OBEC

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V SPIŠSKOM ŠTVRTKU
Spišský Štvrtok

Zápisnica z 5. (riadneho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok
zo dňa 18. mája 2015 o 18,00 hod. na Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku.

Prítomní : Ing. Ján Greš, starosta obce
Ing. Eva Bajtošová, prednostka
Mgr. Katarína Hozzová Gibalová – hlavná kontrolórka obce
Poslanci: Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská, Ing. Štefan Oravec
Neprítomní: Ing. Štefan Sagula, Peter Sanetrik
Program rokovania podľa pozvánky:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Určenie overovateľov a zapisovateľa.
Schválenie programu zasadnutia.
Kontrola plnenia uznesení.

5.

Odkúpenie pozemku p.č. KN-C 1050/6 podľa GP 13/2015.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Návrh časového riadenia výstavby technickej infraštruktúry nových lokalít IBV.
Plán Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra do 31.12.2015.
Dejiny Spišského Štvrtku – edičný návrh monografie.
Rôzne.
Diskusia.
Záver.

1.

Otvorenie zasadnutia
Rokovanie riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok otvoril
starosta obce Ing. Ján Greš, privítal poslancov obecného zastupiteľstva a hlavnú
kontrolórku.
Na základe prezentácie poslancov skonštatoval, že na rokovaní je prítomných 5
poslancov, t.j. rokovanie obecného zastupiteľstva je uznášaniaschopné.

2.

Určenie overovateľov a zapisovateľa
Poslanci uznesením číslo 48/2015 určili za overovateľov zápisnice a uznesení poslancov
Mgr. Emíliu Javorskú a Vladimíra Dunčka, za zapisovateľku Ing. Evu Bajtošovú a za
členov návrhovej komisie Petra Gaja, Ing. Ľuboša Bajtoša a Mgr. Milana Biskupa.
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Číslo uznesenia:
48/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ berie na vedomie určenie
- overovateľov zápisnice a uznesení: Mgr. Emília Javorská a Vladimír Dunčko
- zapisovateľka: Ing. Eva Bajtošová
B/ schvaľuje členov návrhovej komisie v zložení:
Peter Gaj, Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup
Prezentácia poslancov:
5
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská

5
0
0

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

3.

Schválenie programu zasadnutia.
Poslanci prerokovali návrh programu riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
nevzniesli žiadne doplnenia a uznesením 49/2015 ho schválili v znení podľa pozvánky.

Číslo uznesenia

49/2015

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok schvaľuje program zasadnutia podľa
pozvánky.
Prezentácia poslancov:
5
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília Javorská

5
0
0

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4.

Kontrola plnenia uznesení.
Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa
16.03.2015 a 05.05.2015:
 k uzneseniu 29/2015 – odoslaný bol návrh zmluvy na odkúpenie pozemkov od
Rímskokatolíckej cirkvi,
 k uzneseniu 33/2015 – v prípade odstránenia chátrajúcich a nebezpečných stavieb
obec podá žiadosť na odstránenie budovy na ul. Vysokej vo verejnom záujme, je
potrebné vypracovať statický posudok s priamym nariadením statika na odstránenie
stavby,
 ostatné uznesenia boli splnené alebo sú v štádiu realizácie.
Poslanci uznesením 50/2015 vzali túto správu na vedomie.
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Číslo uznesenia
50/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 16.03.2015 a 05.05.2015.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília
6
Javorská
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5.

Odkúpenie pozemku p.č. KN-C 1050/6 podľa GP 13/2015.
Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 30/2015 predložil starosta obce na
rokovanie prepracovaný 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.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 51/2015 schválilo odkúpenie pozemku p.č. KN-C
1050/6 s výmerou 1703 m2 podľa prepracovaného GP 13/2015, za cenu 3,13 € / m2.

Číslo uznesenia
51/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ schvaľuje odkúpenie novovytvorenej parcely v obci Spišský Štvrtok, KÚ Spišský
Štvrtok, p.č. KN-C 1050/6 vo výmere 1703 m2 podľa GP 13/2015 zapísanej na LV
236,
B/ kúpnu cenu 3,13 € / m2
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília
6
Javorská
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

6.

Návrh časového riadenia výstavby technickej infraštruktúry nových lokalít IBV.
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s výsledkom spoločného
rokovania obecnej rady a finančnej komisie, územného plánovania a výstavby, ktorí na
spoločnom rokovaní dňa 5.5.2015 prerokovali jednotlivé lokality na IBV:
Lokalita Široké
- v súčasnosti je tam 25 stavebných pozemkov s vybudovaným NN pripojením, z toho
je 6 RD vo výstavbe,
- projekčne je spracovaná kanalizácia, vodovod, komunikácie,
- obecná rada a komisia odporúčajú lokalitu najmenej do roku 2022 nerozširovať.
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Lokalita Kremňa
- v roku 2012 bola lokalita územným rozhodnutím rozšírená, zo súčasných 23
pozemkov je 6 RD vo výstavbe, 1 RD je skolaudovaný,
- potrebné dobudovať cca 50 m kanalizácie, ostatné siete - vodovod a NN prípojky sú
stavebníkom k dispozícii,
- obecná rada a komisia odporúčajú lokalitu najmenej do roku 2022 nerozširovať.
Lokalita Javorová
- z 8 pozemkov sú 3 RD vo výstavbe,
- pre stavebníkov sú dostupné všetky siete,
- obecná rada a komisia odporúčajú lokalitu viac nerozširovať.
Lokalita Ku Majeriku / Iliašovská cesta
- v roku 2009 bolo vybudovaných 46 NN pripojení, z toho je 13 domov rozostavaných
alebo ukončených,
- spracovaná je projektová dokumentácia na kanalizáciu ulíc Lipová, Javorová,
Majerická,
- problematické je odkanalizovanie a odvodnenie vnútorných pozemkov lokality
Iliašovská cesta - ulica Agátová, kde je potrebné rokovať s vlastníkmi pozemkov
záujmového územia pre odkanalizovanie a odvodnenie,
- vzhľadom na zmluvné záväzky obce podľa kúpnej zmluvy 2/2010 je potrebné
projektovo spracovať vybudovanie trafostanice a NN pripojení pre 20 stavebných
pozemkov na ul. Gaštanová a časť ul. Brezová na pozemkoch KN-C 1269/272,
1269/273, 1269/274 ako aj vstúpiť do rokovania s VSD, a.s. Košice ohľadom
možnosti ich vybudovania,
- obecná rada a komisia odporúčajú lokalitu najmenej do roku 2022 nerozširovať.
Lokalita Ovsisko
- vzhľadom na množstvo voľných pozemkov vo vyššie uvedených lokalitách a vysokú
finančnú náročnosť na rozpočet obecná rada a komisia odporúčajú lokalitu najmenej
do roku 2022 uzatvoriť.
Rekapitulácia:
V súčasnosti je vo všetkých lokalitách určených na IBV 73 pozemkov s vybudovaným
NN pripojením, na ktorých ešte nebolo začaté stavebné konanie.
20 pozemkov na ulici Gaštanovej a časť ul. Brezovej je potenciál pre vybudovanie NN
pripojení závislý na rokovaniach s VSD, a.s. Košice.
Poslanci s návrhom obecnej rady a finančnej komisie súhlasili a prijali uznesenie 52/2015.

Číslo uznesenia
52/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok schvaľuje plán aktivít pre IBV:
A/ lokalita Široké (25 pozemkov s NN pripojením)
- pre ďalšie rozširovanie stavebných pozemkov platí stavebná uzávera do r. 2022
B/ lokalita Kremňa (23 pozemkov s NN pripojením)
- pre ďalšie rozširovanie stavebných pozemkov platí stavebná uzávera do r. 2022
C/ lokalita Javorová (8 pozemkov)
- lokalita ukončená
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lokalita Ku Majeriku a Iliašovská (46 pozemkov s NN pripojením)
- projektovo spracovať vybudovanie trafostanice, NN pripojení 20 stavebných
pozemkov na ul. Gaštanová a časť ul. Brezová na pozemkoch KN-C 1269/272,
1269/273, 1269/274 a vstúpiť do rokovania s VSD, a.s. Košice,
- prerokovať možnosti odkanalizovania a odvodnenia ulíc,
- pre ďalšie rozširovanie stavebných pozemkov platí stavebná uzávera do r. 2022
E/ lokalita Ovsisko
- stavebná uzávera do r. 2022
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília
7
Javorská, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
D/

7.

Plán Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra do 31.12.2015.
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Katarína Hozzová Gibalová predniesla návrh plánu kontrolnej
činnosti na obdobie od 1.6.2015 do 31.12.2015, ktorý poslanci uznesením 53/2015 schválili.

Číslo uznesenia
53/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A. konštatuje, že návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie od 1.6.2015 do 31.12.2015
bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 30.04.2015, t.j. po dobu najmenej 15 dní pred
schválením,
B. schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Spišský Štvrtok na
obdobie od 1.6.2015 do 31.12.2015 podľa predloženého návrhu a
poveruje hlavnú kontrolórku obce Mgr. Katarínu Hozzovú Gibalovú vykonaním
kontrol podľa schváleného plánu.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Mgr. Emília
7
Javorská, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
8.

Dejiny Spišského Štvrtku – edičný návrh monografie.
Návrh na vydanie monografie o obci Spišský Štvrtok vyvstal v roku 2013 pri oslavách
750. výročia prvej písomnej zbierky o obci. Starosta obce a poslanec Ing. Štefan Oravec
podali informáciu o zasadnutí pracovnej skupiny v súvislosti s prípravou monografie:
- rozsah diela cca 400 strán,
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- predbežná cena za stranu do roku 1918 - 40 €, po roku 1918 - 30 €,
- predpokladaná doba spracovania 2 roky,
- gestorom za obec je starosta Ing. Ján Greš a Ing. Štefan Oravec,
- gestorom za historikov Doc. PhDr. Ivan Chalupecký,
- obec bude hľadať možnosti prefinancovania monografie z dotačných zdrojov.
Poslanci V. Dunčko a Ing. Ľ. Bajtoš namietali rozsah diela, ten bude ešte predmetom
ďalších rokovaní pracovnej skupiny.
Obecné zastupiteľstvo spracovanie monografie uznesením 54/2015 schválilo.
Číslo uznesenia

54/2015

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje spracovanie monografie Dejiny obce Spišský Štvrtok.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

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

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

7
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
9.

Rôzne.
V tomto bode starosta obce informoval poslancov o aktivitách posledného obdobia:
Výberové konanie na riaditeľa základnej školy

- Bolo vyhlásené výberové konanie na riaditeľa základnej školy a v stanovenej lehote
podali prihlášku 3 uchádzači. Výberové konanie sa uskutoční dňa 27.05.2015.
Výzva na rekonštrukciu verejného osvetlenia
- V súvislosti s vyhlásenou výzvou a plánovanou žiadosťou o NFP je spracované
geometrické zameranie podporných bodov a pracuje sa na podkladoch pre
vypracovanie svetelno-technickej štúdie, nevyhnutnej pre podanie žiadosti.
Autobusová zastávka
- Verejné obstarávanie bolo ukončené, víťazom sa stala firma Strabag s.r.o. Stavba by
mala byť ukončená do 5 mesiacov od podpisu zmluvy.
Neplatiči
- Dlžníci (FO) na daniach a poplatku za KO boli pozvaní na Obecný úrad, dlhy boli
s nimi prerokované a s dlžníkmi boli uzavreté splátkové kalendáre.
Ing. Eva Bajtošová informovala poslancov o zverejnenej výzve o NFP z Programu rozvoja
vidieka SR 2007-2013, opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí na vybudovanie digitálneho
kamerového systému. Výzva je však určená iba pre obce nezaradené do pólov rastu.

10. Diskusia.
Vladimír Dunčko
 upozornil na potrebu prepojenia prechodu pre chodcov na ul. Osloboditeľov
s chodníkom na ul. Obrancov mieru pri materskej škole.
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Ing. Ľuboš Bajtoš
 požiadal o zabezpečenie uzamykania ihriska a dosiatia trávy na ihrisku.
Peter Gaj
 požiadal o orezanie stromov na ulice Sadovej pri bytovkách.
Mgr. Emília Javorská, na základe rokovania rady školy pri MŠ, pripomenula potrebu
riešiť personálne obsadenie učiteľov v MŠ.
11. Záver.
Starosta obce Ing. Ján Greš poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.

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

Overovatelia zápisnice
a uznesení:

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

Mgr. Emília Javorská
Vladimír Dunčko

Zapísala 18.05.2015 Ing. Eva Bajtošová
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