebola, aby nedošlo k skresleniu výsledkov meraní na
novom verejnom osvetlení, lebo obec musí v monitorovacej správe preukázať
deklarovanú úsporu energie.
 Vzniesol požiadavku na orezanie vŕb v materskej škole.
Starosta: v minulom roku bolo vydané rozhodnutie na výrub stromov, ktorý sa na
základe intervencie niektorých poslancov a rodičov neuskutočnil. Preveria sa možnosti
orezania stromov s odborne spôsobilou osobou.
 Pri projekte materskej školy by bolo potrebné vyriešiť aj parkovanie.
Starosta: parkovanie nie je predmetom projektu.
 Pripomenul chodník pri p. Kopkášovej a napojenie na prechod pre chodcov.
Starosta: Je spracovaný projekt dopravného značenia a vydané rozhodnutie. Na ul.
Osloboditeľov budú 3 prechody pre chodcov, ten pri MŠ sa bude posúvať tak, aby
priamo nadväzoval na existujúci chodník na ul. Obrancov mieru. Prechody pre
chodcov budú na základe vydaného rozhodnutia zrealizované do 30.4.2017 –
vodorovné aj zvislé značenie.
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12. Záver.
Starosta obce Ing. Ján Greš poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala dňa 30.01.2017, Ing. Eva Bajtošová

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

Overovatelia zápisnice
a uznesení:

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

Mgr. Milan Biskup
Peter Sanetrik
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