OBEC

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V SPIŠSKOM ŠTVRTKU
Spišský Štvrtok

Zápisnica z 1. (riadneho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok zo
dňa 25. januára 2015 o 18,00 hod. na Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku.

Prítomní :

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

Neprítomný:
Program rokovania podľa pozvánky:
1.
Otvorenie.
2.

Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie.

3.

Schválenie programu zasadnutia.

4.

Kontrola plnenia uznesení.

5.

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – VOSPI SK s.r.o., Spišská Nová Ves.

6.

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – MEDIAPRESS Poprad spol. s r.o., Poprad.

7.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra a ustanovenie podmienok výkonu funkcie.

8.

Harmonogram rokovaní obecného zastupiteľstva a obecnej rady v roku 2016.

9.

Informácia o vydaní Organizačného poriadku obecného úradu od 1.1.2016.

10.

Rôzne.

11.

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 9 poslancov a 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, Slávka Bajtošová
- Overovatelia zápisnice a uznesení: Peter Sanetrik, Ing. Štefan Oravec
- Zapisovateľka: Ing. Eva Bajtošová
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.

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

Ing. Ľuboš Bajtoš, 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 07.12.2015. Skonštatoval, že všetky
uznesenia boli splnené, resp. sa realizujú. Poslanci nemali pripomienky a správu starostu
o plnení uznesení vzali uznesením 1/2016 na vedomie.

Číslo uznesenia
1/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 07.12.2015.
Prezentácia poslancov:
9
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília
Za uznesenie hlasovali:
9
Javorská, Ing. Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula,
Peter Sanetrik
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
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5.

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – VOSPI SK s.r.o., Spišská Nová Ves.
Na rokovanie obecného zastupiteľstva bola doručená žiadosť VOSPI SK s.r.o., Spišská
Nová Ves o predlženie nájomnej zmluvy č. 4/2011.
Predmetom nájmu je nehnuteľnosť - časť parcely KN-C 106/1, vo výmere 9 m2 – na
Ulici Krátkej pri oplotení Penziónu STENLY, slúži na umiestnenie prístrešku na
odpadové nádoby.
Poslanci žiadosť prerokovali a uznesením 2/2016 schválili opakovaný nájom
nehnuteľnosti a jeho podmienky bez pripomienok.

Číslo uznesenia
2/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje opakovaný nájom nehnuteľnosti podľa nájomnej zmluvy 4/2011 a to časť parcely
KN-C č. 106/1 KÚ Spišský Štvrtok, zapísanej na LV 1 Obec Spišský Štvrtok, vo výmere 9 m2,
na ktorej je umiestnený prístrešok na odpadové nádoby pre nájomcu VOSPI SK s.r.o.
Duklianska 32, Spišská Nová Ves, na dobu nájmu od 1.1.2016 do 31.12.2020 za aktuálnu cenu
nájmu platnú k 31.12.2015 s možnosťou každoročnej úpravy o výšku miery ročnej inflácie
zverejnenú Štatistickým úradom SR za uplynulý rok.
Prezentácia poslancov:
9
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília
Za uznesenie hlasovali:
9
Javorská, Ing. Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula,
Peter Sanetrik
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

6.

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – MEDIAPRESS Poprad spol. s r.o., Poprad.
Na rokovanie obecného zastupiteľstva bola doručená žiadosť MEDIAPRESS Poprad
spol. s r.o. Poprad o predlženie doby nájmu podľa nájomnej zmluvy č. 1/2011.
Predmetom nájmu je nehnuteľnosť - časť parcely KN-C 106/3, vo výmere 10 m2 – na
Ulici Osloboditeľov na ktorej je umiestnený predajný stánok MEDIAPRESS - predaj
periodickej a neperiodickej tlače, predaj tabakových výrobkov, fajčiarskych potrieb a
doplnkového sortimentu pod predajným stánkom žiadateľa.
Poslanci žiadosť prerokovali a uznesením 3/2016 schválili opakovaný nájom
nehnuteľnosti a jeho podmienky bez pripomienok.

Číslo uznesenia
3/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje opakovaný nájom nehnuteľnosti podľa nájomnej zmluvy 1/2011 a to časť parcely
KN-C č. 106/3, KÚ Spišský Štvrtok, zapísanej na LV 1 Obec Spišský Štvrtok, vo výmere
10 m2, na ktorej je umiestnený predajný stánok MEDIAPRESS pre nájomcu MEDIAPRESS
Poprad spol. s r.o., Partizánska 2900, Poprad, na dobu nájmu od 1.1.2016 do 31.12.2020 za
aktuálnu cenu nájmu platnú k 31.12.2015 s možnosťou každoročnej úpravy o výšku miery
ročnej inflácie zverejnenú Štatistickým úradom SR za uplynulý rok.
Prezentácia poslancov:
9
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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,
Peter Sanetrik

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

9
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

7.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra a ustanovenie podmienok výkonu funkcie.
Starosta obce informoval poslancov, že na obecný úrad bolo doručené oznámenie JUDr.
Kataríny Hozzovej Gibalovej o vzdaní sa funkcie hlavnej kontrolórky ku dňu 18.1.2016 z
osobných dôvodov.
V zmysle § 18a zákona 369/1990 o obecnom zriadení v z.n.p. je potrebné, aby obecné
zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra najmenej 40 dní pred dňom konania
voľby (podľa ods. 2 zákona) tak, aby sa voľba vykonala do 60 dní odo dňa skončenia
výkonu funkcie hlavného kontrolóra (podľa ods. 4 zákona).
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku
najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade.
Poslanci OZ uznesením 4/2016 vyhlásili voľby hlavného kontrolóra na deň 14.03.2016,
ustanovili kvalifikačné predpoklady, náležitosti prihlášky, ostatné predpoklady, miesto,
spôsob a termín doručenia prihlášok. Ako deň nástupu do práce určili 16.03.2016,
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
4/2016
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 14. marca
2016.
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,
- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
- overená 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. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
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,
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- 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
29.02.2016 do 15,00 hod.
C/ Určuje:
1. Deň nástupu do práce:
16.03.2016
2. Pracovný pomer:
0,2 úväzku pracovného času
3. Spôsob voľby hlavného kontrolóra: tajným hlasovaním
Prezentácia poslancov:
9
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília
Za uznesenie hlasovali:
9
Javorská, Ing. Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula,
Peter Sanetrik
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
8.

Harmonogram rokovaní obecného zastupiteľstva a obecnej rady v roku 2016.
Poslanci prerokovali návrh termínov rokovaní obecnej rady a obecného zastupiteľstva v
roku 2016. Uznesením 5/2016 návrh harmonogramu bez pripomienok schválili.

Číslo uznesenia
5/2016
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 2016 takto:
A/ Obecná rada:
18.01.
07.03.
30.05.
11.07.
05.09.
07.11.
05.12.
B/ Obecné zastupiteľstvo:
25.01.
14.03.
06.06.
18.07.
12.09.
14.11.
12.12.
Prezentácia poslancov:
9
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília
Za uznesenie hlasovali:
9
Javorská, Ing. Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula,
Peter Sanetrik
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
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9.

Informácia o vydaní Organizačného poriadku obecného úradu od 1.1.2016.
Starosta obce informoval poslancov, že v súlade s § 13 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení vydal nový Organizačný poriadok Obecného úradu v Spišskom Štvrtku s
platnosťou od 1.2.2016.
Poslanci informatívnu správu starostu obce uznesením 6/2016 vzali na vedomie.

Číslo uznesenia
6/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie informatívnu správu starostu obce o vydaní Organizačného poriadku
Obecného úradu v Spišskom Štvrtku od 1.2.2016.
Prezentácia poslancov:
9
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília
Za uznesenie hlasovali:
9
Javorská, Ing. Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula,
Peter Sanetrik
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

10. Rôzne.
Starosta obce:


Oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so stavom realizácie projektu
Modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia:
- projekt bol stavebne ukončený, všetky práce boli uhradené do 30.12.2015,
- z úverových zdrojov sa vyčerpala suma 100 000 €,
- pripravená je na refundáciu záverečná žiadosť o platbu,
- momentálne má verejné osvetlenie 264 svetelných bodov – 229 zo zrealizovaného
projektu, 30 z projektu Revitalizácie centrálnej zóny a 5 pri kostole



Obec dostala dotáciu 13 500 € z MV SR, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske
komunity na rekonštrukciu ul. Potočná.



Pokračuje sa v prípravách na podanie žiadosti o NFP na zateplenie verejných budov
– MŠ a KD.

Mgr. Emília Javorská:


Pochválila hokejový klub za zhotovenie klziska a požiadala, či by nemohlo byť
zabezpečené jeho osvetlenie.
Starosta:
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- osvetlenie ihriska treba riešiť samostatne, bez väzby na verejné osvetlenie, ako to
bolo doteraz, a to najmä z dôvodu limitujúcej maximálnej rezervovanej kapacity
ističa VO,
- nové pripojenie musí riešiť, na základe spracovaného a VSD schváleného
projektu, len odborne spôsobilá osoba,
- treba sa zamyslieť nad existenciou ihriska medzi bytovými domami a do
budúcnosti hľadať nový priestor na klzisko, resp. viacúčelové ihrisko pre celú
rozvíjajúcu sa lokalitu obce.


V ako stave je kolaudácia autobusovej zastávky a otočiska?
Starosta:
- kolaudačné konanie sa uskutočnilo dňa 21.01.2016, Okresný úrad, odbor dopravy
Poprad požiadal stavebníka o odstránenie zistených nedostatkov do 60 dní;
kolaudačné konanie je prerušené.

Slávka Bajtošová:


V akom stave je riešenie ohrozujúcej stodoly na ul. Krátkej?
Starosta:
- stav stodoly je v riešení stavebného úradu, je tam 22 účastníkov konania, ktorí
v krátkom čase dostanú rozhodnutie o povinnosti odstrániť stavbu ako
nebezpečnú.



Požiadala o vyhlasovanie oznamov v miestnom rozhlase aj o 17, 00 hod.

Vladimír Dunčko:


Pripomenul požiadavku na úpravu vyústenia prechodu pre chodcov na ul.
Osloboditeľov pri materskej škole.
Starosta:
- v jarných mesiacoch budú časti rigolov prekryté železnými roštami.

Ing. Štefan Sagula:


Požiadal o nastavenie verejného rozhlasu, ktorý na niektorých miestach nepočuť, ako
aj o kontrolu a opravu prehnitých stĺpov.
Starosta:
- verejný rozhlas je zastaraný, obec ešte v roku 2007 spracovala projekt, ktorý je
však potrebné aktualizovať,
- rekonštrukcia verejného rozhlasu je zaradená do aktivít Programu rozvoja obce
a obec bude hľadať finančné prostriedky na jeho realizáciu
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V akom stave je majetok neidentifikovaných urbárnikov, ktorý má na liste
vlastníctva obec?
Starosta:
- Lehota na uplatnenie majetkových práv uplynula v roku 2005, vtedajší výbor
s najväčšou pravdepodobnosťou pochybil, keď do zoznamu urbárnikov nezaradil
53 vlastníkov,
- na marcovom zasadnutí bude predložený k danej veci právny rozbor - stanovisko.

11. Záver.
Starosta obce Ing. Ján Greš poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala dňa 25.01.2016, Ing. Eva Bajtošová

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

Overovatelia zápisnice
a uznesení:

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

Ing. Štefan Oravec
Peter Sanetrik
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