OBEC

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V SPIŠSKOM ŠTVRTKU
Spišský Štvrtok

Zápisnica z 1. (riadneho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok,
zo dňa 15. februára 2021 o 18:00 hod. na Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku.
Prítomní :

Neprítomní:

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

Program rokovania podľa pozvánky:
1. Otvorenie.
2. Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Schválenie VZN 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 7/2017 o financovaní základných
umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z rozpočtu obce
Spišský Štvrtok.
6. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením.
7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2020.
8. Schválenie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce na rok 2021.
9. Žiadosť o umiestnenie monitorovacieho vrtu na odber vzoriek podzemnej vody - náhradný
variant.
10. Žiadosť o odkúpenie pozemku C KN 99/7 - Bajtoš Stanislav.
11. Rôzne.
12. Záver.
1.

Otvorenie zasadnutia
Rokovanie riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok otvoril
starosta obce Ing. Ján Greš. Na základe prezentácie poslancov skonštatoval, že na rokovaní
je prítomných 6 poslancov a rokovanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.

2.

Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie
Starosta obce predniesol návrh na určenie návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa:
- Návrhová komisia: Mgr. Milan Biskup, Zuzana Grešová, Darina Knapíková
- Overovatelia zápisnice: Peter Gaj, Ing. Štefan Oravec
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- Zapisovateľ: Ing. Eva Bajtošová
Hlasovanie:
Za:
Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr.
Anna Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec
Proti:
--Zdržal sa:
--3.

Schválenie programu zasadnutia.
Poslanci prerokovali návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý schválili
v znení podľa pozvánky.
Hlasovanie:
Za:
Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr.
Anna Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec
Proti:
--Zdržal sa:
---

4.

Kontrola plnenia uznesení.
Starosta obce zhodnotil plnenie uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 07.12.2020.
Uznesenia boli splnené.
Poslanci uznesením 1/2021 vzali správu starostu obce o plnení uznesení na vedomie bez
pripomienok.
Číslo uznesenia
1/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 07.12.2020.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Zuzana Grešová,
Za uznesenie hlasovali:
Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková, Ing.
6
Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5.

Schválenie VZN 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 7/2017 o financovaní
základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení
z rozpočtu obce Spišský Štvrtok.
Prednostka oboznámila prítomných s návrhom VZN 1/2021, ktorého úprava vychádza
z výšky podielu daní poukázaných samospráve pre rok 2021.
K návrhu VZN predložilo pripomienky Občianske združenie Rosnička Art, ktoré nesúhlasí
s krátením dotácie o 12 % a požaduje navýšenie dotácie z 1210,50 € na 1237 €
v individuálnej forme vyučovania a z 395,50 € na 404 € v skupinovej forme vyučovania.
Žiadosť obsahuje aj odôvodnenie a je prílohou tejto zápisnice.
Členovia obecnej rady prerokovali pripomienky dňa 08.02.2021 a nesúhlasili s navýšením
dotácie na žiaka. Pripomienkam Občianskeho združenie Rosnička Art nebolo vyhovené.
2

Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s výsledkom prerokovania pripomienok a uznesením
2/2021 VZN 1/2021 schválilo v znení zverejneného návrhu.
Číslo uznesenia

2/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Konštatuje, že návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN 7/2017 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. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
7/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl
a školských zariadení z rozpočtu obce Spišský Štvrtok.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Zuzana Grešová,
Za uznesenie hlasovali:
Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková, Ing.
6
Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

6.

Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením.
Úprava rozpočtu súvisí so schváleným VZN 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 7/2017
o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských
zariadení z rozpočtu obce Spišský Štvrtok, ktorým sa mení výška dotácií na dieťa / žiaka
školy / školského zariadenia v roku 2021.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 3/2021 rozpočtové opatrenie bez pripomienok schválilo.
Číslo uznesenia

3/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1 navýšenie rozpočtovaných príjmov a výdavkov
A/

Príjmy

+ 13.127,50 €

Výnos dane z príjmov územnej samosprávy
B/

111003

Výdavky
Program 7
Podprogram 7.1

Podprogram 7.3

Podprogram 7.4

+ 13.127,50 €
+ 13.127,50 €

Vzdelávanie
Materská škola
Údržba MŠ
Stravovanie v jedálňach školských
zariadení
Bežné transfery z rozpočtu
zriaďovateľa
Školský klub

41/09111/635006

+ 5,-- €

640

+ 7,-- €
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Podprogram 7.5

Podprogram 7.5

Bežné transfery z rozpočtu
zriaďovateľa
Príspevok na záujmové vzdelávanie
detí (CVČ)
Bežné transfery z rozpočtu
zriaďovateľa
Príspevok na záujmové vzdelávanie
detí
Príspevok na ZUŠ Rosnička

640

+ 41,50 €

640

+ 30,-- €

41/0950/642005

+ 13.044,-- €

Vykonaným rozpočtovým opatrením dochádza k navýšeniu príjmov aj výdavkov vo výške 13.127,50 €

Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

6
Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Zuzana Grešová,
Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková, Ing.
Štefan Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

6
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

7.

Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2020.
Hlavná kontrolórka predložila na rokovanie obecného zastupiteľstva správu o kontrolnej
činnosti za rok 2020, ktorú poslanci uznesením 4/2021 vzali na vedomie.
Číslo uznesenia

4/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v roku 2020.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

6
Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Zuzana Grešová,
Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková, Ing.
Štefan Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

6
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

8.

Schválenie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce na rok 2021.
Prednostka informovala poslancov o doručených žiadostiach o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce podľa § 7, ods. 4, zákona 583/2004. V rozpočte na rok 2021 je na tento
účel vyhradená suma 37 900 €. Obecná rada žiadosti prerokovala a predložila návrh výšky
dotácií pre jednotlivých žiadateľov takto:
Žiadateľ
Športový klub stolného tenisu
Obecný športový klub

Požiadavka v €
4 000
14 000

Splnenie
kritérií
áno
nie

Návrh výšky dotácie na
schválenie v €
4 000
14 000
4

Hokejový klub
4 000
áno
2 000
Cyklistický klub
3 565
áno
1 100
DHZ
3 000
áno
3 000
MO MS
1 500
áno
1 500
ZO JDS
1 500
áno
1 500
ZO CHPH
1 500
nie
0
SPOLU
33 065
27 100
Prednostka doplnila informáciu, že pre OŠK bude poskytnutá dotácia až po splnení
oznamovacej povinnosti zápisu zmeny štatutára združenia a ZO CHPH nespĺňa podmienky
na poskytnutie dotácie v zmysle VZN 6/2020.
Poslanec Peter Gaj navrhol zvýšenie dotácie pre Hokejový klub, ostatní poslanci s návrhom
nesúhlasili, nakoľko klub nevyvíja činnosti smerujúce k rozvoju športu detí a mládeže.
Na rokovaní sa zúčastnil Mgr. Vladimír Žilka, ako zástupca Cyklistického klubu.
Oboznámil poslancov s cieľmi združenia, plánovanými aktivitami zameranými najmä na
podporu športových aktivít zameraných na deti a mládež, na aktívne trávenie voľného času.
Mgr. Milan Biskup navrhol, vzhľadom na prezentované ciele podporiť činnosť klubu a
prehodnotiť výšku dotácie navrhovanú obecnou radou. Starosta navrhol výšku 3000 €.
Obecné zastupiteľstvo žiadosti prerokovalo a uznesením 5/2021 schválilo jednotlivé
dotácie v sumách odporúčaných obecnou radou a zvýšenie dotácie pre Cyklistický klub na
3 000 €.
Číslo uznesenia

5/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok schvaľuje
dotáciu z rozpočtu obce Spišský Štvrtok podľa VZN 6/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce Spišský Štvrtok pre žiadateľov:
Športový klub stolného tenisu
4 000 €
Obecný športový klub
14 000 €
Hokejový klub
2 000 €
Cyklistický klub
3 000 €
Dobrovoľný hasičský zbor
3 000 €
MO Matice slovenskej
1 500 €
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska
1 500 €
ZO Chovateľov poštových holubov
0€
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Milan Biskup, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
Za uznesenie hlasovali:
5
Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
Peter Gaj
1
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
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9.

Žiadosť o umiestnenie monitorovacieho vrtu na odber vzoriek podzemnej vody náhradný variant.
Spoločnosť Koral s.r.o. oslovila obec v súvislosti s pripravovaným projektom
monitorovacej siete na sledovanie znečistenia v podzemných vodách pre Výskumný ústav
vodného hospodárstva. Obecné zastupiteľstvo uznesením 45/2020 schválilo prenájom
pozemku na umiestnenie vrtu na parcele C KN 1269/27.
Zhotoviteľ požiadal o schválenie náhradného variantu, nakoľko sa na pôvodnej parcele
zmenili územné pomery, na pozemku je výrazné podmočenie terénu a zrealizovaná hlboká
orba zasahujúca do obecného pozemku bránia prístupu vrtnej súpravy. Ako náhradný
variant požadujú umiestnenie monitorovacieho vrtu na parcele C KN 1556/1.
Žiadateľ prerokoval tento zámer s obhospodarovateľom pôdy JUDr. Dovalom, ktorý nemá
námietky k novému umiestneniu vrtu.
Nakoľko umiestnenie vrtu na parcele C KN 1269/27 má charakter prenájmu obecného
majetku, preto obecné zastupiteľstvo uznesením 6/2021 schválilo zámer prenajať časť
pozemku 0,5 m2 z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Číslo uznesenia

6/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok:
A/ konštatuje, že
prenájom časti parcely C KN 1556/1 za účelom umiestnenia monitorovacieho objektu
a následných vstupov na pozemok za účelom odberu vzoriek podzemných vôd je
v podmienkach obce Spišský Štvrtok prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 9 písm. c/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
preto,
B/ schvaľuje zámer
prenajať časť parcely C KN 1556/1, zapísanej na liste vlastníctva 1, obec Spišský
Štvrtok, k.ú. Spišský Štvrtok v rozsahu 0,5 m2 z dôvodov hodných osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov budúcemu nájomcovi Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie
armádneho generála L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava,
C/ rozhodlo,
že o prenájme zhora vymedzeného majetku rozhodne na najbližšom rokovaní obecného
zastupiteľstva po splnení zákonných povinností podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o
majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Zuzana Grešová,
Za uznesenie hlasovali:
Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková, Ing.
6
Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
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10. Žiadosť o odkúpenie pozemku C KN 99/7 - Bajtoš Stanislav.
Stanislav Bajtoš, bytom Francisciho 29, Levoča požiadal o odkúpenie časti parcely C KN
99/1 o rozlohe 80 m2 vo vlastníctve Obce Spišský Štvrtok, ktorú žiadateľ užíva a na ktorej
je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ predložil geometrický plán č.
64/2020 na oddelenie pozemku 99/7 s výmerou 80 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, ktorý je predmetom žiadosti.
Prednostka skonštatovala, že ide o usporiadanie vlastníckych práv k pozemku, ktorý je
zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 7/2021 žiadosti vyhovelo a predaj pozemku podľa § 9a
ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí uznesením 7/2021 za cenu 20 €/m2
schválilo.
Číslo uznesenia

7/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok:
A/ konštatuje, že
časť parcely C KN 99/1, uvedenej na LV 1, obec Spišský Štvrtok, katastrálne územie
Spišský Štvrtok, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá tvorí podľa
geometrického plánu 64/2020 novovytvorenú parcelu C KN 99/7 o výmere 80 m2, je
svojím umiestnením a využitím zastavaná stavbou vo vlastníctve žiadateľa Stanislava
Bajtoša, bytom Francisciho 29, Levoča vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, preto
B/ schvaľuje
predaj zhora vymedzeného majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991
Zb. o majetku obcí a to predaj novovytvorenej parcely C KN 99/7 o výmere 80 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria podľa geometrického plánu 64/2020
spracovaného geodetom Ing. Petrom Garnekom kupujúcemu Stanislavovi Bajtošovi,
bytom Francisciho 29, Levoča za nasledujúcich podmienok:
- kúpna cena 20 €/m2
- náklady spojené s predajom zhora uvedeného majetku znášajú kupujúci.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

6
Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Zuzana Grešová,
Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková, Ing.
Štefan Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

6
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
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11. Rôzne.
Starosta informoval poslancov o aktivitách k zberu komunálneho a triedeného odpadu.
V tejto súvislosti prebehlo úvodné rokovanie so spoločnosťou JRK Slovensko s.r.o.
k evidenčnému systému odpadov ELWIS. Bližšie informácie budú k dispozícii na
rokovaní obecného zastupiteľstva v apríli 2021.
12. Záver.
Starosta obce Ing. Ján Greš poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala dňa 15. februára 2021, Ing. Eva Bajtošová

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

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

Peter Gaj
Overovatelia zápisnice:
Ing. Štefan Oravec

8

