OBEC

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V SPIŠSKOM ŠTVRTKU
Spišský Štvrtok

Zápisnica zo 7. (riadneho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok,
zo dňa 07. decembra 2020 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: Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj,
Zuzana Grešová, Mgr. Anna Hricková Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec
Slávka Bajtošová

Program rokovania podľa pozvánky:
1. Otvorenie.
2. Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Schválenie prenájmu časť parcely C KN 99/1 o výmere 25 m2 formou priameho prenájmu.
6. Schválenie prenájmu časti parcely C KN 589/1 o výmere 6 m2 – osobitný zreteľ (MVDr.
Petra Pavlovská).
7. Schválenie prenájmu časti parcely C KN 584/1 o výmere 21 m2 – osobitný zreteľ (Terézia
Lesňaková).
8. Schválenie prenájmu časti parcely C KN 106/1 o výmere 9 m2 – osobitný zreteľ (VOSPI).
9. Schválenie predaja parcely C KN 51/12 o výmere 59 m2 – osobitný zreteľ (Dušan Mirga).
10. Schválenie predaja parcely C KN 82/20 o výmere 168 m2 – osobitný zreteľ (Tomáš Mirga).
11. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovej závierky.
12. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách.
13. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021.
14. Žiadosť o navýšenie dotácie OŠK na rok 2020.
15. Schválenie návrhu VZN 6/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Spišský Štvrtok.
16. Schválenie návrhu VZN 7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2019 o určení výšky
príspevkov v školách a školských zariadeniach.
17. Schválenie návrhu VZN 8/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 6/2014 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Štvrtok.
18. Schválenie návrhu VZN 9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 2/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Spišský Štvrtok.
19. Schválenie zápisu do Kroniky obce Spišský Štvrtok za rok 2019.
20. Návrhu programového rozpočtu na roky 2021-2023:
 Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky.
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 Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu.
21. Návrh odmien poslancom obecného zastupiteľstva a hlavnej kontrolórke za rok 2020.
22. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady v roku 2021.
23. Rôzne.
24. 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 8 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: Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Vladimír Dunčko
- Overovatelia zápisnice: Mgr. Milan Biskup, Vladimír Dunčko
- Zapisovateľ: Ing. Eva Bajtošová
Hlasovanie:
Za:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Vladimír Dunčko,
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:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Vladimír Dunčko,
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 19.10.2020.
Uznesenie 46/2020 je v plnení, ostatné uznesenia boli splnené.
Poslanci uznesením 53/2020 vzali správu starostu obce o plnení uznesení na vedomie bez
pripomienok.
Číslo uznesenia
53/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 19.10.2020.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:

2

Za uznesenie hlasovali:

Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Dunčko, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

8
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5.

Schválenie prenájmu časť parcely C KN 99/1 o výmere 25 m2 formou priameho
prenájmu.
Obecné zastupiteľstvo schválilo dňa 19.10.2020 uznesením 47/2020 zámer prenajať časť
parcely C KN 99/1 na umiestnenie kioskovej zmrzlinárne spôsobom priameho prenájmu.
Tento zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 03.11.2020 do 20.11.2020, kedy
uplynula lehota na predkladanie cenových ponúk na prenájom. V stanovenej lehote bola
predložená jedna ponuka, ktorú predložil Servet Ismaili, Bajkalská 8, Poprad.
Ponuka bola otvorená na rokovaní obecnej rady, záujemca ponúka cenu nájmu 40 €/m2/rok,
prevádzku zariadenia od apríla do októbra a vytvorenie 2-3 pracovných miest prednostne
pre obyvateľov obce.
Poslanci požadujú, aby do podmienok zmluvy bola zakomponovaná možnosť zmluvu
vypovedať po 5-tich rokoch a s ročnou výpovednou lehotou; následne uznesením 54/2020
prenájom na 10 rokov za cenu 40 €/m2/rok schválili.
Číslo uznesenia

54/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok:
A/

Konštatuje, že
 oznámenie o zámere prenajať majetok formou priameho prenájmu bolo zverejnené
na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce podľa § 9a ods. 9 zák. SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
 v stanovenej lehote predložil ponuku jeden záujemca.

B/

Schvaľuje
 prenájom časti parcely č. 99/1, zapísanej na LV č. 1, vo vlastníctve obce Spišský
Štvrtok, k. ú. Spišský Štvrtok, vo výmere do 25 m2 podľa priloženého nákresu
nájomcovi Servet Ismaili, Bajkalská 8, Poprad,
 podmienky prenájmu:
 pozemok určený na prenájom je vyhradený na umiestnenie zmrzlinárne,
 cena nájmu 40 € / m2 / rok,
 doba nájmu 10 rokov,
 ostatné podmienky určí obec v zmluve.

Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:

8

3

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

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

7
0
1

Vladimír Dunčko
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

6.

Schválenie prenájmu časti parcely C KN 589/1 o výmere 6 m2 – osobitný zreteľ
(MVDr. Petra Pavlovská).
Obecné zastupiteľstvo schválilo dňa 19.10.2020 uznesením 48/2020 zámer prenajať časť
parcely C KN 589/1 o výmere 6 m2 na rozšírenie parkovacieho miesta z dôvodov hodných
osobitného zreteľa. Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli obce od 03.11.2020
nepretržite.
Poslanci požadujú, aby do podmienok zmluvy bola zakomponovaná možnosť zmluvu
vypovedať po 5-tich rokoch a s ročnou výpovednou lehotou; následne uznesením 55/2020
prenájom z dôvodov hodných osobitného zreteľa schválili na 10 rokov za cenu nájmu 20 €
/ m2 / rok.
Číslo uznesenia

55/2020

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 589/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
zapísanej na liste vlastníctva 1, obec Spišský Štvrtok, k. ú. Spišský Štvrtok v
rozsahu 6 m2 z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák.
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájomcovi MVDr.
Petra Pavlovská, Družstevná 171/34, 053 14 Spišský Štvrtok,
 podmienky prenájmu:
 pozemok určený na prenájom je vyhradený na rozšírenie parkovacieho miesta,
 cena nájmu 20 € / m2 / rok,
 dobu nájmu 10 rokov
 ostatné podmienky určí obec v zmluve.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

8
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Dunčko, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec

8
0
0
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UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

7.

Schválenie prenájmu časti parcely C KN 584/1 o výmere 21 m2 – osobitný zreteľ
(Terézia Lesňaková).
Obecné zastupiteľstvo schválilo dňa 19.10.2020 uznesením 49/2020 zámer prenajať časť
parcely C KN 584/1 o výmere 21 m2 na umiestnenie predajného stánku Rozličný tovar z
dôvodov hodných osobitného zreteľa. Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli obce od
03.11.2020 nepretržite.
Poslanci požadujú, aby do podmienok zmluvy bola zakomponovaná možnosť zmluvu
vypovedať po 5-tich rokoch a s ročnou výpovednou lehotou; následne uznesením 56/2020
prenájom z dôvodov hodných osobitného zreteľa schválili na 10 rokov za cenu nájmu 20 €
/ m2 / rok.
Číslo uznesenia

56/2020

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 584/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
zapísanej na liste vlastníctva 1, obec Spišský Štvrtok, k.ú. Spišský Štvrtok v rozsahu
21 m2 z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájomcovi Terézia
Lesňáková, Družstevná 153/15, 053 14 Spišský Štvrtok,
 podmienky prenájmu:
 pozemok určený na prenájom je vyhradený na umiestnenie predajného stánku,
 cena nájmu 20 € / m2 / rok,
 dobu nájmu 10 rokov
 ostatné podmienky určí obec v zmluve.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

8
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Dunčko, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

8
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
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8.

Schválenie prenájmu časti parcely C KN 106/1 o výmere 9 m2 – osobitný zreteľ
(VOSPI).
Obecné zastupiteľstvo schválilo dňa 19.10.2020 uznesením 48/2020 zámer prenajať časť
parcely C KN 106/1 o výmere 9 m2 na umiestnenie prístrešku na odpadové nádoby z
dôvodov hodných osobitného zreteľa. Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli obce od
03.11.2020 nepretržite.
Poslanci požadujú, aby do podmienok zmluvy bola zakomponovaná možnosť zmluvu
vypovedať po 5-tich rokoch a s ročnou výpovednou lehotou; následne uznesením 57/2020
prenájom z dôvodov hodných osobitného zreteľa schválili na 10 rokov za cenu nájmu 20 €
/ m2 / rok.
Číslo uznesenia

57/2020

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 106/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
zapísanej na liste vlastníctva 1, obec Spišský Štvrtok, k.ú. Spišský Štvrtok v rozsahu
9 m2 z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájomcovi VOSPI SK
s.r.o., Tatranská 400/1, Spišský Štvrtok,
 podmienky prenájmu:
 pozemok určený na prenájom je vyhradený na umiestnenie prístrešku na
odpadové nádoby,
 cena nájmu 20 € / m2 / rok,
 dobu nájmu 10 rokov,
 ostatné podmienky určí obec v zmluve.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

8
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Dunčko, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

8
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

9.

Schválenie predaja parcely C KN 51/12 o výmere 59 m2 – osobitný zreteľ (Dušan
Mirga).
6

Obecné zastupiteľstvo dňa 24.08.2020 uznesením 37/2020 schválilo zámer predať
pozemok C KN 51/12 vo výmere 59 m2 podľa GP 12/2020 z dôvodov hodných osobitného
zreteľa za cenu 20 €/m2 a za predpokladu vysporiadania užívania časti parcely C KN 82/1,
čo je predmetom rokovania v ďalšom bode programu. Oznámenie zámeru predať
nehnuteľnosť z dôvodov hodných osobitného zreteľa je zverejnené na úradnej tabuli obce
od 27.08.2020 nepretržite.
Poslanci k bodu programu nemali pripomienky a uznesením 58/2020 predaj z dôvodov
hodných osobitného zreteľa schválili za cenu 20 € / m2.
Číslo uznesenia

58/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok:
A/ Konštatuje, že
 predaj pozemku malej výmery 59 m2 v užívaní žiadateľa je v podmienkach obce
Spišský Štvrtok prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák.
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
 zámer predať nehnuteľnosť z dôvodov hodných osobitného zreteľa je zverejnený na
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke od 27.08.2020 nepretržite, t.j. najmenej
15 dní pred jeho schválením.
B/ Schvaľuje
 predaj časti parcely C KN 51/1, zastavané plochy a nádvoria, obec Spišský Štvrtok,
k.ú. Spišský Štvrtok, LV 1 vo vlastníctve obce Spišský Štvrtok a to novovytvorenú
parcelu C KN 51/12 vo výmere 59 m2 podľa GP 12/2020 z dôvodov hodných
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov kupujúcemu Dušan Mirga, Obrancov mieru 234/56,
Spišský Štvrtok,
 kúpnu cenu 20 € / m2,
 náklady spojené s predajom zhora uvedeného majetku znáša kupujúci.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

8
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Dunčko, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

8
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

10. Schválenie predaja parcely C KN 82/20 o výmere 168 m2 – osobitný zreteľ (Tomáš
Mirga).
Obecné zastupiteľstvo dňa 24.08.2020 uznesením 38/2020 schválilo zámer predať časť
parcely C KN 82/1 vo výmere cca 165 m2 z dôvodov hodných osobitného zreteľa za cenu
5 €/m2 z dôvodu ťažko dostupného terénu. Žiadateľ predložil na rokovanie geometrický
7

plán č. 88/2020 na oddelenie parcely. Podľa toho geometrického plánu bude predmetom
predaja parcela C KN 82/20 vo výmere 168 m2 a zriadenie vecného bremena na uloženie
kanalizácie zo ZŠ. Oznámenie zámeru predať nehnuteľnosť z dôvodov hodných
osobitného zreteľa je zverejnené na úradnej tabuli obce od 27.08.2020 nepretržite.
Poslanci k bodu programu nemali pripomienky a uznesením 59/2020 predaj z dôvodov
hodných osobitného zreteľa schválili za cenu 5 € / m2.
Číslo uznesenia

59/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok:
A/ Konštatuje, že
 predaj pozemku malej výmery v ťažko dostupnom teréne v užívaní žiadateľa je
v podmienkach obce Spišský Štvrtok prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov,
 zámer predať nehnuteľnosť z dôvodov hodných osobitného zreteľa je zverejnený na
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke od 27.08.2020 nepretržite, t.j. najmenej
15 dní pred jeho schválením.
B/ Schvaľuje
 predaj časti parcely C KN 82/1, orná pôda, obec Spišský Štvrtok, k.ú. Spišský
Štvrtok, LV 1 vo vlastníctve obce Spišský Štvrtok a to novovytvorenú parcelu C
KN 82/20 vo výmere 168 m2 podľa GP 88/2020 z dôvodov hodných osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov kupujúcemu Tomáš Mirga, Obrancov mieru 234/56, Spišský
Štvrtok,
 kúpnu cenu 5 € / m2,
 zriadenie vecného bremena v prospech Obce Spišský Štvrtok na uloženie
kanalizácie na parcele C KN 82/20 (existujúce vedenie zo základnej školy),
 náklady spojené s predajom zhora uvedeného majetku znáša kupujúci.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

8
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Dunčko, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

8
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

11. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovej závierky.
Starosta oboznámil členov rady s obsahom správy nezávislého audítora o overení
konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy. Audítor vyslovil
názor: „Konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej
8

finančnej situácie konsolidovaného celku k 31.12.2019 a konsolidovaného výsledku
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“
Poslanci uznesením 60/2019 vzali správu nezávislého audítora na vedomie.

Číslo uznesenia
60/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
a konsolidovanej výročnej správy za rok 2019.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
8
Za uznesenie hlasovali:
Dunčko, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec
0
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

12. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách.
Hlavná kontrolórka Ing. Veronika Hoffmannová predniesla správu o vykonanej kontrole
poskytovania a zúčtovania preddavkov v pokladni obce Spišský Štvrtok za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo vzalo uznesením 61/2020 túto správu na vedomie bez pripomienok.
Číslo uznesenia
61/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole poskytovania
a zúčtovania preddavkov v pokladni obce Spišský Štvrtok za rok 2019.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
8
Za uznesenie hlasovali:
Dunčko, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec
0
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

13. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021.
Hlavná kontrolórka oboznámila členov obecnej rady s návrhom plánu kontrolnej činnosti
na 1. polrok 2020, ktorý poslanci uznesením 62/2020 bez pripomienok schválili.
Číslo uznesenia

62/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok

9

A/ konštatuje, že návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 bol zverejnený na
úradnej tabuli obce dňa 18.11.2020, t.j. po dobu najmenej 15 dní pred schválením,
B/ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Spišský Štvrtok na I.
polrok 2021 podľa predloženého návrhu,
C/ poveruje hlavnú kontrolórku obce Ing. Veroniku Hoffmannovú vykonaním kontrol
podľa schváleného plánu.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Za uznesenie hlasovali:
8
Dunčko, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

14. Žiadosť o navýšenie dotácie OŠK na rok 2020.
Obecný športový klub predložil žiadosť o navýšenie rozpočtu v sume 480 € z dôvodu
nedostatku financií na účte a potreby dofinancovať dopravu. Faktúru vo výške 954 €
určenú na dofinancovanie žiadateľ predložil.
Poslanci nemali pripomienky a uznesením 63/2020 navýšenie dotácie o 480 € schválili.
Číslo uznesenia

63/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje navýšenie dotácie z rozpočtu obce Spišský Štvrtok podľa uznesenia 22/2020 zo
dňa 08.06.2020 pre Obecný športový klub Spišský Štvrtok o + 480 €.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

8
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Dunčko, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec

8
0
0

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

15. Schválenie návrhu VZN 6/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Spišský
Štvrtok.
Prednostka oboznámila prítomných s návrhom VZN 6/2020 o poskytovaní dotácií z
rozpočtu obce Spišský Štvrtok. K návrhu VZN v stanovenej lehote neboli doručené
pripomienky. Na zasadnutí obecnej rady bola požiadavka zapracovať do návrhu nariadenia
zmeny, a to § 6, ods. 3 – vypustiť, § 11, ods. 1 – slová zástupca starostu nahradiť slovami
obecné zastupiteľstvo, § 11, ods. 2 – časť vety za bodkočiarkou vypustiť, § 15 – vypustiť.
Na základe pripomienky hlavnej kontrolórky bolo nariadenie upravené aj v § 13, ods. 3,
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druhá odrážka – slová „do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka“ sa nahrádzajú
slovami „do 31. decembra príslušného kalendárneho roka; Prijímateľ je oprávnený
požiadať Obec o udelenie výnimky z termínu určeného na predloženie vyúčtovania. O
udelení výnimky rozhodne starosta.“
Poslanci iné návrhy na zmeny nemali a nariadenie 6/2020 uznesením 64/2020 schválili.

Číslo uznesenia

64/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Konštatuje, že návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2020 o poskytovaní dotácií
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 zmeny v návrhu nariadenia a to:
§ 6, ods. 3 – vypustiť,
§ 11, ods. 1 – slová „zástupca starostu“ nahradiť slovami „obecné zastupiteľstvo“,
§ 11, ods. 2 – časť vety za bodkočiarkou vypustiť,
§ 13, ods. 3, druhá odrážka – slová „do 10. januára nasledujúceho kalendárneho
roka“ nahradiť slovami „do 31. decembra príslušného kalendárneho roka;
Prijímateľ je oprávnený požiadať Obec o udelenie výnimky z termínu určeného na
predloženie vyúčtovania. O udelení výnimky rozhodne starosta.“
§ 15 – vypustiť.
C/ Schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce Spišský Štvrtok v znení zmien podľa písm. B/.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Za uznesenie hlasovali:
Dunčko, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
8
Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

16. Schválenie návrhu VZN 7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2019 o určení výšky
príspevkov v školách a školských zariadeniach.
Prednostka oboznámila prítomných s návrhom VZN 7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach. Dôvodom zmeny
nariadenia je zmena § 28 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. od 1.1.2021, podľa ktorého sa
príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy určuje
jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do materskej školy, t.j. vypúšťa sa rozdielny
poplatok 20 € pre deti do 3 rokov.
K návrhu VZN v stanovenej lehote neboli doručené pripomienky. Obecné zastupiteľstvo
uznesením 65/2020 VZN 7/2020 schválilo.
11

Číslo uznesenia

65/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Konštatuje, že návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2020, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 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. 7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Za uznesenie hlasovali:
Dunčko, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
8
Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

17. Schválenie návrhu VZN 8/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 6/2014 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský
Štvrtok.
Prednostka oboznámila prítomných s návrhom VZN 8/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Spišský Štvrtok. Dôvodom zmeny nariadenia je zmena sadzby poplatku za
komunálny odpad v dôsledku zvýšenia množstva odpadov 240 l nádob a vriec a nákladov
spojených s ich odvozom a uložením na skládke. Na základe spracovanej a predloženej
analýzy nákladov sa sadzba zvyšuje z 0,0524 € na 0,0599 € za obyvateľa a deň, čo v
budúcom kalendárnom roku predstavuje 21,86 € / obyvateľa.
K návrhu VZN v stanovenej lehote neboli doručené pripomienky. Obecné zastupiteľstvo
uznesením 66/2020 VZN 8/2020 schválilo.
Číslo uznesenia

66/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Konštatuje, že návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2020, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN 6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území 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. 8/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Spišský Štvrtok.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
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Za uznesenie hlasovali:

Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Dunčko, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

8
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

18. Schválenie návrhu VZN 9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 2/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Spišský
Štvrtok.
Prednostka oboznámila prítomných s návrhom VZN 9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Spišský Štvrtok. Dôvodom zmeny nariadenia je zavedenie triedeného zberu
biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov od 1.1.2021.
Starosta doplnil, že obec najneskôr do 30.06.2021 musí zber týchto odpadov aj začať
realizovať. Systém zberu bude predmetom ďalších rokovaní.
K návrhu VZN v stanovenej lehote neboli doručené pripomienky. Obecné zastupiteľstvo
uznesením 67/2020 VZN 9/2020 schválilo.
Číslo uznesenia

67/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Konštatuje, že návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2020, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území 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. 9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Spišský Štvrtok.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Za uznesenie hlasovali:
Dunčko, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
8
Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

19. Schválenie zápisu do Kroniky obce Spišský Štvrtok za rok 2019.
Kronikárka Anna Oravcová predložila Ročný zápis do Kroniky obce Spišský Štvrtok za
rok 2019 v rozsahu 27 strán tlačeného textu, ktorý Obecné zastupiteľstvo bez pripomienok
uznesením 68/2020 schválilo.
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Číslo uznesenia

68/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ konštatuje, že predložený obsah jednotlivých kapitol zápisu do Kroniky obce Spišský
Štvrtok za rok 2019 je objektívny, vecne správny, neovplyvnený a obsahuje všetky
podstatné údaje o živote obce.
B/ schvaľuje zápis do Kroniky obce Spišský Štvrtok za rok 2019 v počte 27 strán
tlačeného textu.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Za uznesenie hlasovali:
Dunčko, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
8
Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

20. Návrhu programového rozpočtu na roky 2021-2023:
 Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky.
Hlavná kontrolórka Ing. Veronika Hoffmannová oboznámila prítomných s odborným
stanoviskom k návrhu rozpočtu obce Spišský Štvrtok na roky 2021-2023 s odporúčaním
návrh rozpočtu schváliť.
 Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu.
Starosta informoval poslancov, že návrh rozpočtu bol prerokovaný na spoločnom rokovaní
obecnej rady a finančnej komisie, územného plánovania a výstavby dňa 18.11.2020,
následne na rokovaní obecnej rady dňa 30.11.2020.
K návrhu rozpočtu podala podrobnejšie informácie prednostka úradu. Predniesla návrh
programového rozpočtu na roky 2021 – 2023 a prílohy č. 1 k návrhu rozpočtu – Plán
hlavných aktivít pre rok 2021 podľa zdrojov.
Obecné zastupiteľstvo k návrhu rozpočtu nevznieslo žiadne návrhy na zmenu a návrh
rozpočtu na roky 2021-2023 zostavený podľa funkčnej klasifikácie a ekonomickej
rozpočtovej klasifikácie do úrovne kategórie vo výške 3 490 290 € uznesením 69/2020
schválilo.
Číslo uznesenia

69/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Berie na vedomie
 stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu obce Spišský
Štvrtok na roky 2021 - 2023,
 návrh programového rozpočtu na roky 2022 – 2023.
B/ Schvaľuje
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 investičný plán hlavných aktivít pre rok 2021 podľa zdrojov – príloha k rozpočtu,
 rozpočet obce Spišský Štvrtok na rok 2021 zostavený podľa funkčnej klasifikácie
a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie na úrovni kategórie vo výške
3 490 290 € v členení:
Príjmy:
Výdavky:
Bežné
2 568 300 €
Bežné
2 661 090 €
Kapitálové
357 490 €
Kapitálové
829 200 €
Finančné operácie
564 500 €
Finančné operácie
0€
SPOLU
3 490 290 €
3 490 290 €
C/ Schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške 65 700 €, fondu rozvoja obce vo výške 194 800
€ a fondu opráv vo výške 4 000 €.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Za uznesenie hlasovali:
Dunčko, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
8
Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

Na záver bodu programu starosta pri príležitosti odchodu do dôchodku od 1.2.2021
poďakoval prítomnej ekonómke Irene Stašovej za spoluprácu od roku 2010, trpezlivosť,
dôslednosť v práci.

21. Návrh odmien poslancom obecného zastupiteľstva a hlavnej kontrolórke za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na vyplatenie odmeny poslancom za aktívnu a
kvalitne vykonávanú prácu počas funkčného obdobia za rok 2020. Mgr. Milan Biskup,
zástupca starostu prezentoval návrh obecnej rady na výšku odmeny 60 % z odmien
vyplatených v roku 2020. Odmeny zohľadňujú limity pre odmeny poslancov dané
zákonom o obecnom zriadení.
Poslanci k návrhu nemali pripomienky návrh uznesením 70/2020 schválili.
Číslo uznesenia
70/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje v zmysle § 2, ods. 3, písm. c) Zásad 1/2019 o odmeňovaní poslancov obecného
zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok odmenu poslancom za aktívnu a kvalitne vykonávanú
činnosť v prospech obce súvisiacu s výkonom funkcie poslanca vo výške 60 % z odmien
vyplatených v roku 2020.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Za uznesenie hlasovali:
Dunčko, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
8
Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
15

Zdržali sa hlasovania:

0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh zástupcu starostu Mgr, Milana Biskupa na
vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke vo výške 30 % z mesačného platu hlavného
kontrolóra, jednorazovo za posledných 12 mesiacov.
Poslanci k návrhu nemali pripomienky návrh uznesením 71/2020 schválili.

Číslo uznesenia

71/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje jednorazovú odmenu hlavnej kontrolórke vo výške 30 % z mesačného platu
vyplateného za obdobie 01/2020 – 12/2020.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

8
Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Dunčko, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

8
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

Starosta poďakoval poslancom aj hlavnej kontrolórke za ich doterajšiu prácu.

22. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady v roku 2021.
Zástupca starostu Mgr. Milan Biskup predložil návrh harmonogramu zasadnutí obecnej
rady a obecného zastupiteľstva v roku 2021:
Obecná rada:

08.02.; 19.04.; 14.06.; 06.09.; 29.11.

Obecné zastupiteľstvo: 15.02.; 26.04.; 21.06.; 13.09.; 06.12.
Poslanci uznesením 72/2020 návrh harmonogramu bez pripomienok schválili.
Číslo uznesenia
72/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok, v súlade s vnútroorganizačnými predpismi obce
a na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
schvaľuje harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady na rok 2021 takto:
A/ Obecná rada:
08.02.
19.04.
14.06.
06.09.
29.11.
B/ Obecné zastupiteľstvo:
15.02.
26.04.
21.06.
13.09.
06.12.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie poslancov:
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Za uznesenie hlasovali:

Ing. Ľuboš Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Vladimír
Dunčko, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

8
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

23. Rôzne.
Starosta Ing. Ján Greš poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili pri celoplošnom testovaní na
ochorenie COVID 19 a zároveň informoval, že nás čaká ďalšie testovanie učiteľov a žiakov
pred nástupom do ZŠ na prezenčné vyučovanie od 08.01.2021.
Ďalej starosta informoval o priebehu výberového konania na riaditeľa ZŠ, ktoré bolo v
zmysle usmernenia OU Prešov zo dňa 30.10.2020 odložené; následne 13.11.2020 bola
vydaná vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa upravili výnimky pre konanie hromadných podujatí;
RUVZ v Poprade zaslal obci dnes, t.j. 07.12.2020 podmienky, ktoré je potrebné pre
realizáciu výberového konania splniť. Termín výberového konania určí Rada školy pri ZŠ.

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

Zapísala dňa 07. decembra 2020, Ing. Eva Bajtošová

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

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

Mgr. Milan Biskup
Overovatelia zápisnice:
Vladimír Dunčko
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