OBEC

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V SPIŠSKOM ŠTVRTKU
Spišský Štvrtok

Zápisnica zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok,
zo dňa 14. novembra 2016 o 18,00 hod. na Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku.
Prítomní :

Ing. Ján Greš, starosta obce
Ing. Eva Bajtošová, prednostka OcÚ
Ing. Veronika Hoffmannová, hlavná kontrolórka
Poslanci: Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Dunčko, Peter Gaj, Ing. Štefan Oravec, Peter Sanetrik

Neprítomní:

Ing. Štefan Sagula, Ing. Lukáš Soska

Program rokovania podľa pozvánky:
1.
Otvorenie.
2.
Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie.
3.
Schválenie programu zasadnutia.
4.
Kontrola plnenia uznesení.
5.
Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly.
6.
Žiadosť o zaradenie výstavby prístupovej komunikácie do rozpočtu obce na rok 2017 –
Bajtoš Jaroslav.
7.
Žiadosť o výstavbu prístupovej komunikácie – Dunčko Jozef.
8.
Schválenie dotácie pre DHZ na spolufinancovanie tartanovej dráhy.
9.
Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre OŠK Spišský Štvrtok.
10. Prerokovanie hlavných aktivít k návrhu rozpočtu na rok 2017.
11. Rôzne.
12. 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 7 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. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup
- Overovatelia zápisnice a uznesení: Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup
- Zapisovateľka:
Ing. Eva Bajtošová
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Hlasovanie:

Za:

Proti:
Zdržal sa:
3.

Schválenie programu zasadnutia.
Poslanci prerokovali a schválili návrh programu riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva, ktorý bol doplnený o uprázdnený mandát poslanca takto:
1. Otvorenie.
2. Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Uprázdnený mandát poslanca.
5. Kontrola plnenia uznesení.
6. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly.
7. Žiadosť o zaradenie výstavby prístupovej komunikácie do rozpočtu obce na rok
2017 – Bajtoš Jaroslav.
8. Žiadosť o výstavbu prístupovej komunikácie – Dunčko Jozef.
9. Schválenie dotácie pre DHZ na spolufinancovanie tartanovej dráhy.
10. Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre OŠK Spišský Štvrtok.
11. Prerokovanie hlavných aktivít k návrhu rozpočtu na rok 2017.
12. Rôzne.
13. Záver.
Hlasovanie:

Za:

Proti:
Zdržal sa:
4.

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

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

Uprázdnený mandát poslanca
Listom doručeným na Obecný úrad v Spišskom Štvrtku dňa 11.11.2016 poslankyňa
Obecného zastupiteľstva Mgr. Emília Javorská oznámila zánik mandátu poslanca podľa
§ 25 ods. 2 písm. f), zákona NR SR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, t.j. zánik z titulu zmeny trvalého bydliska mimo obec Spišský Štvrtok. Podľa
záznamu z evidencie obyvateľstva sa tak stalo ku dňu 7.11.2016.
Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nastúpenie
náhradníka oznámi starosta obce do 15 dní po tom, čo zanikol mandát, na úradnej tabuli
obce a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom obecného zastupiteľstva.
Osvedčenie podpisuje starosta obce.
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Poslanec je povinný, v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona o obecnom zriadení, zložiť
sľub na poslanca na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva na ktorom sa zúčastní.
Na základe vyššie uvedeného a výsledkov volieb na post poslanca nastupuje náhradník s
najvyšším počtom získaných hlasov, t.j. Ing. Lukáš Soska, nezávislý kandidát, ktorý vo
voľbách do orgánov samosprávy obce Spišský Štvrtok získal 232 hlasov.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 38/2016 vzalo na vedomie zánik mandátu poslankyne
Mgr. Emílie Javorskej a oznámenie starostu o nastúpení náhradníka Ing. Lukáša Sosku na
uprázdnený mandát poslanca. Nastupujúci náhradník zloží sľub na poslanca na prvom
zasadnutí obecného zastupiteľstva na ktorom sa zúčastní.
Číslo uznesenia

38/2016

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok:
A/ Berie na vedomie zánik mandátu poslankyne Obecného zastupiteľstva v Spišskom
Štvrtku Mgr. Emílie Javorskej v súlade s § 25 ods.2 písm. f) zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinkami ku dňu 07.11.2016.
B/ Berie na vedomie oznámenie starostu o nastúpení náhradníka Ing. Lukáša Sosku na
uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štvrtku.
Nastupujúci náhradník zloží zákonom stanovený sľub poslanca na nasledujúcom
zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Ing. Štefan
7
Oravec, Peter Sanetrik
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5.

Kontrola plnenia uznesení.
Starosta obce zhodnotil plnenie uznesení OZ zo dňa 12.09.2016. Skonštatoval, že všetky
uznesenia boli splnené.
Poslanci uznesením 39/2016 vzali správu starostu obce na vedomie bez pripomienok.

Číslo uznesenia

39/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok berie na vedomie správu starostu obce
o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 12.09.2016.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

7
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Ing. Štefan
Oravec, Peter Sanetrik

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

7
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
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6.

Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly.
Hlavná kontrolórka, Ing. Veronika Hoffmannová oboznámila prítomných so Správou z
vykonanej následnej kontroly – kontroly všeobecne záväzných nariadení Obce Spišský
Štvrtok.
Kontrolné zistenia sa dotýkajú tých VZN, kde bola zmenená legislatíva štátu – zákony,
ktoré následne neboli premietnuté do nariadení obce. Tieto nariadenia je potrebné
postupne novelizovať, t.j. dať do súladu so zákonom. Hlavná kontrolórka tiež odporučila,
aby sa nariadenia na webovej stránke obce rozčlenili na platné a neplatné.
Poslanci uznesením 40/2016 vzali správu hlavnej kontrolórky na vedomie bez
pripomienok.

Číslo uznesenia
40/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky Ing. Veroniky Hoffmannovej z vykonanej
následnej kontroly – kontroly Všeobecne záväzných nariadení obce Spišský Štvrtok.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Ing. Štefan
7
Oravec, Peter Sanetrik
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

7.

Žiadosť o zaradenie výstavby prístupovej komunikácie do rozpočtu obce na rok
2017 – Bajtoš Jaroslav.
Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou Jaroslava Bajtoša a Milady Bajtošovej
o zaradenie výstavby prístupovej komunikácie do rozpočtu obce na rok 2017.
Ide o vybudovanie cca 20 m spevnenej komunikácie cez verejné priestranstvo na parcele
106/1, ktorou sa zabezpečí prístup k ich rodinnému domu, aj k rodinnému domu Jozefa
Dunčka.
Poslanci k uvedenému bodu otvorili spoločnú diskusiu s bodom programu 8, ako
súvisiacim s danou žiadosťou.
Jozef Dunčko požiadal o realizáciu prístupovej cesty k rodinnému domu výstavbou cesty
z ul. Krátkej cez súkromné záhrady, tak ako bola v minulosti naplánovaná ul. Letná.
K uvedenej problematike došli poslanci k záveru, že:
 žiadosť Jaroslava Bajtoša a Milady Bajtošovej je schodným riešením, ako zabezpečiť
prístupovú komunikáciu k obidvom pozemkom; netreba riešiť vlastnícke vzťahy,
keďže sa jedná o pozemok vo vlastníctve obce;
 v minulosti plánovaná výstavba ulice Letnej je v súčasnosti nerealizovateľná; ide
o zásah do súkromného vlastníctva, zložité vlastnícke vzťahy riešiť vyvlastnením
neprichádzajú do úvahy; vyústenie novej cesty na ulicu Osloboditeľov by bolo
z hľadiska hustoty dopravy nepriechodné;
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výstavbou spevnenej komunikácie na pozemku C KN 106/1 vo vlastníctve obce sa
zabezpečí prístup pre obidvoch žiadateľov.

Obecné zastupiteľstvo uznesením 41/2016 schválilo žiadosť Jaroslava Bajtoša a Milady
Bajtošovej.
Číslo uznesenia
41/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje zaradenie výstavby prístupovej komunikácie na parcele 106/1 k rodinným
domom súpisné číslo 335 (Bajtoš Jaroslav) a 432 (Dunčko Jozef) do rozpočtu obce na rok
2017.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Ing. Štefan
7
Oravec, Peter Sanetrik
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

8.

Žiadosť o výstavbu prístupovej komunikácie – Dunčko Jozef.
Zápis k bodu rokovania je uvedený pri bode programu 7.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 42/2016 neschválilo žiadosť Jozefa Dunčka.

Číslo uznesenia
42/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
neschvaľuje žiadosť Jozefa Dunčka, bytom Krátka 7, Spišský Štvrtok o realizáciu
prístupovej cesty k rodinnému domu súpisné číslo 432 cez záhrady v súkromnom
vlastníctve v zmysle žiadosti.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Ing. Štefan
7
Oravec, Peter Sanetrik
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

9.

Schválenie dotácie pre DHZ na spolufinancovanie tartanovej dráhy.
Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou o poskytnutie dotácie 2 000 € na
dofinancovanie aktivít v súvislosti s výstavbou tartanovej dráhy.
DHZ dostal dotáciu z MF SR vo výške 12 000 €, obec úpravou rozpočtu vyčlenila
finančné prostriedky na dofinancovanie tejto tartanovej dráhy. Keďže prebehlo verejné
obstarávanie a obstarávateľom bol DHZ Spišský Štvrtok, nie je možné zabezpečiť
finančnú úhradu spolufinancovania priamo z rozpočtu obce, len formou poskytnutia
dotácie pre DHZ.
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Obecné zastupiteľstvo uznesením 43/2016 žiadosť DHZ o poskytnutie dotácie schválilo.
Číslo uznesenia
43/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Spišský Štvrtok podľa VZN 1/2013 pre
žiadateľa DHZ Spišský Štvrtok v sume 2000 € na dofinancovanie tartanovej dráhy na
futbalovom ihrisku.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Ing. Štefan
7
Oravec, Peter Sanetrik
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

10. Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre OŠK Spišský Štvrtok.
Predseda OŠK Valter Steiner predložil žiadosť o navýšenie rozpočtu pre OŠK na
dofinancovanie roka 2016. Ide o dofinancovanie nevyhnutných klubových poplatkov
a dopravy mládežníckych družstiev do sumy 2 000 €.
Obecné zastupiteľstvo nemalo výhrady a uznesením 44/2016 žiadosť OŠK o navýšenie
rozpočtu v sume 2 000 € schválilo.
Číslo uznesenia
44/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje poskytnutie príspevku z rozpočtu obce Spišský Štvrtok pre žiadateľa
Spišský Štvrtok v sume 2000 € na dofinancovanie roka 2016.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Ing. Štefan
Oravec, Peter Sanetrik
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

OŠK

7
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

11. Prerokovanie hlavných aktivít k návrhu rozpočtu na rok 2017.
Prednostka úradu oboznámila poslancov:
 s návrhom na zmeny nariadení od 1.1.2017 – zvýšenie dane za psa na 5 € a zmena
VZN 1/2014, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov pre školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vo väzbe na rozpočet roka 2017,
 s predbežným návrhom rozpočtu príjmov a výdavkov ako aj hlavných
investičných aktivít pre rok 2017, bližšie informácie k navrhovaným aktivitám
podal tiež starosta obce.
Starosta oboznámil prítomných tiež s doručenými žiadosťami o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce v zmysle VZN 1/2013 na rok 2017.
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Na rokovaní obecného zastupiteľstva bol dohodnutý postup v procese ďalšej prípravy
pred schválením a zverejnením návrhu rozpočtu.
 do 21.11.2016 zaslať návrhy a pripomienky (mailom alebo písomne)
k prezentovanému návrhu rozpočtu,
 dňa 24.11.2016 o 18,00 hod Komisia finančná, územného plánovania a výstavby
vyhodnotí poslanecké návrhy a pripomienky,
 dňa 25.11.2016 obecný úrad zverejní návrh rozpočtu na rok 2017 na úradnej
tabuli a webovej stránke obce.
12. Rôzne.
Poslankyňa Slávka Bajtošová navrhla, z dôvodu predpokladanej neúčasti viacerých
poslancov, zmenu termínu nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva na
13.12.2016 o 16,00 hod.
Poslanci uznesením 45/2016 zmenu termínu obecného zastupiteľstva schválili.
Číslo uznesenia
45/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje zmenu termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva v Spišskom Štvrtku
z pondelka 12.12.2016 na utorok 13.12.2016 o 16,00 hod.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Ing. Štefan
7
Oravec, Peter Sanetrik
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

13. Záver.
Starosta obce Ing. Ján Greš poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala dňa 14.11.2016, Ing. Eva Bajtošová

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

Overovatelia zápisnice
a uznesení:

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

Slávka Bajtošová
Mgr. Milan Biskup
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