OBEC

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V SPIŠSKOM ŠTVRTKU
Spišský Štvrtok
Zápisnica z 1. (riadneho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok,
zo dňa 28. februára 2022 o 18:00 hod. na Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku.
Prítomní :

Neprítomní:

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

Program rokovania podľa pozvánky:
1. Otvorenie.
2. Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Voľba hlavného kontrolóra.
6. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady MŠ na funkčné obdobie 09/2021 – 09/2025.
7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2021.
8. Schválenie zápisu do Kroniky obce Spišský Štvrtok za rok 2020.
9. Žiadosť o zrušenie vecného bremena na parcele 1269/45.
10. Žiadosť o prerokovanie a možnosti vybudovania a pripojenia sa na verejnú kanalizáciu ul. Agátová.
11. Schválenie prenájmu časti parcely C KN 98 o výmere 65 m2 - osobitný zreteľ.
12. Schválenie VZN 1/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl,
materských škôl, školských zariadení a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Spišský Štvrtok.
13. Schválenie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce na rok 2022.
14. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením.
15. Rôzne.
16. 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, zapisovateľa a návrhovej komisie
Starosta obce predniesol návrh na určenie návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa:
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-

Návrhová komisia: Mgr. Milan Biskup, Bc. Zuzana Stanislava Grešová, Darina
Knapíková,
- Overovatelia zápisnice:
Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj
- Zapisovateľ: Ing. Eva Bajtošová
Hlasovanie:
Za:
Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Bc. Zuzana Stanislava
Grešová, 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, Bc. Zuzana Stanislava
Grešová, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec
Proti:
--Zdržal sa:
--Starosta následne požiadal o doplnenie programu za bod 13 vsunúť nové body:
- 14 - Informácia o zmene prílohy 1 a prílohy 2 Zásad 1/2020 o úhradách za služby
poskytované obcou Spišský Štvrtok,
- 15 - Prerokovanie formy pomoci pre Ukrajinu.
Ďalšie body programu sa kontinuálne posúvajú.
Poslanci návrh na doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva prerokovali
a doplnený program schválili takto:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Otvorenie.
Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie.
Schválenie programu zasadnutia.
Kontrola plnenia uznesení.
Voľba hlavného kontrolóra.
Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady MŠ na funkčné obdobie 09/2021 – 09/2025.
Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2021.
Schválenie zápisu do Kroniky obce Spišský Štvrtok za rok 2020.
Žiadosť o zrušenie vecného bremena na parcele 1269/45.
Žiadosť o prerokovanie a možnosti vybudovania a pripojenia sa na verejnú kanalizáciu ul. Agátová.
Schválenie prenájmu časti parcely C KN 98 o výmere 65 m2 - osobitný zreteľ.
Schválenie VZN 1/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl,
materských škôl, školských zariadení a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Spišský Štvrtok.
Schválenie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce na rok 2022.
Informácia o zmene prílohy č. 1 a č. 2 Zásad 1/2020 o úhradách za služby poskytované
obcou Spišský Štvrtok.
Prerokovanie formy pomoci pre Ukrajinu.
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16. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením.
17. Rôzne.
18. Záver.
Poslanci hlasovali o programe po doplnení bodu programu 14 a 15:
Hlasovanie:
Za:
Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Bc. Zuzana Stanislava
Grešová, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec
Proti:
--Zdržal sa:
--4.

Kontrola plnenia uznesení.
Starosta obce zhodnotil plnenie uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 06.12.2021.
Uznesenia boli splnené resp. sú v plnení.
Poslanci uznesením 1/2022 vzali správu starostu obce o plnení uznesení na vedomie bez
pripomienok.
Číslo uznesenia
1/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 06.12.2021.
Prezentácia poslancov:
5
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Bc. Zuzana
Za uznesenie hlasovali:
Stanislava Grešová, Darina Knapíková, Ing.
5
Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5.

Voľba hlavného kontrolóra.
Na rokovanie sa prezentovala poslankyňa Slávka Bajtošová.
Ing. Štefan Oravec, ako predseda volebnej komisie predniesol správu volebnej komisie z
otvárania obálok a vyhodnotenia podmienok účasti uchádzačov pre voľbu hlavného
kontrolóra v obci Spišský Štvrtok. Skonštatoval, že prihlášku podali a podmienky splnili
dvaja uchádzači Ing. Veronika Hoffmannová, Poprad a Ing. Vladimír Matfiak, Spišská
Belá. Boli vypočutí obaja uchádzači, ktorí prezentovali svoje predstavy a skúsenosti.
Následne prebehla voľba hlavného kontrolóra tajným hlasovaním. Volebná komisia v
zložení Ing. Štefan Oravec, Bc. Zuzana Stanislava Grešová vyhodnotila I. kolo voľby takto:
1. počet vydaných hlasovacích lístkov
6
2. Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov
6 z toho
- pre kandidáta č. 1 - Ing. Veronika Hoffmannová
6 hlasov
- pre kandidáta č. 2 - Ing. Vladimír Matfiak
0 hlasov
V prvom kole volieb je pre zvolenie hlavného kontrolóra potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov. Uvedená podmienka bola splnená a do funkcie hlavného
kontrolóra bola zvolená kandidátka číslo 1 Ing.Veronika Hoffmannová s počtom hlasov 6.
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Obecné zastupiteľstvo na základe výsledku voľby hlavného kontrolóra prijalo uznesenie č.
2/2022.
Číslo uznesenia
2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Berie na vedomie správu volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb hlavného
kontrolóra.
B/ Na základe výsledkov volieb ustanovuje do funkcie hlavného kontrolóra na obdobie
od 16.03.2022 do 15.03.2028 Ing. Veroniku Hoffmannovú.
C/ Schvaľuje plat hlavného kontrolóra podľa § 18c ods. 1 písm. c) zákona 369/1990
o obecnom zriadení v z.n.p. v rozsahu 0,2 úväzku pracovného času.
D/ Schvaľuje vykonávanie inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra podľa §18 ods.
1 zákona 369/1990 o obecnom zriadení v z.n.p.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Za uznesenie hlasovali:
Bc. Zuzana Stanislava Grešová, Darina
6
Knapíková, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

6.

Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady MŠ na funkčné obdobie 09/2021 –
09/2025.
Starosta oboznámil poslancov o ukončení funkčného obdobia Rady MŠ. Nakoľko členstvo
v orgánoch školskej samosprávy zaniká uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej
samosprávy, je potrebné určiť zástupcu zriaďovateľa na nové funkčné obdobie 09/2021 –
09/2025. Starosta navrhol delegovať do Rady MŠ zamestnankyňu obce Mgr. Líviu
Janščákovú, ktorá s delegovaním do rady školy súhlasí.
Poslanci uznesením 3/2022 zástupcu zriaďovateľa do Rady MŠ schválili bez pripomienok.
Číslo uznesenia
3/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok pre funkčné obdobie 09/2021 – 09/2025
deleguje Mgr. Líviu Janščákovú za zástupcu zriaďovateľa v Rade školy pri Materskej škole
v Spišskom Štvrtku.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Za uznesenie hlasovali:
Bc. Zuzana Stanislava Grešová, Darina
6
Knapíková, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
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7.

Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2021.
Hlavná kontrolórka predložila na rokovanie obecného zastupiteľstva správu o kontrolnej
činnosti za rok 2021, ktorú poslanci uznesením 4/2022 vzali na vedomie.
Číslo uznesenia

4/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v roku 2021.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

6
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Bc. Zuzana Stanislava Grešová, Darina
Knapíková, Ing. Štefan Oravec

6
0
0

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

8.

Schválenie zápisu do Kroniky obce Spišský Štvrtok za rok 2020.
Kronikárka Anna Oravcová predložila Ročný zápis do Kroniky obce Spišský Štvrtok za
rok 2020 v rozsahu 28 strán tlačeného textu, ktorý Obecné zastupiteľstvo bez pripomienok
uznesením 5/2022 schválilo.
Číslo uznesenia

5/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ konštatuje, že predložený obsah jednotlivých kapitol zápisu do Kroniky obce Spišský
Štvrtok za rok 2020 je objektívny, vecne správny, neovplyvnený a obsahuje všetky
podstatné údaje o živote obce.
B/ schvaľuje zápis do Kroniky obce Spišský Štvrtok za rok 2020 v počte 28 strán
tlačeného textu.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Za uznesenie hlasovali:
Bc. Zuzana Stanislava Grešová, Darina
6
Knapíková, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

9.

Žiadosť o zrušenie vecného bremena na parcele 1269/45.
Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou Milana Oravca, Majerická 581/13 Spišský
Štvrtok, ktorý požiadal o zrušenie vecného bremena na parcele C KN 1269/45. Vecné
bremeno bolo zriadené na uloženie inžinierskych sietí (kanalizačného potrubia) v rozsahu
podľa GP 33981302-31/06.
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Obecné zastupiteľstvo žiadosť prerokovalo, skonštatovalo, že vecné bremeno, tak ako je
zapísané, je nevykonateľné preto žiadosť o zrušenie vecného bremena uznesením 6/2022
schválilo.
Číslo uznesenia

6/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ konštatuje, že vecné bremeno v prospech obce Spišský Štvrtok zriadené na uloženie
kanalizačného potrubia parcele C KN 1269/45 je nevykonateľné preto
B/ schvaľuje zrušenie vecného bremena na parcele C KN 1269/45, LV 1434, obec
Spišský Štvrtok, k.ú. Spišský Štvrtok, zriadeného na uloženie inžinierskych sieti
(kanalizačného potrubia ) vo vyznačenom rozsahu podľa GP 33981302-31/06 v
prospech Obce Spišský Štvrtok.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Za uznesenie hlasovali:
Bc. Zuzana Stanislava Grešová, Darina
6
Knapíková, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

10. Žiadosť o prerokovanie a možnosti vybudovania a pripojenia sa na verejnú
kanalizáciu - ul. Agátová.
Obyvatelia ul. Agátovej predložili žiadosť o prerokovanie možnosti vybudovania a
pripojenia sa na verejnú kanalizáciu a pomoc pri nákladoch za vyťahovanie žúmp.
Starosta informoval, že všetky doterajšie rokovania s dotknutými majiteľmi pozemkov na
ul. Agátovej a Majerickej na vybudovanie gravitačnej kanalizácie neboli úspešné. Preto
prichádza do úvahy jedine vybudovanie prečerpávacej stanice.
Prípravné práce budú zahŕňať určenie bodu napojenia elektrickej energie (VSD a.s.) - ak
nebude možné využiť existujúce pripojenia, bude potrebné vybudovať novú prípojku,
následné bude spracovanie projektovej dokumentácie.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 7/2022 schválilo zaradenie prípravy odkanalizovania ul.
Agátovej do plánu aktivít na rok 2022. Aktivita bude rozpočtovo krytá po schválení
záverečného účtu za rok 2021.
Číslo uznesenia

7/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje zaradenie prípravy odkanalizovania ul. Agátovej do plánu aktivít v roku 2022.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:

6

6

Za uznesenie hlasovali:

Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Bc. Zuzana Stanislava Grešová, Darina
Knapíková, Ing. Štefan Oravec

6
0
0

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

11. Schválenie prenájmu časti parcely C KN 98 o výmere 65 m2 - osobitný zreteľ.
Obecné zastupiteľstvo schválilo z dôvodov hodných osobitného zreteľa dňa 06.12.2021
uznesením 47/2021 zámer prenajať časť parcely C KN 98, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, zapísanej na liste vlastníctva 1, obec Spišský Štvrtok, k.ú. Spišský Štvrtok v
rozsahu do 65 m2 na umiestnenie terasy zmrzlinárne a stojiska na bicykle budúcemu
nájomcovi Servetovi Ismailimu, Bajkalská 8, Poprad.
Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli obce od 13.12.2021 nepretržite.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 8/2022 prenájom z dôvodov hodných osobitného zreteľa
schválilo na 10 rokov za cenu nájmu 20 € / m2 / rok skutočne prenajatej plochy.
Číslo uznesenia

8/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok:
A/ konštatuje, že
zámer prenajať majetok spôsobom hodným osobitného zreteľa bol najmenej 15 dní
pred schválením zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce podľa §
9a ods. 9 písm. c/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov preto,
B/ schvaľuje
 prenájom časti parcely C KN 98, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
zapísanej na liste vlastníctva 1, obec Spišský Štvrtok, k.ú. Spišský Štvrtok v rozsahu
do 65 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
Servetovi Ismailimu, Bajkalská 8, Poprad,
 podmienky prenájmu:
 pozemok určený na prenájom je vyhradený na umiestnenie terasy zmrzlinárne
a stojiska na bicykle,
 cena nájmu 20 € / m2 / rok skutočne prenajatej plochy,
 dobu nájmu 10 rokov
 ostatné podmienky určí obec v zmluve.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

6
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Bc. Zuzana Stanislava Grešová, Darina
Knapíková, Ing. Štefan Oravec

6

7

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

0
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

12. Schválenie VZN 1/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl,
materských škôl, školských zariadení a centier voľného času v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Spišský Štvrtok.
Prednostka oboznámila prítomných s návrhom VZN 1/2022 o financovaní základných
umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl, školských zariadení a centier voľného
času v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Štvrtok na rok 2022.
K návrhu VZN neboli v stanovenej lehote predložené žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 9/2022 VZN 1/2022 schválilo.
Číslo uznesenia

9/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Konštatuje, že návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o financovaní
základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl, školských zariadení
a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti 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. 1/2022 o financovaní základných
umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl, školských zariadení a centier
voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Štvrtok.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Za uznesenie hlasovali:
Bc. Zuzana Stanislava Grešová, Darina
6
Knapíková, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

13. Schválenie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce na rok 2022.
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 38 000 €. 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
12 000

Splnenie
kritérií
áno
áno

Návrh dotácie na
schválenie v €
4 000
12 000
8

Hokejový klub
4 000
áno
2 000
Cyklistický klub
3 180
áno
3 000
DHZ
3 000
áno
3 000
MO MS
1 500
áno
1 500
ZO JDS
6 000
áno
1 500
Rímskokatolícka cirkev
30 000
áno
6 000
SPOLU
63 680
áno
33 000
Ing. Štefan Oravec navrhol, aby sa dotácia pre Rímskokatolícku cirkev na obnovu kaplnky
zvýšila na 10 000 €. Po vzájomnej diskusii sa poslanci dohodli, že výška dotácie sa
prehodnotí na rokovaní OZ v auguste.
Následne Obecné zastupiteľstvo uznesením 10/2022 schválilo jednotlivé dotácie v sumách
odporúčaných obecnou radou.
Číslo uznesenia

10/2022

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
12 000 €
Hokejový klub
2 000 €
Cyklistický klub
3 000 €
Dobrovoľný hasičský zbor
3 000 €
MO Matice slovenskej
1 500 €
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska
1 500 €
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišský
6 000 €
Štvrtok
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Za uznesenie hlasovali:
Bc. Zuzana Stanislava Grešová, Darina
6
Knapíková, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

14. Informácia o zmene prílohy č. 1 a č. 2 Zásad 1/2020 o úhradách za služby poskytované
obcou Spišský Štvrtok.
Starosta oboznámil poslancov o zmene Prílohy č. 1 - Sadzobník ciel za služby poskytované
obcou Spišský Štvrtok a Prílohy č. 2 - Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií k
Zásadám č. 1/2020 o úhradách za služby poskytované obcou Spišský Štvrtok od 1.3.2022.
Uvedené vzali poslanci na vedomie uznesením 11/2022
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Číslo uznesenia
11/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie zmenu
Prílohy č. 1 - Sadzobník cien za služby poskytované obcou Spišský Štvrtok a
Prílohy č. 2 - Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií
k Zásadám č. 1/2020 o úhradách za služby poskytované obcou Spišský Štvrtok s platnosťou
od 01.03.2022.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Bc. Zuzana Stanislava Grešová, Darina
6
Za uznesenie hlasovali:
Knapíková, Ing. Štefan Oravec
0
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

15. Prerokovanie formy pomoci pre Ukrajinu.
Na základe vývoja mimoriadnej situácie na Ukrajine a prílevu vojnových utečencov na
naše územie starosta navrhol prerokovanie formy pomoci. Všetci poslanci súhlasili
s finančnou pomocou a navrhli aj možnosť organizácie materiálnej zbierky.
Poslanci uznesením 12/2022 schválili Zmluvu o spolupráci medzi obcou a Združením
miest a obcí Slovenska, na základe ktorej budú uvedenej organizácií poskytnuté finančné
prostriedky v objeme 5 000 € z rozpočtu obce na humanitárnu pomoc.
Číslo uznesenia
12/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
v súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1, písm. e) a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 4 ods. 3, písm. h) a písm. p) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení schvaľuje:
A/ Zmluvu o spolupráci medzi obcou a Združením miest a obcí Slovenska, na základe
ktorej budú uvedenej organizácií poskytnuté finančné prostriedky v objeme 5 000 € z
rozpočtu obce a to na plnenie úloh vyplývajúcich z riešenia humanitárnej krízy
súvisiacej s vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine, najmä v súvislosti so
zabezpečovaním základných životných potrieb občanov Ukrajiny, ktorí utekajú pred
vojnovým konfliktom alebo im bol priznaný status dočasného útočiska na území
Slovenskej republiky v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a splnomocňuje
starostu na uzavretie tejto Zmluvy.
B/ v súvislosti so Zmluvou o spolupráci zmenu rozpočtu obce na rok 2022 a to
nasledovne:.
Program 10

Technická a administratívny podpora úradu

Podprogram 10.5

Ostatné obslužné činnosti
Základný plat

41/0111/611

-5 000,00 €

10

Humanitárna pomoc

Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:

41/0160/642

+5 000,00 €

6
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Bc. Zuzana Stanislava Grešová, Darina
Knapíková, Ing. Štefan Oravec

Za uznesenie hlasovali:
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

6
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

16. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením.
Úprava rozpočtu súvisí najmä s návrhom VZN 1/2022, dofinancovaním Súkromnej ZUŠ
Rosnička Art, dofinancovaním energií, prechodového chodníka a použitím peňažných
fondov obce.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 13/2022 rozpočtové opatrenie bez pripomienok
schválilo.
Číslo uznesenia
13/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok schvaľuje rozpočtové opatrenie - navýšenie
rozpočtovaných príjmov a výdavkov, presun v rámci jednotlivých programov
a použitie rezervného fondu a fondu rozvoja obce:
A/

B/

Príjmy

+139.600,00 €

Z rezervného fondu obce

46/454001

+39.600,00 €

Z Fondu rozvoja obce

46/454002

+100.000,00 €

Výdavky

+139.600,00 €

Program 1

Plánovanie, manažment, kontrola

Podprogram 1.1

Výkon funkcie starostu
Základný plat

Podprogram 1.2

Podprogram 1.4

-3.700,00 €

Strategické plánovanie a projekty
Strategické plánovanie a projekty

41/0111/637005-1

-15.300,00 €

Strategické plánovanie
a projekty(UR Široké II)

46/0111/637005

+15.300,00 €

Výdavky obecne zastupiteľstvo

41/0111/637026

-650,00 €

Reprezentačné obecné zastup.

41/0111/633016-1

-228,54 €

Obecné zastupiteľstvo

Program 2

Propagácia a marketing

Podprogram 2.1

Propagácia a prezentácia obce

Program 3

41/0111/611

Monografia súhrne

41/0830/637026

-20.000,00 €

Monografia súhrne z FRO

46/0830/637026

+20.000,00 €

Interné služby
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Podprogram 3.1

Podprogram 3.2

Podprogram 3.3

Správa údržba a obstaranie
hnuteľného majetku
DHIM do 1700, inter. vybavenie

41/0111/633001

-8.000,00 €

DHIM do 1700(spol. sála stoličky

46/0111/633001

+8.000,00 €

Energie – za elektrinu

46/0111/632001

+11.000,00 €

Energie – za plyn

46/0111/632001-1

+14.800,00 €

Údržba nehnut. majetku

41/0111/635006

-25.000,00 €

Údržba NM(terasa, vstup MI, šatne
OŠK)

46/0111/635006

+25.000,00 €

Stojiská na odpad ul. Potočná

41/0510/717001

-18.700,00 €

Stojiská na odpad ul. Potočná

46/0510/717001

+18.700,00 €

Prechodový chodník

111/0451/717001

+18.700,00 €

Prechodový chodník

46/0451/717001-1

+1.000,00 €

46/0840/635006

+2.900,00 €

41/0443/637005-1

-7.000,00 €

46/0443/637005-1

+7.000,00 €

41/0460/635006

-5.000,00 €

46/0443/637005

+5.000,00 €

46/0640/632001

+8.400,00 €

Zákl. plat MŠ

41/09111/611

-6.890,00 €

MŠ DDP

41/09111/627

+700,00 €

MŠ elektrina

41/09111/632001-1

Správa, údržba budov, obstaranie
nehnuteľného majetku

Správa a údržba DN a cintorína
DN energia, prevádzka

Podprogram 3.5

Podpora bývania
Výstavba NN siete Alejova II
Výstavba NN siete Alejova II z
FRO
Príprava lokalít pre IBV spevnenie
MK
Príprava lokalít pre IBV –
spevnenie MK

Program 5

Bezpečnosť

Podprogram 5.3

Verejné osvetlenie
VO energia

Program 7

Vzdelávanie

Podprogram 7.1

Materská škola

Podprogram 7.3

Stravovanie v jedálňach školských
zariadení (v rozpočte ZŠ)
ŠJ pri ZŠ

Podprogram 7.4

41/09601/641006

+127,00 €

Školský klub(v rozpočte ZŠ)
Na ŠKD

Podprogram 7.5

+6.218,00 €

41/0950/641006-10

+19,00 €

41/0950/641006

+33,00 €

Príspevok na záujmové vzdelávanie
detí( v rozpočte ZŠ)
Príspevok na CVČ pri ZŠ
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Podprogram 7.6

Správa školských objektov
Príspevok na ZUŠ Rosnička

Program 8

Kultúra a šport

Podprogram 8.3

Športové ihriská
Údržba ihriska, tenis. kurtu

41/0950/642005

+84.671,54 €

46/0810/637027

+2.500,00 €

Vykonaným rozpočtovým opatrením dochádza k navýšeniu príjmov a výdavkov vo výške 139 600,00 €
a zároveň rozpočtovým opatrením dochádza k presunu výdavkov v rámci jednotlivých programov vo výške
110 468,54 €

Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

6
Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Bc. Zuzana Stanislava Grešová, Darina
Knapíková, Ing. Štefan Oravec

6
0
0

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

17. Rôzne.
 Obci bol doručený list od SAD Poprad k ceste do Mečedeloviec, v ktorom sa
konštatuje, že dopravu obnovia, keď bude cesta v dobrom technickom stave a po
súhlase objednávateľa - PSK, zároveň informovali o nerentabilnosti linky.
 Odkúpenie rodinného domu s.č. 14 (p. Gutová) - RD je podľa Územného plánu určený
na služby občianskej vybavenosti, ak by sa pristúpilo k odkúpeniu, tak za úradnú cenu
podľa znaleckého posudku; poslanci zatiaľ neuvažujú o kúpe tejto nehnuteľnosti.
 Žiadosť o pridelenie priestorov na činnosť ZO JDS Spišský Štvrtok - starosta
informoval, že organizácii poskytne vo vybraných dňoch tanečnú sálu.
18. Záver.
Starosta obce Ing. Ján Greš poďakoval všetkým prítomným za účasť, za prácu počas celého
roka a riadne rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala dňa 28. februára 2022, Ing. Eva Bajtošová

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

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

Mgr. Milan Biskup
Overovatelia zápisnice:
Peter Gaj
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