OBEC

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V SPIŠSKOM ŠTVRTKU
Spišský Štvrtok
Zápisnica z 2. (riadneho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok,
zo dňa 23. mája 2022 o 18:00 hod. na Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku.
Prítomní :

Neprítomní:

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

Program rokovania podľa pozvánky:
1. Otvorenie.
2. Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Záverečný účet obce Spišský Štvrtok za rok 2021.
 správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky,
 odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu,
 schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2021.
6. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022.
8. Prerokovanie prijatia municipálneho úveru.
9. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením.
10. Rôzne.
11. 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:
- Návrhová komisia: Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Bc. Zuzana Stanislava Grešová
- Overovatelia zápisnice:
Darina Knapíková, Mgr. Milan Biskup,
- Zapisovateľ: Ing. Eva Bajtošová
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Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržal sa:

3.

Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Bc. Zuzana Stanislava
Grešová, Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková
-----

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, Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková
Proti:
--Zdržal sa:
---

4.

Kontrola plnenia uznesení.
Na rokovanie sa prezentoval poslanec Ing. Ľuboš Bajtoš.
Starosta obce zhodnotil plnenie uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 28.02.2022.
Všetky uznesenia boli splnené.
Poslanci uznesením 14/2022 vzali správu starostu obce o plnení uznesení na vedomie bez
pripomienok.
Číslo uznesenia
14/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 28.02.2022.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Za uznesenie hlasovali:
Bc. Zuzana Stanislava Grešová, Mgr. Anna
6
Hricková, Darina Knapíková
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5.

Záverečný účet obce Spišský Štvrtok za rok 2021.
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky:
Prednostka prečítala výrok nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky Obce
Spišský Štvrtok k 31.12.2021, v ktorej audítor Ing. Ján Štelbacký vyjadril stanovisko:
„Podľa môjho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie obce Spišský Štvrtok k 31.12.2021 a výsledku jej hospodárenia za rok
končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov“. Audítor bez toho, aby podmienil svoj názor opätovne poukázal na
nepriaznivý vysoký stav pohľadávok s upozornením, že obec je povinná prijať i krajné
opatrenia, napr. súdne vymáhanie, exekúcie, osobitný príjemca, vypratanie bytov a pod.
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu:
Hlavná kontrolórka Ing. Veronika Hoffmannová vo svojom stanovisku zhodnotila súlad
návrhu záverečného účtu z hľadiska zákonnosti a metodickej správnosti. Odporučila
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uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce a schváliť celoročné hospodárenie
obce bez výhrad.
Schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2021:
Návrh záverečného účtu obce za rok 2021 predniesla ekonómka Ing. Andrea Kravecová.
Oboznámila poslancov so stavom finančných prostriedkov na účtoch a výsledkom
hospodárenia. Obec ukončila rozpočtové hospodárenie po korekcii o cudzie zdroje
schodkom vo výške -50 056,46 €, t.j. nebude tvoriť rezervný fond; celkové hospodárenie
obce po zapojení finančných operácií a po korekcii je prebytok vo výške 92 322,02 €, čo
sa rovná stavu finančných prostriedkov na účtoch obce.
Návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia je 3 293,62 € do fondu opráv a 89 028,40 €
do fondu rozvoja obce, spolu 92 322,02 €.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 15/2022 Záverečný účet obce za rok 2021 schválilo bez
výhrad.
Číslo uznesenia

15/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Berie na vedomie správu audítora o overení účtovnej závierky obce za rok 2021.
B/ Berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu
obce za rok 2021.
C/ Schvaľuje Záverečný účet obce Spišský Štvrtok za rok 2021 výrokom:
Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
D/ Schvaľuje usporiadanie výsledku hospodárenia takto:
0,00 €
povinný prídel do rezervného fondu
(10 % prebytku rozpočtového hospodárenia)
3 293,62 €
do fondu opráv /bytové domy/
89 028,40 €
do fondu rozvoja obce.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Za uznesenie hlasovali:
Bc. Zuzana Stanislava Grešová, Mgr. Anna
Hricková, Darina Knapíková
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

6
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

6.

Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly.
Hlavná kontrolórka Ing. Veronika Hoffmannová predniesla správu o kontrole účtovných
dokladov za obdobie 9/2021. Predmetom kontroly boli faktúry a pokladničné doklady za
09/2021. V správe boli definované kontrolné zistenia - pri štyroch faktúrach chýba
objednávka.
Obecné zastupiteľstvo vzalo uznesením 16/2022 správu hlavnej kontrolórky na vedomie
bez pripomienok.
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Číslo uznesenia
16/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole:
 Kontrola účtovných dokladov za obdobie 9/2021.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

6
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Bc. Zuzana Stanislava Grešová, Mgr. Anna
Hricková, Darina Knapíková

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

6
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

7.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022.
Hlavná kontrolórka oboznámila členov obecnej rady s návrhom plánu kontrolnej činnosti
na 2. polrok 2022, ktorý Obecné zastupiteľstvo uznesením 17/2022 bez pripomienok
schválilo.
Číslo uznesenia

17/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ konštatuje, že návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 bol zverejnený v
súlade s § 18f, ods. 1, písm b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
B/ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Spišský Štvrtok na II.
polrok 2022 podľa predloženého návrhu,
C/ poveruje hlavnú kontrolórku obce Ing. Veroniku Hoffmannovú vykonaním kontrol
podľa schváleného plánu.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Za uznesenie hlasovali:
Bc. Zuzana Stanislava Grešová, Mgr. Anna
6
Hricková, Darina Knapíková
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

8.

Prerokovanie prijatia municipálneho úveru.
Na úvod starosta informoval poslancov o priebehu aktivít podľa schváleného plánu
hlavných aktivít. Zrealizované boli nákup kosačky, prechodový chodník, Vysoká ul.,
meranie kyslíkov v ČOV. Ďalej uviedol:


ZŠ požiadala o rozšírenie triedy pre prvákov a opravu omietok v ŠJ, rozpočet cca
7 000 €.
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Rekonštrukcia MK Mečedelovce – polovica parcely 1547/2 je urobená, na druhú
polovicu je potrebné preinvestovať 39 219 €. Zvyšok cesty sa nachádza na parcele
1547/1 a v k. ú. Arnutovce – tam je potrebné cca 49 000 € - táto časť sa zatiaľ
realizovať nebude.
MK Majerická, Lipová rozpočtový náklad 361 tis. € - vydané stavebné povolenie,;
dažďová kanalizácia Majerická, Lipová rozpočtový náklad 126 tis. € - prebieha
stavebné konanie; ul. Agátová kanalizácia a prečerpávačka rozpočtový náklad 110 tis.
€ - prebieha stavebné konanie; rozpočty bude potrebné vzhľadom na nárast cien
aktualizovať pred vyhlásením verejného obstarávania.
Lokalita IBV Široké – bude potrebné vykúpiť pozemky min. pod cesty a chodníky.
Projekt Zníženie energetickej náročnosti KD a OcÚ – obec dostala rozhodnutie
o schválení žiadosti o NFP 468 988 €; spolufinancovanie je 5%.

V nadväznosti na plánované aktivity prednostka informovala poslancov o potrebe prijatia
úveru, ktorý bol schválený v rozpočte na rok 2022.
Prednostka ďalej informovala poslancov, že obec je v dobrej fyzickej kondícii s aktuálnym
úverovým zaťažením k 31.12.2021 - 4,79% zo skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka. Po prijatí úveru by sa úverová zadlženosť zvýšila na
29,71 % zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Obec
požiadala o spracovanie úverovej ponuky viaceré banky – ponuky predložila Prima banka
a.s. a SLSP a.s. Najlepšiu ponuku predložila Prima banka Slovensko a.s. Úroková sadzba
12M EURIBR 0,23% (pohyblivá sadzba ECB na ročnej báze) a marža banky 0,4% (platná
počas celej doby splácania úveru), spolu 0,63%.
Úver bude použitý na zrealizovanie stavieb:
 Rozšírenie IBV v obci Spišský Štvrtok, lokality Iliašovká cesta, Ovsisko, Kremňa,
Široké.
objekt SO 06/1 Kanalizácia - kanalizácia a čerpacia stanica
objekt SO 06/1 Dažďová kanalizácia
 Rozšírenie IBV Spišský Štvrtok - SO 02/1 Miestne komunikácie a chodníky
 Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu a obecného úradu
Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania predložila
aj hlavná kontrolórka Ing. Veronika Hoffmannová. Na základe predložených údajov,
skonštatovala, že podmienky uvedené v § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.
budú v prípade prijatia úveru vo výške 300 000 € dodržané. Poslanci uznesením 18/2022
vzali stanovisko hlavnej kontrolórky na vedomie.
Poslanci vyjadrili súhlasné stanovisko na prijatie úveru, prehodnotili ponuky bánk a
uznesením 19/2022 schválili prijatie municipálneho úveru klasik od Prima banky
Slovensko a.s. vo výške 300 000 €.
Číslo uznesenia
18/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce Spišský Štvrtok k dodržaniu
podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania.
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Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

6
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Bc. Zuzana Stanislava Grešová, Mgr. Anna
Hricková, Darina Knapíková

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

6
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

Číslo uznesenia
19/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok, podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a príslušných ustanovení Štatútu obce
schvaľuje
prijatie úveru vo výške 300 000 EUR poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a.s,
so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Tento úver bude použitý na investičnú akciu:
 Rozšírenie IBV v obci Spišský Štvrtok, lokality Iliašovká cesta, Ovsisko, Kremňa,
Široké.
objekt SO 06/1 Kanalizácia - kanalizácia a čerpacia stanica
objekt SO 06/1 Dažďová kanalizácia
 Rozšírenie IBV Spišský Štvrtok - SO 02/1 Miestne komunikácie a chodníky
 Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu a obecného úradu
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

6
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Bc. Zuzana Stanislava Grešová, Mgr. Anna
Hricková, Darina Knapíková

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

6
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

9.

Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením.
Úprava rozpočtu súvisí najmä s usporiadaním výsledku hospodárenia, zapojením
prostriedkov rezervného fondu, fondu rozvoja obce a rozdeleniu úverových prostriedkov
na jednotlivé aktivity.
Prednostka predniesla návrh na rozpočtové opatrenia, ktoré obecné zastupiteľstvo
uznesením 20/2022 schválilo bez pripomienok.
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Číslo uznesenia
20/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok schvaľuje rozpočtové opatrenie - navýšenie
rozpočtovaných príjmov a výdavkov a použitie rezervného fondu, fondu rozvoja obce
a rozdelenie úveru:
A/

B/

Príjmy

+159 000,00 €

Z rezervného fondu obce

46/454001

34 000,00 €

Z FRO

45/454002

+125 000,00 €

Výdavky
Program 3
Podprogram 3.2.

Podprogram 3.6

+159 000,00 €
Interné služby
Správa a údržba budov,
obstaranie nehnuteľného majetku
Rekonštrukcia KD a OcÚ projekt
46/0111/717002-2-1
- FRO
Rekonštrukcia KD a OcÚ projekt
51/0111/717002-2-2
- úver

+60 000,00 €
+2 000,00 €

Komunikácie
MK ul. Majerická, Lipová - úver

Program 6

Odpadová hospodárstvo

Podprogram 6.3

Nakladanie s vodami
Kanaliz. a prečerp. Agátová úver
Kanaliz. a prečerp. Agátová FRO
Dažďová kanalizácia – ul.
Majerická, Lipová - úver
Dažďová kanalizácia – ul.
Majerická, Lipová - RF

51/0451/717001

-139 000,00 €

51/0443/717001-4-2

+45 000,00 €

46/0443/717001-4-1

+65.000,00 €

51/0443/717001-3-2

+92 000,00 €

46/0443/717001-3-3

+34.000,00 €

Vykonaným rozpočtovým opatrením dochádza k navýšeniu príjmov a výdavkov vo výške 159.000,00 €.

Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

6
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Bc. Zuzana Stanislava Grešová, Mgr. Anna
Hricková, Darina Knapíková

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

6
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

10. Rôzne.
 Prerokovanie žiadosti o poskytnutie pomoci DPO SR
DPO SR požiadala o poskytnutie pomoci na dofinancovanie roka 2022. Obec
podporuje obecný DHZ finančne formou dotácie podľa § 7 zákona 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
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Zároveň obec nie je oprávnená poskytnúť finančné prostriedky právnickej osobe a
fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí nemajú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce
alebo ktoré nepôsobia, nevykonávajú činnosť na území obce, alebo neposkytujú služby
obyvateľom obce.
 Dlhodobé poškodzovanie pozemkov na parcele 441/1 a 440/2 - vo veci sťažnosti Jána
Toporcera a Alojza Toporcera vykonala Finančná komisia, územného plánovania a
výstavby dňa 17.03.2022 obhliadku dotknutých parciel. Obhliadkou nebolo zistené
poškodzovanie majetku a čom boli sťažovatelia informovaní listom zo dňa 23.3.2022.
Sťažovatelia listom zo dňa 5.4.2022 obvinili predstaviteľov obce so zaujatosti
a neobjektívnosti pri rozhodovaní. Nakoľko ide o susedský spor a k dohode nedošlo
Obec odkáže sťažovateľov, aby si svoje práva uplatnili na príslušnom súde.
 Mgr. Štefan Roth doručil výzvu o vydanie nehnuteľnosti - spoluvlastníckych podielov
k nehnuteľnostiam v Urbárskej spoločnosti - obecné zastupiteľstvo aj obecný úrad sa
touto problematikou v minulosti zaoberalo niekoľko krát. Záver bol, že obec nemá
právne prostriedky podľa zákona 138/0991 Zb. o majetku obcí na vydanie
nehnuteľnosti a žiadateľ si svoj nárok musí uplatniť na príslušnom súde. V tomto
kontexte bol žiadateľ informovaný písomne.
11. Záver.
Starosta obce Ing. Ján Greš poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala dňa 23. mája 2022, Ing. Eva Bajtošová

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

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

Darina Knapíková
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Milan Biskup
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