OBEC

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V SPIŠSKOM ŠTVRTKU
Spišský Štvrtok

Zápisnica z 4. (mimoriadneho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišský
Štvrtok zo dňa 05. mája 2015 o 18,00 hod. na Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku.
Prítomní : Ing. Ján Greš, starosta obce
Ing. Eva Bajtošová, prednostka
Poslanci: Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Dunčko, Peter Gaj, Ing. Štefan Oravec, Ing. Štefan Sagula
Mgr. Katarína Hozzová Gibalová – hlavná kontrolórka obce
Neprítomní: Mgr. Emília Javorská, Peter Sanetrik
Program rokovania podľa pozvánky:
Program:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

1.

Otvorenie.
Určenie overovateľov a zapisovateľky.
Schválenie programu zasadnutia.
Prerokovanie pripravovaných žiadostí o NFP a schválenie spolufinancovania.
Podpora vybudovania a dobudovania technickej vybavenosti v osídleniach s MRK –
miestne komunikácie v MRK.
Podpora rozvoja športu so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk.
Rôzne
Žiadosť o podporu zdravotníckej služby.
Žiadosť Janščák – napojenie na verejnú kanalizáciu.
Diskusia.
Záver.

Otvorenie zasadnutia
Rokovanie mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok
otvoril starosta obce Ing. Ján Greš, ktorý privítal prítomných poslancov, hlavnú
kontrolórku a ospravedlnil neúčasť Mgr. Emílie Javorskej.
Hlavným dôvodom zvolania mimoriadneho zastupiteľstva bolo prerokovanie aktuálnych
výziev a ich spolufinancovania z rozpočtu obce.
Na základe prezentácie poslancov starosta obce skonštatoval, že na rokovaní je
prítomných 7 poslancov, t.j. rokovanie obecného zastupiteľstva je uznášaniaschopné.
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2.

Určenie overovateľov a zapisovateľa
Poslanci uznesením číslo 41/2015 určili za overovateľov zápisnice a uznesení poslancov
Mgr. Milana Biskupa a Petra Gaja, za zapisovateľku Ing. Evu Bajtošovú a za členov
návrhovej komisie Slávku Bajtošovú, Ing. Ľuboša Bajtoša a Mgr. Milana Biskupa.
Číslo uznesenia:
41/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ berie na vedomie určenie
- overovateľov zápisnice a uznesení: Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj
- zapisovateľka: Ing. Eva Bajtošová
B/ schvaľuje členov návrhovej komisie v zložení:
Slávka Bajtošová, Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Ing. Štefan
Oravec, Ing. Štefan Sagula
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

3.

7
0
0

Schválenie programu zasadnutia.
Poslanci prerokovali návrh programu mimoriadneho zasadnutia, nevzniesli žiadne
doplnenia a uznesením 42/2015 ho schválili v znení podľa pozvánky.
Číslo uznesenia
42/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok schvaľuje program zasadnutia podľa
pozvánky.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali: Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Ing. Štefan
7
Oravec, Ing. Štefan Sagula
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4.

Prerokovanie pripravovaných žiadostí o NFP a schválenie spolufinancovania.
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
V súvislosti s novým programovacím obdobím obec pripravuje nový programovací
dokument – Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Do doby jeho spracovania
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a prijatia poslanci potvrdili uznesením 43/2015 platnosť Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja 2007-2013.

Číslo uznesenia
43/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok schvaľuje
predĺženie platnosti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Spišský Štvrtok
2007-2013 do prijatia nového strategického dokumentu.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali: Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Ing. Štefan
7
Oravec, Ing. Štefan Sagula
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
Podpora vybudovania a dobudovania technickej vybavenosti v osídleniach
s MRK – miestne komunikácie v MRK.
Starosta obce informoval poslancov o výzve číslo USVRK-OKA-2015/000967 na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne
nepriaznivých situácií rómskej komunity. Vychádzajúc z predošlých zasadnutí obecného
zastupiteľstva je spracovaná žiadosť na miestnu komunikáciu ul. Potočná. Rozpočtový
náklad na túto stavbu je cca 64 tis. €. Maximálna výška dotácie je 15 tis. €. Žiadosť je
potrebné zaslať do 12.05.2015.
Poslanci projekt prerokovali a schválili jeho dofinancovanie s tým, že realizáciu projektu
je možné ukončiť do 30.11.2016.
Číslo uznesenia
44/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok schvaľuje:
A/ predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu vybudovania a dobudovania
technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami –
miestne komunikácie v marginalizovaných rómskych komunitách,
B/ spolufinancovanie vo výške najmenej 10 % z predpokladaných výdavkov z rozpočtu
obce.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali: Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Ing. Štefan
7
Oravec, Ing. Štefan Sagula
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
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Podpora rozvoja športu so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk.
Ďalšou prerokovanou výzvou bola výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
v programe „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu
multifunkčných ihrísk. Maximálna výška dotácie je 50 tis. € s potrebou 5%
spolufinancovania. Žiadosť je potrebné zaslať do 20.05.2015.
Starosta informoval poslancov, že bola zaktualizovaná projektová dokumentácia z roku
2008 vrátane rozpočtu. Predpokladaný rozpočtový náklad je 86,6 tis. €, projektová
dokumentácia nezahŕňa osvetlenie ihriska.
Poslanci aj tento projekt prerokovali a uznesením 45/2015 schválili predloženie žiadosti
a spolufinancovanie.
Číslo uznesenia
45/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok schvaľuje:
A/ predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu“ na
rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk,
B/ spolufinancovanie vo výške najmenej 5 % z predpokladaných výdavkov z rozpočtu
obce.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali: Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Ing. Štefan
7
Oravec, Ing. Štefan Sagula
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
5.

Rôzne.
Žiadosť o podporu zdravotníckej služby
Spišská katolícka charita predložila žiadosť o čiastočnú kompenzáciu poskytovanej
zdravotníckej služby obyvateľovi obce, ktorej úkony VšZP neprepláca z dôvodu dlhov
ošetrovanej osoby na zdravotnom poistení.
Poslanci žiadosť prerokovali a uznesením 46/2015 neschválili poskytnutie podpory.
Číslo uznesenia

46/2015

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
neschvaľuje podporu zdravotníckej služby pre Spišskú katolícku charitu.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

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

7

4

Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

0
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

Žiadosť Janščák – napojenie na verejnú kanalizáciu
Poslanci prerokovali žiadosť stavebníka p. Janščáka o napojenie na verejnú
kanalizáciu na ul. Alejovej.
Situáciu v danej lokalite priblížil poslancom starosta obce: územným konaním v roku
2013 došlo k zmene účelu využitia pozemkov z obslužných na stavebné; na ulici bola
vybudovaná kanalizácia v roku 2011 avšak v úseku cca 50 m v smere k hlavnej ceste
chýba; starosta navrhol dobudovanie chýbajúcej kanalizácie s možnosťou napojenia
v súčasnosti troch rozostavaných rodinných domov; odhad finančnej potreby je cca
7 000 €.
Poslanci dobudovanie kanalizácie schválili s pripomienkou, aby sa do projektu
zakomponovali aj odbočky k rodinným domom.
Číslo uznesenia

47/2015

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje dobudovanie cca 50 m verejnej kanalizácie na ul. Alejovej z rozpočtu obce.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

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

Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

7
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

6.

Diskusia.
Ing. Ľuboš Bajtoš
požiadal o spracovanie rozpočtu na oplotenie ihriska.
Ing. Štefan Sagula
upozornil na potrebu postreku chodníkov a miestnych komunikácií proti burinám.
Peter Gaj
k službe pri prechodoch pre chodcov v čase začiatku a konca školského vyučovania,
na základe overenia na dopravnom inšpektoráte, nie je potrebné zaškolenie
dozorujúcich pracovníkov,
Slávka Bajtošová
prečo neboli uložené obrubníky na celej ulici Krátkej
starosta: obrubníky neboli uložené v miestach vedenia stredotlaku plynu.
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7.

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

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

Overovatelia zápisnice
a uznesení:

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

Mgr. Milan Biskup

SIGNED

Peter Gaj

SIGNED

Zapísala 05.05.2015 Ing. Eva Bajtošová
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