OBEC

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V SPIŠSKOM ŠTVRTKU
Spišský Štvrtok

Zápisnica z 3. (riadneho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok, zo
dňa 09. apríla 2018 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, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Ing. Štefan Sagula,
Peter Sanetrik,
Ing. Veronika Hoffmannová, hlavná kontrolórka
Poslanci - Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Ing. Štefan Oravec, 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.
Odovzdanie rozostavanej stavby SO 05/1 Vodovod a postúpenie práv stavebníka na PVS
a.s. Poprad – osobitný zreteľ.
6.
Odovzdanie časti existujúcej vodovodnej siete pre PVS a.s. Poprad – osobitný zreteľ.
7.
Rôzne.
8.
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 5 poslancov a rokovanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.

2.

Určenie overovateľov a zapisovateľa
Starosta obce predniesol návrh na určenie návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa:
- Návrhová komisia: Mgr. Milan Biskup, Vladimír Dunčko, Ing. Štefan Sagula
- Overovatelia zápisnice a uznesení: Peter Gaj, Peter Sanetrik
- Zapisovateľ: Ing. Eva Bajtošová
Hlasovanie:
Za:
Mgr. Milan Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Ing.
Štefan Sagula, Peter Sanetrik,
Proti:
--Zdržal sa:
--1

3.

Schválenie programu zasadnutia.
Poslanci prerokovali návrh programu 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý schválili
bez pripomienok v znení podľa pozvánky.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržal sa:

4.

Mgr. Milan Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Ing.
Štefan Sagula, Peter Sanetrik,
-----

Kontrola plnenia uznesení.
Na rokovanie sa prezentovali poslanci Ing. Štefan Oravec a Slávka Bajtošová. Počet
prítomných poslancov je 7.
Starosta obce zhodnotil plnenie uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 05.02.2018
a 19.03.2018 a skonštatoval, že uznesenie 3/2018 je v plnení a ostatné uznesenia boli
splnené.
Poslanci uznesením 11/2018 vzali správu starostu obce na vedomie bez pripomienok.
Číslo uznesenia
11/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 05.02.2018 a 19.03.2018.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Za uznesenie hlasovali:
Dunčko, Peter Gaj, Ing. Štefan Oravec, Ing. Štefan
7
Sagula, Peter Sanetrik
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5.

Odovzdanie rozostavanej stavby SO 05/1 Vodovod a postúpenie práv stavebníka na
PVS a.s. Poprad – osobitný zreteľ.
Starosta obce skonštatoval, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 19.03.2018 bol
uznesením OZ č. 9/2018 schválený zámer na odovzdanie rozostavanej stavby SO 05/1
Vodovod a postúpenie práv stavebníka na PVS a.s. Poprad za účelom dofinancovania
stavby, budúceho prevádzkovania a zjednotenia vlastníctva verejnej vodovodnej siete, t.j.
z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov. Tento zámer bol zverejnený na úradnej tabuli
obce a webovom sídle obce od 20.03.2018 nepretržite, t.j. najmenej 15 dní pred
schválením. Poslancom dotknuté územie prezentoval podľa projektovej dokumentácie.
Poslanec Vladimír Dunčko vyjadril nesúhlas s prevodom tohto majetku.
Poslanci uznesením 12/2018 prevod majetku z dôvodov hodných osobitného zreteľa
schválili 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
2

Číslo uznesenia

12/2018

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok:
A/ Konštatuje, že
zámer previesť majetok spôsobom hodným osobitného zreteľa bol najmenej 15 dní
pred schválením zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce podľa §
9a ods. 8 písm. e) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
B/ Schvaľuje
odovzdanie rozostavanej stavby SO 05/1 vodovod a postúpenie práv stavebníka pre
PVS a.s. Poprad z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák.
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
C/ Zmocňuje starostu obce vo veci rokovania o zmluvných podmienkach prevodu.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Za uznesenie hlasovali:
6
Ing. Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula, Peter
Sanetrik
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
Vladimír Dunčko,
1
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

6.

Odovzdanie časti existujúcej vodovodnej siete pre PVS a.s. Poprad – osobitný zreteľ.
Starosta obce skonštatoval, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 19.03.2018 bol
uznesením OZ č. 10/2018 schválený zámer odovzdanie časti existujúcej vodovodnej siete
(časti ul. Obrancov mieru, Osloboditeľov, Sadová a celá ul. Lipová) za účelom zjednotenia
prevádzkovania a vlastníctva verejnej vodovodnej siete na PVS a.s. Poprad, t.j. z dôvodov
hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov. Tento zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a webovom sídle obce od 20.03.2018 nepretržite, t.j. najmenej 15 dní pred schválením.
Poslancom dotknuté územie prezentoval na zakreslení existujúcej vodovodnej siete.
Poslanec Vladimír Dunčko vyjadril nesúhlas s prevodom tohto majetku.
Poslanci uznesením 13/2018 prevod majetku z dôvodov hodných osobitného zreteľa
schválili 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

Číslo uznesenia

13/2018

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok:
A/ Konštatuje, že
zámer previesť majetok spôsobom hodným osobitného zreteľa bol najmenej 15 dní
pred schválením zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce podľa §
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9a ods. 8 písm. e) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
B/ Schvaľuje
odovzdanie časti existujúcej vodovodnej siete (časti ul. Obrancov mieru,
Osloboditeľov, Sadová a celá ul. Lipová) pre PVS a.s. Poprad z dôvodov hodných
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
C/ Zmocňuje starostu obce vo veci rokovania o zmluvných podmienkach prevodu.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Za uznesenie hlasovali:
6
Ing. Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula, Peter
Sanetrik
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
Vladimír Dunčko,
1
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

7.

Rôzne.
Starosta Ing. Ján Greš oboznámil poslancov s prebiehajúcimi investičnými akciami:
 Vodovod IBV Široké – ešte treba vybudovať kontrolnú vodomernú šachtu pred
výberom dodávateľa.
 Stavba kanalizácie a kanalizačných prípojoj Ovsisko, ul. Majerická, Lipová,
Javorová je pred ukončením, ostáva dobudovať vodovod.
 Ul. Sadová III. časť – končia sa prípravy pred asfaltovaním, bolo potrebné do
stavby zahrnúť aj časť pred rodinným domom s.č. 543 (Minďaš), nakoľko je to
majetok obce a nebol zahrnutý v projekte.
 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Lúky II. Etapa je zahájená.
Ďalej informoval poslancov, že obci boli schválené žiadosti o dotácie na hasičskú
zbrojnicu 30 000 €, na šatne ihrisko 15 000 €, na rekonštrukciu materskej školy
439 039,82 €.
Prednostka Ing. Eva Bajtošová:
 odovzdala predsedovi mandátovej komisie Mgr. Milanovi Biskupovi Oznámenie
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce,
 oboznámila poslancov so zmenami zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Ing. Štefan Oravec – požiadal o zváženie opravy asfaltu na rohu ul. Zelenej
a Cintorínskej.
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8.

Záver.
Starosta obce Ing. Ján Greš poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.

Zapísala dňa 09. apríla 2018, Ing. Eva Bajtošová

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

Overovatelia zápisnice
a uznesení:

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

Peter Gaj
Peter Sanetrik
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