OBEC

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V SPIŠSKOM ŠTVRTKU
Spišský Štvrtok

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok zo dňa
16. marca 2015 o 18,00 hod.
na Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku.
Prítomní : Ing. Ján Greš, starosta obce
Poslanci: Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská, Ing. Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula
Ing. Eva Bajtošová – hlavná kontrolórka obce
Neprítomný: Peter Sanetrik
Program rokovania podľa pozvánky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Otvorenie.
Určenie overovateľov a zapisovateľa.
Schválenie programu zasadnutia.
Kontrola plnenia uznesení.
Voľba hlavného kontrolóra obce Spišský Štvrtok.
Žiadosť obce Jánovce – oprava uznesenia podľa nového GP.
Odkúpenie pozemkov p.č. KN-C 518/11, 518/12 podľa GP 14/2015.
Odkúpenie pozemku p.č. KN-C 1050/6 podľa GP 13/2015.
Odkúpenie pozemku p.č. KN-E 702/4,703/3, 703/4, 704/4.
Žiadosť o odpustenie pohľadávky 250 €.
Odstránenie čiernych stavieb na pozemkoch vo vlastníctve Obce Spišský Štvrtok.
Zmena Územného plánu obce Spišský Štvrtok.
Rozšírenie IBV v obci Spišský Štvrtok – lokalita Iliašovská cesta.
Zásah NN siete a VO do pozemku p.č. 1269/130.
Žiadosť OŠK o úhradu záväzkov roku 2014 z príspevku v roku 2015.
Právne zastupovanie vo veci vymáhania uznaného dlhu.
Posúdenie a prerokovanie návrhu možnosti presunu MŠ do priestorov ZŠ.
Rozpočtové opatrenie č. 3.
Výzva ministerstva financií SR – dotácia na individuálne potreby obcí.
Rôzne.
Diskusia.
Záver.
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1.

Otvorenie zasadnutia
Rokovanie riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok otvoril
starosta obce Ing. Ján Greš; privítal poslancov OZ, hlavnú kontrolórku a ostatných
prítomných.
Na základe prezentácie poslancov skonštatoval, že na rokovaní je prítomných 8
poslancov, t.j. rokovanie obecného zastupiteľstva je uznášaniaschopné.

2.

Určenie overovateľov a zapisovateľa
Poslanci uznesením číslo 24/2015 určili za overovateľov zápisnice a uznesení poslancov
Ing. Štefana Oravca a Ing. Štefana Sagulu, za zapisovateľa Mgr. Milana Biskupa a za
členov návrhovej komisie Slávku Bajtošovú, Ing. Ľuboša Bajtoša a Mgr. Milana
Biskupa.
Číslo uznesenia:
24/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ berie na vedomie určenie
- overovateľov zápisnice a uznesení: Ing. Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula
- zapisovateľ : Mgr. Milan Biskup
B/ schvaľuje členov návrhovej komisie v zložení:
Slávka Bajtošová, Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília
Javorská, Ing. Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

3.

8
0
0

Schválenie programu zasadnutia.
Poslanci prerokovali návrh programu, nevzniesli žiadne doplnenia a uznesením 25/2015
ho schválili v znení podľa pozvánky.
Číslo uznesenia
25/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok schvaľuje program zasadnutia podľa
pozvánky.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali: Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília
8
Javorská, Ing. Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

2

4.

Kontrola plnenia uznesení.
Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa
26.1.2015 a 2.2.2015. Poslanci uznesením 26/2015 vzali túto správu na vedomie.
Číslo uznesenia
26/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26.1.2015 a 2.2.2015.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali: Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília
8
Javorská, Ing. Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5.

Voľba hlavného kontrolóra obce Spišský Štvrtok.
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
dvaja uchádzači: Ing. Matej Hojnoš a Mgr. Katarína Gibalová.
Voľba hlavného kontrolóra prebehla tajným hlasovaním. Volebná komisia v zložení Ing.
Štefan Oravec a Vladimír Dunčko voľbu vyhodnotila takto:
1. počet vydaných hlasovacích lístkov
8
2. Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov
8 z toho
- pre kandidáta č. 1 - Ing. Mateja Hojnoša
0 hlasov
- pre kandidáta č. 2 - Mgr. Katarínu Hozzovú Gibalovú
8 hlasov
V prvom kole volieb je pre zvolenie hlavného kontrolóra potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov. Uvedená podmienka bola splnená a do funkcie hlavného
kontrolóra bola zvolená kandidátka číslo 2 Mgr. Katarína Hozzová Gibalová s počtom
hlasov 8.
Obecné zastupiteľstvo na základe výsledku voľby hlavného kontrolóra prijalo uznesenie
č. 27/2015.
Číslo uznesenia
27/2015
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 1.4.2015 do 31.3.2021 Mgr. Katarínu Hozzovú Gibalovú,
C/ schvaľuje plat hlavného kontrolóra podľa § 18c ods. 1 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.
Prezentácia poslancov:
8
3

Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

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

Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

8
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
6.

Žiadosť obce Jánovce – oprava uznesenia podľa nového GP.
Obec Jánovce požiadala o odkúpenie časti pozemku na parcele KN-E č. 1560 o výmere
241 m2 – parcela pod chodníkom Machalovce – Čenčice, ktorého predaj bol schválený
uznesením OZ 22/2012 v znení uznesenia 41/2013.
Pre formálne chyby GP 29/2011 bol návrh na vklad zamietnutý. Spracovaním nového GP
5/14 došlo k zmenám parciel a výmer, preto je potrebné uznesenie OZ 22/2012
aktualizovať podľa zmenenej situácie.
Keďže predaj pozemku pod chodníkom Machalovce – Čenčice už bol v minulosti
schválený, obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie 28/2015, ktorým sa mení výroková
časť uznesenia 22/2012 v súlade s opraveným geometrickým plánom 5/14.
Číslo uznesenia
28/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok na základe žiadosti obce Jánovce
a predloženého geometrického plánu 5/14
A/ ruší uznesenie 41/2013,
B/ schvaľuje opravu uznesenia 22/2012 zo dňa 23.04.2012, ktorým bol schválený
predaj majetku obce Spišský Štvrtok z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Časť uznesenia B/ prvá odrážka sa opravuje takto:
 predaj majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8
písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
kupujúcemu Obec Jánovce a to časti parcely KN-E 1560 zapísanej v LV 1,
katastrálne územie Spišský Štvrtok, druh pozemku zastavané plochy podľa
geometrického plánu 5/14 vypracovaného Ing. Eva Schurger JOCHMANN tvoriace
-diel 3 o výmere 11 m2 tvoriaci novovytvorenú parcelu č. KN-C 1560/11 –
zastavaná plocha o celkovej výmere 11 m2,
-diel 4 o výmere 172 m2 tvoriaci novovytvorenú parcelu č. KN-C 1560/12 –
zastavaná plocha o celkovej výmere 172 m2
-diel 5 o výmere 58 m2 tvoriaci novovytvorenú parcelu č. KN-C 1560/13 –
zastavaná plocha o celkovej výmere 58 m2
spolu 241 m2
Ostatné časti uznesenia 22/2012 zo dňa 23.04.2012 ostávajú v platnosti.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali: Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília
8
Javorská, Ing. Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
4

Zdržali sa hlasovania:

0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

7.

Odkúpenie pozemkov p.č. KN-C 518/11, 518/12 podľa GP 14/2015.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo usporiadanie vlastníctva k pozemkom v súvislosti s
prípravou PD na kanalizáciu v lokalite IBV Široké. Jedná sa o pozemky na ulici Mlynskej
podľa GP 14/2015 p.č. KN-C 518/11, 518/12 spolu vo výmere 482 m2 vo vlastníctve
Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Spišský Štvrtok.
Starosta obce upozornil, že ak chce obec žiadať o dotáciu, musí mať vysporiadané
majetkové vzťahy. Návrh ceny 3,13 €/m2 vychádza zo znaleckého posudku Ing. Jána
Kmeťa, podľa ktorého Obec už pozemky odkupovala.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 29/2015 odkúpenie pozemkov schválilo.

Číslo uznesenia
29/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ schvaľuje odkúpenie novovytvorených parciel v obci Spišský Štvrtok, KÚ
Spišský Štvrtok, p.č. KN-C 518/11 vo výmere 264 m2 a KN-C 518/12 vo výmere
218 m2 podľa GP 14/2015 zapísané na LV 549, spolu 482 m2
B/ odporúča rokovať o kúpnej cene 3,13 € / m2
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali: Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília
8
Javorská, Ing. Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
8.

Odkúpenie pozemku p.č. KN-C 1050/6 podľa GP 13/2015.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo usporiadanie vlastníctva k pozemkom v súvislosti so
zabezpečením prístupovej komunikácie k pozemkom v lokalite IBV Široké. Jedná sa
o pozemok podľa GP 13/2015 p.č. KN-C 1050/6 spolu vo výmere 845 m2 vo vlastníctve
Emil Staš, Pavlína Sagulová, Anna Kravcová, František Staš.
Poslankyňa p. Slávka Bajtošová predniesla požiadavku vlastníkov, aby obec odkúpila
pozemok v požadovanej dĺžke, ale aj v celej šírke cca 12 m pri akceptácii ceny 3,13
€/m2. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo obidve možnosti a uznesením 30/2015 navrhlo
prepracovanie geometrického plánu v celej šírke pozemku. Odkúpenie bude schválené na
najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva.
Číslo uznesenia
30/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje návrh na prepracovanie GP 13/2015 k novovytvorenej parcele p.č. KN-C
1050/6 v celej šírke pôvodnej parcely KN-E 1029/1 zapísanej na LV 236.
Prezentácia poslancov:
8
5

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

Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília
Javorská, Ing. Štefan Oravec

7

Ing. Štefan Sagula

1
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
9.

Odkúpenie pozemku p.č. KN-E 702/4,703/3, 703/4, 704/4.
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o zmene situácie v súvislosti s výstavbou
autobusového otočiska. Obec síce disponuje právoplatným stavebným povolením, ale
keďže sa so stavbou ešte nezačalo je potrebné predložiť nové stanoviská dotknutých
orgánov, ktoré stratili platnosť. Na základe požiadavky VSD je potrebné stavbu posunúť
o cca 5 m kvôli blízkosti VN. Starosta obce navrhol dokúpiť celé pozemky p.č. KN-E
702/4 (43m2), 702/3 (36m2), 703/4 (46m2) a 704/4 (101m2) spolu vo výmere 226 m2
tiež z dôvodu stabilizácia násypu výsadbou zelene.
Obecné zastupiteľstvo návrh prerokovalo a uznesením 31/2015 návrh na odkúpenie
parciel schválilo.
Číslo uznesenia
31/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ schvaľuje odkúpenie parciel v obci Spišský Štvrtok, KÚ Spišský Štvrtok, p. č.
KN-E 702/4 vo výmere 43 m2, zapísané na LV 203,
KN-E 703/3 vo výmere 44 m2, zapísané na LV 1502,
KN-E 703/4 vo výmere 46 m2, zapísané na LV 742,
KN-E 704/4 vo výmere 101 m2, zapísané na LV 128,
Spolu 234 m2
B/ odporúča rokovať o kúpnej cene 3,13 € / m2
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali: Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Ing. Štefan
7
Oravec, Ing. Štefan Sagula
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Mgr. Emília Javorská
1
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

10. Žiadosť o odpustenie pohľadávky 250 €.
Na obecný úrad bola doručená žiadosť Jaroslava Šariského o odpustenie vrátenia
poskytnutej sociálnej výpomoci z 27.10.2011, ktorá mu bola poskytnutá na pohreb syna
zomrelého 26.10.2011 v Bratislave. Žiadateľ sa nachádza v hmotnej núdzi a vo výkone
trestu.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť prerokovalo a v zmysle § 18 ods. 2 internej smernice
5/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Spišský Štvrtok a s majetkom
štátu, ktorý bol zverený obci žiadosti prijatím uznesenia 32/2015 vyhovelo.
6

Číslo uznesenia
32/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje odpustenie pohľadávky v sume 250 € voči prijímateľovi návratnej sociálnej
výpomoci Jaroslavovi Šariskému podľa Zmluvy o poskytnutí návratnej sociálnej
výpomoci zo dňa 27.10.2011.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali: Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília
8
Javorská, Ing. Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
11. Odstránenie čiernych stavieb na pozemkoch vo vlastníctve Obce Spišský Štvrtok.
Starosta obce poukázal na potrebu riešenia čiernych stavieb v obci ako aj stavieb
v schátralom stave ohrozujúcom zdravie a životy osôb. Ide o čierne stavby na pozemkoch
vo vlastníctve obce: dom na parcele KN-C 47 ul. Vysoká, hospodárska budova a
záhradky na ul. Poľnej za bytovkami. Schátralý dom na obecnom majetku parcela KN-C
45 je na ul. Vysokej.
Obecné zastupiteľstvo sa oboznámilo so situáciou a uznesením 33/2015 poverilo obecný
úrad preverením možností predmetné stavby odstrániť.
Číslo uznesenia
33/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok ukladá obecnému úradu
A/ preveriť možnosti a vykonať opatrenia na odstránenie čiernych stavieb na
pozemkoch vo vlastníctve obce:
 na parcele KN-C 47 rodinný dom ul. Vysoká
 na parcele KN-C 312/2 hospodárska budova a záhradky ul. Poľná
B/ preveriť možnosti a vykonať opatrenia na odstránenie chátrajúcej a nebezpečnej
stavby na parcele KN-C 45 rodinný dom ul. Vysoká, súp. číslo 219
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali: Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília
8
Javorská, Ing. Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
12. Zmena Územného plánu obce Spišský Štvrtok.
Územný plán obce bol prijatý v roku 2003 a je potrebná jeho aktualizácia. Nakoľko sa
jedná o dlhodobý proces prípravy starosta obce navrhol, aby sa týmto problémom začali
poslanci zaoberať na úrovni komisií.

7

Obecné zastupiteľstvo, aj na základe odporúčania obecnej rady, poverilo touto úlohou
uznesením 34/2015 komisiu finančnú, územného plánovania a výstavby v spolupráci
s obecnou radou.
Číslo uznesenia
34/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
ukladá komisii finančnej, územného plánovania a výstavby zaoberať sa v spolupráci
s obecnou radou a obecným úradom prípravou aktualizácie územného plánu obce.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali: Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília
8
Javorská, Ing. Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
13. Rozšírenie IBV v obci Spišský Štvrtok – lokalita Iliašovská cesta.
Starosta obce pripomenul záväzok obce z roku 2010 vybudovať do 31.12.2015
inžinierske siete na parcele 1269/171. Tiež aj na základe dotazov od obyvateľov obce sa
problematike ďalšej výstavby lokalít pre IBV, najmä lokalít Iliašovská cesta a Ovsisko
treba venovať.
Obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia 35/2015 poverilo touto úlohou komisiu
finančnú, územného plánovania a výstavby v spolupráci s obecnou radou.
Číslo uznesenia
35/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
ukladá komisii finančnej, územného plánovania a výstavby v spolupráci s obecnou
radou prehodnotiť lokality určené na IBV, spracovať návrh časového riadenia výstavby
technickej infraštruktúry lokalít a uvedené predložiť na rokovanie obecného
zastupiteľstva dňa 18.05.2015.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali: v
8
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
14. Zásah NN siete a VO do pozemku p.č. 1269/130.
Slebodník Tibor, ako spoluvlastník pozemku KN-C 1269/130, upozornil obec za zásah
NN siete a VO do jeho pozemku a žiada, aby sa tento problém riešil. Stavba bola
zrealizovaná a skolaudovaná v roku 2009.
Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že tento problém prerokoval so
zástupcom zhotoviteľa stavby Ing. B. Černým. VSD, a.s. Košice momentálne

8

prehodnocuje vzniknutú situáciu so svojimi právnikmi. O výsledku bude informovať
obec aj majiteľa pozemku T. Slebodníka.
15. Žiadosť OŠK o úhradu záväzkov roku 2014 z príspevku v roku 2015.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OŠK o udelenie časovej výnimky na úhradu
nákladov roka 2014 vo výške 926,62 € a ich vyrovnanie zo schváleného príspevku v roku
2015. Jedná sa o neuhradené cestovné príkazy, športové potreby a prenájom telocvične.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 36/2015 žiadosti vyhovelo.
Číslo uznesenia
36/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje udelenie časovej výnimky na úhradu nákladov roka 2014 vo výške 926,62 €
a ich úhradu zo schváleného príspevku na rok 2015.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali: Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília
8
Javorská, Ing. Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
16. Právne zastupovanie vo veci vymáhania uznaného dlhu.
Vo veci uznania dlhu 1419,37 € a dohody o splátkach starosta obce informoval obecné
zastupiteľstvo, že dlžník L. Bajtoš si neplní svoje záväzky. Po uplynutí termínu na úhradu
prvej splátky vo výške 129,37 € bol dlžník písomne upozornený, ako prejav dobrej vôle
mu bola predlžená lehota na úhradu prvej splátky. Keďže, ani na písomnú výzvu
nereagoval, je obec povinná pristúpiť k vymáhaniu dlhu súdnou cestou.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 37/2015 schválilo poverenie JUDr. Martinovi Okálymu
na zastupovanie obce vo veci vymáhania dlhu súdnou cestou.
Číslo uznesenia
37/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje poverenie JUDr. Martinovi Okálymu zastupovaním obce pri uplatnení
nároku o zaplatenie sumy 1 419,37 € súdnou cestou.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali: Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília
8
Javorská, Ing. Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
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17. Posúdenie a prerokovanie návrhu možnosti presunu MŠ do priestorov ZŠ.
Starosta obce privítal prítomných zástupcov ZŠ a MŠ a odovzdal slovo Ing. Štefanovi
Oravcovi, predsedovi komisie finančnej, územného plánovania a výstavby.
Ing. Oravec oboznámil prítomných s nasledujúcimi skutočnosťami:
 Riaditeľky ZŠ a MŠ predložili požadované SWOT analýzy, ktoré v podstate kopírujú
ich doterajšie vyjadrenia.
 Investičné náklady spracoval Ing. Vít Svoboda takto: komplexná rekonštrukcia MŠ si
vyžiada náklady cca 434 000 €, presťahovanie MŠ do ZŠ bude stáť obec 266 000 €.
 Predložená bola aj energetická náročnosť jednotlivých budov.
Ing. Oravec vyjadril svoj názor, že sa v novom programovacom období otvárajú možnosti
financovania rekonštrukcie MŠ z NFP so spolufinancovaním obce, avšak presťahovanie
MŠ do ZŠ by mohlo byť iba z prostriedkov obce, preto odporúča, aby zostal zachovaný
súčasný stav a aby sa spracovala projektová dokumentácia pre potreby rekonštrukcie MŠ.
Šanca, že budú výzvy na financovanie rekonštrukcie takýchto budov je veľká.
Slávka Bajtošová zdieľa tento názor, že treba využiť možnosti financovania z cudzích
zdrojov.
Obecné zastupiteľstvo po dôkladnom zvážení prijalo uznesenie 38/2015, ktorým
neodporučilo presun MŠ do ZŠ a zároveň schválilo spracovanie projektovej
dokumentácie na rekonštrukciu MŠ.
Číslo uznesenia
38/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok neodporúča presun MŠ do ZŠ a
schvaľuje spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Materskej
v Spišskom Štvrtku.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Vladimír
Za uznesenie hlasovali: Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská, Ing.
Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Mgr. Milan Biskup,
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

školy

7
0
1

18. Rozpočtové opatrenie č. 3.
Z dôvodu vyššie prijatých uznesení a potreby vyplatiť odchodné pre zamestnanca ZŠ –
ŠJ, ktorý požiadal o odchod do dôchodku bol predložený návrh na prijatie rozpočtového
opatrenia, ktorý obecné zastupiteľstvo uznesením 39/2015 prijalo.
Číslo uznesenia
39/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3
Príjmy celkove:
+ 18 712 €
Výnos dane z príjmov územnej samospráve 111 003
+ 16 712 €
Príjem z predaja pozemkov 233 001
+ 2 000 €
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Výdavky celkove:
+ 18 712 €
Program 3 :
Interné služby
Podprogram 2: Správa a údržba budov, obstaranie nehn. majetku
Majetkoprávne vyspor. pozemkov 0443 711 001
+ 7 700 €
Program 7 :
Vzdelávanie
Podprogram 1 : Materská škola
Projektová dokumentácia 09111 716
+ 10 000 €
Podprogram 3 : Stravovanie v jedálňach školských zariadení
Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa /584/
+ 1 012 €
Vykonaným rozpočtovým opatrením dochádza k navýšeniu záväzných ukazovateľov
rozpočtu.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali: Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília
8
Javorská, Ing. Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
19. Výzva ministerstva financií SR – dotácia na individuálne potreby obcí.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Výnos MF SR o poskytovaní dotácií na individuálne
potreby obcí. Obec môže požiadať o dotáciu max. 13 500 € na základe prerokovania
v obecnej rade na rekonštrukciu kuchyne a sociálnych zariadení v KD.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 40/2015 schválilo predloženie žiadosti a 10 %
spolufinancovanie.
Číslo uznesenia
40/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok schvaľuje
A/ predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na individuálne potreby obcí podľa
Výnosu MF SR č. 26825/2005-441na rekonštrukciu kuchyne v kultúrnom dome,
B/ spolufinancovanie vo výške 10 % z nákladov, maximálne zo sumy 13 500 €
z rozpočtu obce.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali: Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília
8
Javorská, Ing. Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
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20. Rôzne.
 Informácia o výške pohľadávok
Starosta obce informoval poslancov na základe vyhodnotenia pohľadávok, že
v kategórii FO s dlhom vyšším ako 160 € obec eviduje pohľadávky vo výške 5 277,06
€, v kategórii PO s dlhom vyšším ako 1600 € obec eviduje pohľadávky vo výške
38 542,08 €.
Po preverení, ako a koľkokrát boli dlžníci upozornení a po podaní informácie na
nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva budú dlžníci zverejnení na úradnej
tabuli a internetovej stránke obce.
 Ponuka na rekonštrukciu VO
Obec bola oslovená ponukou spoločnosti ecoLED Solutions a.s. Bratislava na obnovu
VO výmenou za LED svietidlá s ich následnou správou. V podmienkach obce Spišský
Štvrtok s počtom bodov osvetlenia 178 by do úvahy pripadala výmena 139 svietidiel
(bez ul. Lipovej a bez lámp z projektu Revitalizácie centrálnej zóny). Firma by
zabezpečila výmenu všetkých svietidiel a prebrala by VO do svojej správy. Obec by
platila paušál za spravovanie zvereného majetku. Po spracovaní finančnej analýzy a
zhodnotení efektívnosti zámeru bude tento bod predmetom rokovania ďalších OZ.
 Informácia o rokovaní v PVS, a.s. Poprad
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o rokovaní s PVS a.s. k vyjasneniu
vlastníckych vzťahov k verejným vodovodom. Prevádzkovateľ zaťažil obec platbami
za vodovodné prípojky k vodovodom vo vlastníctve obce cca 220 € za každé
pripojenie.
Obec, ako akcionár, nemá žiadne možnosti, práva ani príjmy, z ktorých by zabezpečila
obnovu vlastných zariadení ako aj ich rozšírenie. PVS a.s. bude budovať vodovodnú
sieť iba v prípade zabezpečenia odberu vody.
 Využívanie priestorov kultúrneho domu
Starosta obce upozornil na ničenie obecného majetku počas zábav a diskoték v KD.
Kapacita zariadenia 250 ľudí sa pri organizovaní takých akcií vysoko prekračuje
a predstavuje vysoké bezpečnostné riziko. Preto je potrebné, aby sa obecné
zastupiteľstvo týmto problémom zaoberalo na nasledujúcom zasadnutí.
 Organizačná zmena obecného úradu
Starosta obce oznámil obecnému zastupiteľstvu, že podľa obecným zastupiteľstvom
schváleného organizačného poriadku zo dňa 3.3.2003 v znení dodatku č. 3 zo dňa
14.12.2009 bude od 1.4.2015 obsadená funkcia prednostu. Podľa § 17 zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení prednostu do funkcie vymenuje starosta obce.
21. Diskusia.
Peter Gaj
 upozornil na potrebu umytia okien na Dome nádeje,
 požiadal o oznámenie termínu začatia zberu biologického odpadu.
Ing. Štefan Sagula požiadal
 o opätovné odsadenie stĺpika na ukončení ulice Námestie slobody (Rínok),
12

 o oznámenie termínu zberu nebezpečného odpadu,
 o zváženie služby pri prechodoch pre chodcov v čase začiatku a konca školského
vyučovania.
Mgr. Emília Javorská pripomenula zjednotenie autobusových zastávok v smere na
Spišskú Novú Ves.
Starosta obce informoval poslancov, že na ulici Zelenej bude osadený retardér.
22. Záver.
Starosta obce Ing. Ján Greš poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísal:

Mgr. Milan Biskup
Ing. Štefan Oravec

Overovatelia:
Ing. Štefan Sagula

Ing. Ján Greš, starosta obce
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