OBEC

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V SPIŠSKOM ŠTVRTKU
Spišský Štvrtok
Zápisnica z 5. (riadneho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok,
zo dňa 06. decembra 2021 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: Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Mgr. Anna Hricková,
Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec
poslanci: Ing. Ľuboš Bajtoš, Vladimír Dunčko, Zuzana Grešová,

Program rokovania podľa pozvánky:
1. Otvorenie.
2. Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovej závierky.
6. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách.
7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022.
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra a ustanovenie podmienok výkonu funkcie.
9. Schválenie návrhu VZN 5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 2/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Spišský Štvrtok.
10. Schválenie návrhu VZN 6/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Spišský Štvrtok.
11. Schválenie návrhu VZN 7/2021 o miestnom poplatku za rozvoj.
12. Voľba prísediaceho podľa § 140 Zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich.
13. Prerokovanie podmienok k odkúpeniu pozemkov C KN 598/11 a 1263/90.
14. Schválenie prenájmu časti parcely C KN 98 o výmere 65 m2.
15. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením.
16. Zabezpečenie spolufinancovania projektu „Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúry v
obci Spišský Štvrtok v súvislosti s pandémiou COVID-19“.
17. Návrhu programového rozpočtu na roky 2022-2024:
- Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky.
- Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu.
18. Návrh odmien poslancom obecného zastupiteľstva a hlavnej kontrolórke za rok 2021.
19. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady v roku 2022.
20. Rôzne.
21. 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: Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj
- Overovatelia zápisnice: Slávka Bajtošová, Ing. Štefan Oravec
- Zapisovateľ: Ing. Eva Bajtošová
Hlasovanie:
Za:
Slávka Bajtošová, 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:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Mgr.
Anna Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec
Proti:
--Zdržal sa:
---

4.

Kontrola plnenia uznesení.
Na rokovanie sa prezentoval poslanec Ing. Ľuboš Bajtoš.
Starosta obce zhodnotil plnenie uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 13.09.2021.
Uznesenia boli splnené, resp. sú v plnení.
Poslanci uznesením 37/2021 vzali správu starostu obce o plnení uznesení na vedomie bez
pripomienok.
Číslo uznesenia
37/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 13.09.2021.
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

5.

Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovej závierky.
Prednostka oboznámila poslancov s obsahom správy nezávislého audítora o overení
konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy. Audítor vyslovil
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názor: „Konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej
finančnej situácie konsolidovaného celku k 31.12.2020 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 2020 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou
za daný rok; konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona
o účtovníctve.“
Poslanci uznesením 38/2021 vzali správu nezávislého audítora na vedomie.
Číslo uznesenia
38/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
a konsolidovanej výročnej správy za rok 2020.
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

6.

Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách.
Hlavná kontrolórka Ing. Veronika Hoffmannová predniesla správu o vykonanej kontrole
hospodárnosti vyplácaných cestovných náhrad v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z.
o cestovných náhradách v obci Spišský Štvrtok za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo vzalo uznesením 39/2021 túto správu na vedomie bez pripomienok.
Číslo uznesenia
39/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole hospodárnosti
vyplácaných cestovných náhrad v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách
v obci Spišský Štvrtok za rok 2019.
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

7.

Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022.
Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov s návrhom plánu kontrolnej činnosti na
1. polrok 2022, ktorý poslanci uznesením 40/2021 bez pripomienok schválili.
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Číslo uznesenia

40/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ konštatuje, že návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 bol zverejnený na
úradnej tabuli obce dňa 19.11.2021, t.j. po dobu najmenej 15 dní pred schválením,
B/ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Spišský Štvrtok na I.
polrok 2022 podľa predloženého návrhu,
C/ poveruje hlavnú kontrolórku obce Ing. Veroniku Hoffmannovú vykonaním kontrol
podľa schváleného plánu.
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.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra a ustanovenie podmienok výkonu funkcie.
Informácie k bodu podala prednostka: Vzhľadom k tomu, že 15.03.2022 končí funkčné
obdobie hlavnej kontrolórky je potrebné v zmysle § 18a zákona 369/1990 o obecnom
zriadení v z.n.p., aby obecné zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra najmenej
40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní
funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra (ods. 2).
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku
najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade.
Poslanci OZ uznesením 41/2021 vyhlásili voľby hlavného kontrolóra na deň 28.02.2022,
ustanovili kvalifikačné predpoklady, náležitosti prihlášky, ostatné predpoklady, miesto,
spôsob a termín doručenia prihlášok. Ako deň nástupu do práce určili 16.03.2022, pracovný
pomer na 0,2 pracovného úväzku a spôsob voľby tajným hlasovaním.
Informácia o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra bude zverejnená spôsobom v obci
obvyklým, t.j. na úradnej tabuli a webovej stránke, ako aj vyhlásená v miestnom rozhlase.
Číslo uznesenia

41/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Vyhlasuje v zmysle § 18a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
voľbu hlavného kontrolóra obce Spišský Štvrtok, ktorá sa uskutoční dňa 28. februára
2022,
B/ Ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a
náležitosti prihlášky:
1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
- minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou.
2. Náležitosti prihlášky :
- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, tel. kontakt,
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-

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o
absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,
- profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného
zaradenia,
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v
obecnom zastupiteľstve, podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Ďalšie predpoklady :
- prax vo verejnej a štátnej správe alebo prax v riadiacej, ekonomickej,
právnickej a kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva,
- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových
a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole,
o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich
právnych predpisov,
- užívateľské ovládanie počítača,
- občianska a morálna bezúhonnosť.
4. Miesto, spôsob a termín doručenia prihlášok:
- Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra doručí písomnú prihlášku v
zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“
na adresu: Obecný úrad Spišský Štvrtok, Tatranská 4, 053 14 Spišský
Štvrtok v termíne do 14.02.2022 do 15:00 hod.
C/ Určuje:
1. Deň nástupu do práce:
16.03.2022
2. Pracovný pomer:
0,2 úväzku pracovného času
3. Spôsob voľby hlavného kontrolóra: tajným hlasovaním.
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.

Schválenie návrhu VZN 5/2021, 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 5/2021, 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 zmena § 7 Nakladanie so zmesovým
komunálnym odpadom - zavádza sa množstvový zber zmesového komunálneho odpadu
pre fyzické osoby a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú
činnosť a označovanie nádob QR kódmi.
K návrhu VZN v stanovenej lehote neboli doručené pripomienky. Obecné zastupiteľstvo
uznesením 42/2021 VZN 5/2021 schválilo.
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Číslo uznesenia

42/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Konštatuje, že návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021, 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. 5/2021, 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:
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

10. Schválenie návrhu VZN 6/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Spišský Štvrtok.
Prednostka oboznámila prítomných s návrhom VZN 6/2021 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Štvrtok. Dôvodom
návrhu nového nariadenia je zavedenie množstvového zberu v obci a stanovenie poplatku
zaň. Na základe spracovanej a predloženej analýzy nákladov sa sadzba poplatku určuje vo
výške 0,017857 € za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov pre občanov
a podnikateľov jednotne; sadzba za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín pre
občanov je bez zmeny vo výške 0,070 € za kilogram.
K návrhu VZN v stanovenej lehote neboli doručené pripomienky. Obecné zastupiteľstvo
uznesením 43/2021 VZN 6/2021 schválilo.
Číslo uznesenia

43/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Konštatuje, že návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2021 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 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. 6/2021 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Štvrtok.
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
6

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

0
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

11. Schválenie návrhu VZN 7/2021 o miestnom poplatku za rozvoj.
Prednostka oboznámila prítomných s návrhom VZN 7/2021 o miestnom poplatku za
rozvoj. Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce uvedená v
právoplatnom stavebnom povolení, ktorým sa povoľuje stavba, v oznámení stavebného
úradu k ohlásenej stavbe, v právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej
dokončením, v právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby.
Predmetom poplatku za rozvoj je taká stavba, ak jej uskutočnením vznikne nová alebo
ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby.
Základom poplatku za rozvoj je výmera podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej
stavby v m2, pričom sa za podlahovú plochu nadzemnej časti realizovanej stavby považuje
súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby. Základ poplatku sa
znižuje o 60 m2. Sadzba poplatku za rozvoj je od 3 eur do 35 eur za každý, aj začatý m2
podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.
Obecná rada navrhla úpravu sadzby poplatku takto:
a)
b)
c)
d)
e)

pre stavby na bývanie

10 €

pre stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre
vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
pre priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu
pre stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby
využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a so zárobkovou činnosťou
ostatné stavby

20 €
20 €
20 €
20 €

K návrhu VZN v stanovenej lehote neboli doručené pripomienky. Obecné zastupiteľstvo
uznesením 44/2021 VZN 7/2021 so zmenenými sadzbami schválilo.
Číslo uznesenia

44/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Konštatuje, že návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021 o miestnom poplatku
za rozvoj 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. 7/2021 o miestnom poplatku za rozvoj so
zmenou sadzieb poplatku.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
7

Za uznesenie hlasovali:

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. Voľba prísediaceho podľa § 140 Zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich.
Z dôvodu končiaceho sa funkčného obdobia prísediacich na Okresnom súde v máji 2022,
Okresný súd Spišská Nová Ves listom požiadal obecné zastupiteľstvo o prerokovanie
a schválenie kandidáta na prísediaceho.
Prísediacich navrhujú starostovia obci a volia ich obecné zastupiteľstvá na obdobie štyroch
rokov po splnení a dodržaní zákonných podmienok a predpokladov pre výkon tejto
funkcie. Starosta navrhol ako prísediaceho Emila Bajtoša, bytom ul. Sadová 441/23,
Spišský Štvrtok, ktorý pôsobí v tejto funkcii doteraz.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 45/2021 zvolilo do funkcie prísediaceho na Okresnom
súde Spišská Nová Ves na ďalšie funkčné obdobie doterajšieho prísediaceho - Emila
Bajtoša.
Číslo uznesenia
45/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
v súlade s § 140, ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
volí vo volebnom obvode Okresného súdu Spišská Nová Ves na funkčné obdobie 20222026 ako prísediaceho Emila Bajtoša, trvale bytom ul. Sadová 441/23, Spišský Štvrtok.
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

13. Prerokovanie podmienok k odkúpeniu pozemkov C KN 598/11 a 1263/90.
Uznesením 36/2021 bolo schválené odkúpenie parciel v obci Spišský Štvrtok, k.ú. Spišský
Štvrtok za cenu podľa znaleckého posudku č. 185/2021 znalca Ing. Irena Gallová a to
parcely:




C KN 598/11, vodná plocha, výmera 95 m2, zapísaná na LV 1443
kúpna cena 14,73 €/m2, spolu za 95 m2 1 399,35 €,
C KN 1263/90, orná pôda, výmera 703 m2 , zapísaná na LV 1443
kúpna cena 28,76 €/m2, spolu za 703 m2 20 218,28 €,
C KN 1263/99, orná pôda, výmera 742 m2 , zapísaná na LV 1442
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kúpna cena 28,76 €/m2, spolu za 742 m2 21 339,92 €, - odkúpenie bolo zrealizované
bez podmienok.
Vlastníčka parciel zapísaných na LV 1443 Mgr. Katarína Strážiková doručila súhlas
s predajom, ktorý podmienila splnením podmienok - rozväzovacia podmienka a predkupné
právo (príloha k zápisnici).
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo podmieňovacie podmienky vlastníčky pre uzavretie
kúpnej zmluvy. Poslanci sa vyjadrili, že nesúhlasia s tým, aby sa pri obdobných prevodoch
postupovalo rozdielne, obec pozemky využije na účely podľa schváleného územného plánu
vo verejnom záujme. Uznesením 46/2021 neschválili navrhované podmienky kúpnej
zmluvy.
Číslo uznesenia
46/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
neschvaľuje podmienky Mgr. Kataríny Strážikovej (rozväzovacia podmienka a predkupné
právo) pre uzavretie kúpnej zmluvy podľa uznesenia 36/2021 na odkúpenie parciel C KN
598/1 a C KN 1263/90 zapísaných na LV 1443.
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. Schválenie prenájmu časti parcely C KN 98 o výmere 65 m2 – osobitný zreteľ.
Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou Serveta Ismailiho, prevádzkovateľa
zmrzlinárne o prenájom časti pozemku C KN 98 vo výmere do 65 m2 (13x5m) na
umiestnenie terasy zmrzlinárne na umiestnenie stolov, slnečníkov a stojiska na bicykle.
Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že ide o rozšírenie už poskytovanej služby
obyvateľom a uznesením 47/2021 schválilo zámer prenajať pozemok pod predajným
stánkom z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Číslo uznesenia

47/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok:
A/ konštatuje, že
prenájom časti parcely C KN 98 na umiestnenie terasy zmrzlinárne a stojiska na bicykle
je rozšírením už poskytovanej služby obyvateľom, 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 98, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísanej
na liste vlastníctva 1, obec Spišský Štvrtok, k.ú. Spišský Štvrtok v rozsahu do 65 m2
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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 Servetovi
Ismailimu, Bajkalská 8, Poprad,
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:
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. Žiadosť ZO JDS o prenajatie priestorov.
ZO JDS v Spišskom Štvrtku požiadala, aby obec Spišský Štvrtok prenajala priestory, ktoré
budú slúžiť pre zriadenie klubovne ZO JDS. Ide o priestor v administratívnej budove
spoločnosti Texnet o rozlohe 52 m2 v cene nájmu 354 € mesačne.
Ing. Štefan Oravec sa vyjadril, že JDS je aktívna organizácia, má 50 členov, potrebuje na
svoju činnosť stále zázemie preto hrozí, že bez priestorov zanikne. Ostatní poslanci sa
vyjadrili, že treba pohľadať priestory vo vlastných objektoch bez nájmu, napr. v ZŠ.
Poslanec Ing. Ľuboš Bajtoš prerokuje možnosti s riaditeľkou školy.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť a prenájom priestorov uznesením 48/2021 v zmysle žiadosti
neschválilo.
Číslo uznesenia

48/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
neschvaľuje žiadosť ZO JDS o prenajatie priestorov.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

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

5
2
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

16. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12.
Ekonómka Ing. Andrea Kravecová oboznámila poslancov s navrhovaným rozpočtovým
opatrením, ktorým dochádza k navýšeniu príjmov vo výške 11 329,58 €. Vo výdavkoch vo
výške: 17 974,98 € je použitý aj aktuálny prebytok príjmov bežného rozpočtu (6 645,40 €).
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Výdavky sú rozdelené do: Podprogram 1.2 Strategické plánovanie a projekty Podprogram
6.1 Vývoz komunálneho odpadu, Program 6.3.2 Obstaranie kapitálových aktív kanalizácia
a ČOV, Rozšírenie kanalizácie ul. Poľná, Kanalizácia Široké.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 49/2021 rozpočtové opatrenie bez pripomienok
schválilo.
Číslo uznesenia

49/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 12 navýšenie rozpočtovaných príjmov a výdavkov
A/

B/

Príjmy

+ 11.329,58 €

Iné nájmy nehnuteľného majetku

41/212003-6

+1.445,93 €

Príjem z predaja pozemkov

43/233001

+9.883,65 €

Výdavky

+ 17 974,98 €

Program 1

Plánovanie, manažment, kontrola

Podprogram 1.2

Strategické plánovanie a projekty
Strategické plánovanie a projekty

Program 6

Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1

Vývoz komunálneho odpadu
Odvoz komun. odpadu

Program 6.3.2

41/0111/637005-1

+4.883,65 €

41/0510/637004

+8.091,33 €

Obstaranie kapitálových aktív
kanalizácia a ČOV
Rozšírenie kanalizácie ul. Poľná

41/0520/717001-4

+1.000,-- €

Kanalizácia Široké

41/0520/717001-5

+4.000,-- €

Vykonaným rozpočtovým opatrením dochádza k navýšeniu príjmov o 11.329,58 € a
výdavkov vo výške 17 974,98 €.
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

17. Zabezpečenie spolufinancovania projektu „Podpora udržateľnosti a odolnosti
kultúry v obci Spišský Štvrtok v súvislosti s pandémiou COVID-19“.
Prednostka informovala poslancov, že Obec predložila žiadosť o nenávratný finančný
príspevok pre projekt s názvom: „Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúry v obci Spišský
Štvrtok v súvislosti s pandémiou COVID-19“, v rámci Integrovaného regionálneho
operačného programu, Výzvy s kódom: IROP-PO7-SC77-2021-75 - bude potrebné mať
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zabezpečené spolufinancovanie projektu (najneskôr ku dňu podpisu Zmluvy o nenávratný
finančný príspevok), t.j. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j.
v sume 9 258,74 Eur s DPH a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených
výdavkov z vlastného rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 50/2021 spolufinancovanie projektu schválilo.
Číslo uznesenia

50/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Schvaľuje predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom:
„Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúry v obci Spišský Štvrtok v súvislosti s
pandémiou COVID-19“, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu,
Výzvy s kódom: IROP-PO7-SC77-2021-75.
B/ Schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. v sume
9 258,74 Eur s DPH a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených
výdavkov z vlastného rozpočtu.
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

18. Návrhu programového rozpočtu na roky 2022-2024:
 Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky.
Hlavná kontrolórka Ing. Veronika Hoffmannová oboznámila prítomných s odborným
stanoviskom k návrhu rozpočtu obce Spišský Štvrtok na roky 2022-2024 s odporúčaním
návrh rozpočtu schváliť.
 Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu.
K návrhu rozpočtu podala podrobnejšie informácie prednostka úradu. Predniesla návrh
programového rozpočtu na roky 2022 – 2024 a prílohy č. 1 k návrhu rozpočtu – Plán
hlavných aktivít pre rok 2022 podľa zdrojov. Do návrhu výdavkov boli ešte zapracované
aktivity podprogram 3.2.1 - oprava interiéru šatni ihrisko 20 000 € a podprogram 3.6.2 MK
Mečedelovce 50 000 €. V príjmovej časti rozpočtu došlo k navýšeniu Výnosu dane z
príjmov poukázaných územnej samospráve + 10 000 €, dotácia SFZ + 10 000 € a prevod
z FRO + 50 000 €. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2022 je 3 580 861 €.
Obecné zastupiteľstvo k návrhu rozpočtu nevznieslo žiadne návrhy na zmeny a návrh
rozpočtu na roky 2022-2024 zostavený podľa funkčnej klasifikácie a ekonomickej
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rozpočtovej klasifikácie do úrovne kategórie vo výške 3 580 861 € uznesením 51/2021
schválilo.
Číslo uznesenia

51/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Berie na vedomie
 stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu obce Spišský
Štvrtok na roky 2022 - 2024,
 návrh programového rozpočtu na roky 2023 – 2024.
B/ Schvaľuje
 investičný plán hlavných aktivít pre rok 2022 podľa zdrojov – príloha k rozpočtu,
 rozpočet obce Spišský Štvrtok na rok 2022 zostavený podľa funkčnej klasifikácie
a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie na úrovni kategórie vo výške
3 510 861 € v členení:
Príjmy:
Výdavky:
Bežné
2 809 861 €
Bežné
2 809 861 €
Kapitálové
182 000 €
Kapitálové
741 000 €
Finančné operácie
589 000 €
Finančné operácie
30 000 €
SPOLU
3 580 861 €
3 580 861 €
C/ Schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške 0 €, fondu rozvoja obce vo výške 285 000 €
a fondu opráv vo výške 4 000 €.
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

19. Návrh odmien poslancom obecného zastupiteľstva a hlavnej kontrolórke za rok 2021.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na vyplatenie odmeny poslancom za aktívnu a
kvalitne vykonávanú prácu počas funkčného obdobia za rok 2021. Prednostka prezentovala
návrh obecnej rady na výšku odmeny 60 % z odmien vyplatených v roku 2021. Odmeny
zohľadňujú limity pre odmeny poslancov dané zákonom o obecnom zriadení.
Poslanci k návrhu nemali pripomienky návrh uznesením 52/2021 schválili.
Číslo uznesenia
52/2021
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 60 % z odmien
vyplatených v roku 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

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo aj návrh obecnej rady na vyplatenie odmeny hlavnej
kontrolórke vo výške 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra, jednorazovo za
posledných 12 mesiacov. Poslanci k návrhu nemali pripomienky návrh uznesením 53/2021
schválili.
Číslo uznesenia

53/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje jednorazovú odmenu hlavnej kontrolórke vo výške 30 % z mesačného platu
vyplateného za obdobie 01/2021 – 12/2021.
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

Starosta poďakoval poslancom aj hlavnej kontrolórke za ich doterajšiu prácu.
20. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady v roku 2022.
Starosta predložil návrh harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2022.
Obecná rada:

21.02.; 16.05..; 01.08.; 17.10.; 05.12.

Obecné zastupiteľstvo: 28.02.; 23.05.; 08.08.; 24.10.; 12.12.
Poslanci uznesením 54/2021 návrh harmonogramu bez pripomienok schválili.
Číslo uznesenia
54/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok, v súlade s vnútroorganizačnými predpismi obce
a na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
schvaľuje harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady na rok 2022 takto:
A/ Obecná rada:
21.02.
16.05.
01.08.
17.10.
05.12.
B/ Obecné zastupiteľstvo:
28.02.
23.05.
08.08.
24.10.
12.12.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
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Za uznesenie hlasovali:

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
21. Rôzne.
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťami:
 Rímskokatolícka cirkev požiadala o dotáciu na obnovu kultúrnej pamiatky - Kaplnky
Nanebovzatia; žiadosť bude predmetom rokovania vo februári 2022.
 Vlastníci pozemkov v časti Ovsisko požiadali o zaradenie do rozpočtu položky týkajúce
sa pripravenosti lokality na výstavbu rodinných domov - v rozpočte je zaradená položka
na výstavbu NN siete, ktorá je nevyhnutná na to, aby mohlo byť vydané stavebné
povolenie, kanalizácia je vybudovaná a vodovodom sa treba zaoberať na najbližšom
rokovaní OZ.
Starosta ďalej oboznámil poslancov s aktivitami v roku 2021 - podarilo sa vybudovať
multifunkčné ihrisko, ul. Vysokú, schody a oporný múr pri hasičskej zbrojnici, kanalizáciu
ul. Poľná a lokalita Široké, v realizácii je ešte prechodový chodník.
Pripravuje sa predloženie žiadosti na SIEA na energetické zhodnotenie budovy kultúrneho
domu a obecného úradu. Projekt bolo opäť potrebné prepracovať tak, aby bola dosiahnutá
kategória A1, doplnené bolo vykurovanie a osvetlenie.
22. Záver.
Starosta obce Ing. Ján Greš poďakoval všetkým prítomným za účasť, za prácu počas celého
roka a riadne rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala dňa 06. decembra 2021, Ing. Eva Bajtošová

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

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

Slávka Bajtošová
Overovatelia zápisnice:
Ing. Štefan Oravec
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