OBEC

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V SPIŠSKOM ŠTVRTKU
Spišský Štvrtok

Zápisnica z 11. (riadneho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok zo
dňa 07. decembra 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, Peter Gaj,
Mgr. Emília Javorská, Ing. Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula, Peter Sanetrik
JUDr. Katarína Hozzová Gibalová – hlavná kontrolórka obce
Neprítomný: Vladimír Dunčko (prezentoval sa od bodu programu 16)

Program rokovania podľa pozvánky:
1.
Otvorenie.
2.
Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie.
3.
Schválenie programu zasadnutia.
4.
Kontrola plnenia uznesení.
5.
Schválenie VZN 3/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1/2014 o financovaní
základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z
rozpočtu obce Spišský Štvrtok.
6.
Schválenie VZN 4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Spišský Štvrtok.
7.
Schválenie VZN 5/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 6 /
2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Spišský Štvrtok
8.
Schválenie VZN 6/2015 o prideľovaní a podmienkach nájmu bytov nižšieho štandardu.
9.
Schválenie odmien poslancom za rok 2015.
10. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly.
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016.
12. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018.
13. Schválenie rozpočtu obce na roky 2016-2018.
14. Schválenie dotácií z rozpočtu obce.
15. Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 593/2 podľa GP 79/2015.
16. Sadzobník cien za služby poskytované obcou Spišský Štvrtok.
17. Rôzne.
18. 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 skonštatoval, že na rokovaní je
prítomných 8 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, Mgr. Milan Biskup, Slávka Bajtošová
- Overovatelia zápisnice a uznesení: Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová
- Zapisovateľka: Ing. Eva Bajtošová
Hlasovanie:

Za:

Proti:
Zdržal sa:
3.

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

Schválenie programu zasadnutia.
Poslanci prerokovali a schválili návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva,
starosta navrhol na základe doručenej žiadosti doplnenie za bod 16 – Schválenie
opakovaného nájmu podľa NZ 2/2011
Poslanci návrh programu v doplnenom znení schválili takto:
1.
Otvorenie.
2.
Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie.
3.
Schválenie programu zasadnutia.
4.
Kontrola plnenia uznesení.
5.
Schválenie VZN 3/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1/2014 o financovaní
základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských
zariadení z rozpočtu obce Spišský Štvrtok.
6.
Schválenie VZN 4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Spišský
Štvrtok.
7.
Schválenie VZN 5/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č.
6 / 2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Spišský Štvrtok
8.
Schválenie VZN 6/2015 o prideľovaní a podmienkach nájmu bytov nižšieho
štandardu.
9.
Schválenie odmien poslancom za rok 2015.
10. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly.
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016.
12. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018.
13. Schválenie rozpočtu obce na roky 2016-2018.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.

Schválenie dotácií z rozpočtu obce.
Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 593/2 podľa GP 79/2015.
Schválenie opakovaného nájmu podľa NZ 2/2011.
Sadzobník cien za služby poskytované obcou Spišský Štvrtok.
Rôzne.
Záver.

Hlasovanie:

Za:

Proti:
Zdržal sa:
4.

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

Kontrola plnenia uznesení.
Starosta obce zhodnotil plnenie uznesení OZ zo dňa 26.10.2015, 18.11.2015
a 26.11.2015. Skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. Poslanci nemali
pripomienky a správu starostu o plnení uznesení z posledných troch zasadnutí obecného
zastupiteľstva vzali uznesením 81/2015 na vedomie.

Číslo uznesenia
81/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26.10.2015, 18.11.2015 a 26.11.2015.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská, Ing.
8
Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula, Peter Sanetrik
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5.

Schválenie VZN 3/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1/2014 o financovaní
základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských
zariadení z rozpočtu obce Spišský Štvrtok.
Starosta obec oboznámil poslancov s návrhom VZN o financovaní základných
umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z rozpočtu
obce Spišský Štvrtok pre rok 2016. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej
stránke obce. V lehote na pripomienkovanie návrhu VZN neboli predložené žiadne
pripomienky. Obecné zastupiteľstvo návrh nariadenia prerokovalo a uznesením 82/2015
schválilo bez pripomienok.
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Číslo uznesenia

82/2015

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Konštatuje, že návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN 1/2014 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl,
materských škôl a školských zariadení z rozpočtu 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. 3/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
1/2014 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl
a školských zariadení z rozpočtu obce Spišský Štvrtok.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská, Ing.
8
Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula, Peter Sanetrik
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

6.

Schválenie VZN 4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Spišský
Štvrtok.
Prednostka oboznámila poslancov s návrhom VZN 4/2015 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom
je obec Spišský Štvrtok. Návrh VZN bol spracovaný na základe zmeny zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Bol zverejnený na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce. V lehote na pripomienkovanie návrhu VZN neboli
predložené žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo návrh nariadenia prerokovalo a uznesením 83/2015 schválilo bez
pripomienok.

Číslo uznesenia

83/2015

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Konštatuje, že návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2015 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej
zriaďovateľom je obec 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. 4/2015 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej
zriaďovateľom je obec Spišský Štvrtok.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
4

Za uznesenie hlasovali:

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

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

8
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

7.

Schválenie VZN 5/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č.
6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Spišský Štvrtok.
Prednostka oboznámila poslancov s návrhom VZN 5/2015, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Spišský Štvrtok. Zmenou VZN 6/2014 dochádza
k zníženiu poplatku za komunálny odpad na sumu 14,71 €/osoba/rok a zavedeniu
poplatku za drobný stavebný odpad vo výške 0,070 € za kilogram drobných stavebných
odpadov bez obsahu škodlivín. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce. V lehote na pripomienkovanie návrhu VZN neboli
predložené žiadne pripomienky. Podrobnosti a cyklus zberu drobného stavebného odpadu
budú ustanovené následným VZN o nakladaní s odpadmi.
Ing. Štefan Sagula sa vyjadril, že poplatok za DSO je vysoký, ostatní poslanci nemali
pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo návrh nariadenia prerokovalo a uznesením 84/2015 schválilo bez
zmien a pripomienok.

Číslo uznesenia

84/2015

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Konštatuje, že návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015, ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2014 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. 5/2015, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Spišský Štvrtok
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská, Ing.
8
Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula, Peter Sanetrik
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
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8.

Schválenie VZN 6/2015 o prideľovaní a podmienkach nájmu bytov nižšieho
štandardu.
Prednostka oboznámila poslancov s návrhom VZN 6/2015 o prideľovaní a podmienkach
nájmu bytov nižšieho štandardu. Účelom VZN je upraviť podmienky prideľovania a
prenajímania bytov nižšieho štandardu, ktoré sú vo vlastníctve obce Spišský Štvrtok, a to
bytový dom ul. Potočná s.č. 524 a bytový dom, ul. Potočná s.č. 525. Návrh VZN bol
zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce. V lehote na pripomienkovanie
návrhu VZN neboli predložené žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo návrh nariadenia prerokovalo a uznesením 85/2015 schválilo bez
pripomienok.

Číslo uznesenia

85/2015

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Konštatuje, že návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2015 o prideľovaní a
podmienkach nájmu bytov nižšieho štandardu 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. 6/2015 o prideľovaní a podmienkach
nájmu bytov nižšieho štandardu.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská, Ing.
8
Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula, Peter Sanetrik
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

9.

Schválenie odmien poslancom za rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na vyplatenie odmeny poslancom za aktívnu
a kvalitne vykonávanú prácu počas funkčného obdobia za rok 2015. Poslanci k návrhu
nemali pripomienky a uznesením 86/2015 návrh schválili na odmenu vo výške 25 %
z odmien vyplatených v roku 2015.

Číslo uznesenia
86/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje v zmysle § 7 Zásad 1/2011 o odmeňovaní poslancov obecného zastupiteľstva
v platnom znení jednorazovú odmenu poslancom za aktívnu a kvalitne vykonávanú prácu
vo výške 25 % z odmien vyplatených za rok 2015.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská, Ing.
8
Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula, Peter Sanetrik
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Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

0
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

10. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly.
Hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Hozzová Gibalová oboznámila poslancov
s výsledkom následnej finančnej kontroly vykonanej na obecnom úrade za obdobie od
1.7.2014 do 31.12.2014. Poslanci nemali pripomienky a správu hlavnej kontrolórky vzali
uznesením 87/2015 na vedomie.
Číslo uznesenia
87/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku následnej finančnej kontroly
č. 1/2015
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská, Ing.
8
Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula, Peter Sanetrik
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016.
Hlavná kontrolórka obce JUDr. Katarína Hozzová Gibalová predniesla návrh plánu
kontrolnej činnosti na obdobie od 1.1.2016 do 30.06.2016, ktorý poslanci uznesením
88/2015 schválili.
Číslo uznesenia
88/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ konštatuje, že návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie od 1.1.2016 do 30.06.2016
bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 18.11.2015, t.j. po dobu najmenej 15 dní
pred schválením,
B/ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Spišský Štvrtok na
obdobie od 1.1.2016 do 30.06.2016 podľa predloženého návrhu,
C/ poveruje hlavnú kontrolórku obce JUDr. Katarínu Hozzovú Gibalovú vykonaním
kontrol podľa schváleného plánu.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská, Ing.
8
Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula, Peter Sanetrik
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
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12. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018.
Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov so stanoviskom k návrhu rozpočtu. Návrh
rozpočtu bol spracovaný v súlade s príslušnou legislatívou, boli splnené všetky formálne
a procesné podmienky rozpočtového procesu, preto odporúča návrh rozpočtu schváliť.
Poslanci uznesením 89/2015 vzali stanovisko hlavnej kontrolórky na vedomie.
13. Schválenie rozpočtu obce na roky 2016-2018.
Návrh rozpočtu bol prerokovaný na mimoriadnom rokovaní obecného zastupiteľstva dňa
18.11.2015, takto bol aj zverejnený, žiadne pripomienky k návrhu rozpočtu neboli
doručené, preto obecné zastupiteľstvo už prerokovaný návrh rozpočtu na roky 2016-2018
zostavený podľa funkčnej klasifikácie a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie do úrovne
kategórie vo výške 1 596 010 € uznesením 89/2015 schválilo.
Číslo uznesenia

89/2015

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Berie na vedomie
 stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu,
 návrh programového rozpočtu na roky 2017 – 2018.
B/ Schvaľuje
rozpočet obce Spišský Štvrtok na rok 2016 zostavený podľa funkčnej klasifikácie a
ekonomickej rozpočtovej klasifikácie do úrovne kategórie vo výške 1 596 010 €
v členení:
Príjmy:
Výdavky:
Bežné
1 336 810 €
Bežné
1 336 810 €
Kapitálové
259 200 €
Kapitálové
134 600 €
Finančné operácie
0 €
Finančné operácie
124 600 €
SPOLU
1 596 010 €
1 596 010 €
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

8
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Biskup, Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská, Ing.
Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula, Peter Sanetrik

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

8
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

14. Schválenie dotácií z rozpočtu obce.
Prednostka úradu oboznámila poslancov s doručenými žiadosťami o poskytnutie dotácií
z rozpočtu obce v roku 2016. Obecné zastupiteľstvo žiadosti prerokovalo a uznesením
90/2015 schválilo do výšky schváleného rozpočtu na rok 2016 v príslušných programoch
takto:
MOMS
800 €
dotácia
8

FS Štvrtočan
HK
OŠK
MOCHPH
ŠKDaM

3 400 €
2 000 €
12 500 €
500 €
1 000 €

dotácia
dotácia
príspevok
príspevok
príspevok

Číslo uznesenia

90/2015

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok schvaľuje
A/ dotáciu z rozpočtu obce Spišský Štvrtok podľa VZN 1/2013 pre žiadateľov:
MO Matice slovenskej
800 €
FS Štvrtočan
3 400 €
Hokejový klub
2 000 €
B/ príspevok z rozpočtu obce Spišský Štvrtok pre žiadateľov:
Obecný športový klub
12 500 €
MO chovateľov poštových holubov
500 €
ŠKDM
1 000 €
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská, Ing.
Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula, Peter Sanetrik
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

8
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

15. Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 593/2 podľa GP 79/2015.
Vladimír Dunčko s manželkou a Ladislav Javorský s manželkou predložili žiadosť
o odkúpenie pozemku parc. číslo 593/2 s výmerou 63 m2. Na základe geodetického
zamerania hraníc skutočne užívaného pozemku bol zistený zásah do obecného pozemku,
preto žiadatelia požiadali o usporiadanie vlastníckych vzťahov odkúpením dotknutej
parcely.
Obecné zastupiteľstvo žiadosti, podľa § 9a, ods.8, písm. b) zákona 138/1991 Z.z.
o majetku obcí – t.j. predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok
so stavbou, prijatím uznesenia 91/2015 vyhovelo a stanovilo kúpnu cenu 8 €/m2.
Číslo uznesenia

91/2015

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ konštatuje, že časť parcely KN-C 593, uvedenej na LV 1, katastrálne územie Spišský
Štvrtok, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá tvorí podľa geometrického
plánu 79/2015 novovytvorenú parcelu 593/2 o výmere 63 m2 tvorí svojím umiestnením
a využitím neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve žiadateľov Ladislav Javorský
9

a manželka Michaela a Vladimír Dunčko a manželka Marcela preto
B/ schvaľuje predaj zhora vymedzeného majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona
138/1994 Zb. o majetku obcí a to predaj novovytvorenej parcely KN-C 593/2 o výmere
63 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria podľa geometrického plánu
79/2015 spracovaného geodetom Jozefom Chovancom kupujúcim Ladislav Javorský
a manželka Michaela a Vladimír Dunčko a manželka Marcela za nasledujúcich
podmienok:
- kúpna cena 8 €/m2,
- náklady spojené s predajom zhora uvedeného majetku znášajú kupujúci.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská, Ing.
8
Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula, Peter Sanetrik
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

16. Sadzobník cien za služby poskytované obcou Spišský Štvrtok.
Prezentácia poslanca: prítomný Vladimír Dunčko
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh starostu obce Ing. Jána Greša na zmeny
Sadzobníka cien za služby poskytované obcou Spišský Štvrtok. Zmenu sadzobníka
poplatkov uznesením 92/2015 vzalo na vedomie.
Číslo uznesenia
92/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie rozhodnutie starostu obce o zmene Sadzobníka cien za služby
poskytované obcou Spišský Štvrtok s účinnosťou od 1.1.2016
Prezentácia poslancov:
9
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília
8
Javorská, Ing. Štefan Sagula, Peter Sanetrik
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
Ing. Štefan Oravec,
1
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

17. Schválenie opakovaného nájmu podľa NZ 2/2011.
Na rokovanie obecného zastupiteľstva bola doručená žiadosť Terézie Lesňákovej na
schválenie pokračovania nájomnej zmluvy 2/2011 na nasledujúcich 5 rokov za
nezmenených podmienok.
Poslanci žiadosť prerokovali a uznesením 93/2015 schválili opakovaný nájom
nehnuteľnosti a jeho podmienky.
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Číslo uznesenia
93/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje opakovaný nájom nehnuteľnosti podľa nájomnej zmluvy 2/2011 a to časť pozemku
na parcele č. 584/1 KÚ Spišský Štvrtok, zapísanej na LV 1 Obec Spišský Štvrtok, vo výmere 21
m2, na ktorom je umiestnený predajný stánok Rozličný tovar pre nájomcu Teréziu Lesňákovú
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

18. Rôzne.
Ing. Ján Greš, starosta
- oznámil poslancom termíny 1. zasadnutia obecnej rady a obecného zastupiteľstva v r.
2016: Obecná rada
18.01.2015 o 18,00 hod.
Obecné zastupiteľstvo
25.01.2015 o 18,00 hod.
- 7.12.2015 začala realizácia projektu modernizácie a rekonštrukcie verejného
osvetlenia, vymenených bude 229 svietidiel,
- bola podaná žiadosť na dobudovanie kanalizácie Iliašovská cesta, Široké,
- autobusová zastávka – stavba je ukončená, odovzdaná, v štádiu prípravy kolaudačného
konania.
Slávka Bajtošová: pripomenula problém schátranej stodoly na ul. Krátkej a slabé
osvetlenie na „Brižku“.
Mgr. Emília Javorská: treba zvážiť umiestnenie prechodu pre chodcov k autobusovej
zastávke na ul. Osloboditeľov pri PD.
19. Záver.
Starosta obce Ing. Ján Greš poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala dňa 07.12.2015 Ing. Eva Bajtošová
.............................................................
Ing. Ján Greš
starosta obce
Overovatelia zápisnice
a uznesení:

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

Ing. Ľuboš Bajtoš
Slávka Bajtošová
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