OBEC

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V SPIŠSKOM ŠTVRTKU
Spišský Štvrtok

Zápisnica z 3. (riadneho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok, zo
dňa 03. júna 2019 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
Irena Stašová, ekonómka
Poslanci: Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Zuzana 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. Porušovanie vlastníckych práv na parcele 1218/2 a 1218/6.
6. Záverečný účet obce Spišský Štvrtok za rok 2018
 správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky,
 odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu,
 schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2018.
7. Správy hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol.
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.
9. Schválenie plánu obnovy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 2019-2024.
10. Správa o plnení Programu rozvoja obce Spišský Štvrtok za rok 2018.
11. Schválenie návrhu VZN 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských
zariadeniach.
12. Schválenie zámeru prenajať STL plynovod spoločnosti SPP - distribúcia a.s.
13. Dofinancovanie projektu úprav areálu MŠ Spišský Štvrtok.
14. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením.
15. Rôzne.
16. Záver.

1

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, Zuzana Grešová
- Overovatelia zápisnice: Peter Gaj, Darina Knapíková
- Zapisovateľ: Ing. Eva Bajtošová
Hlasovanie:
Za:
Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr.
Anna Hricková, Darina Knapíková
Proti:
--Zdržal sa:
---

3.

Schválenie programu zasadnutia.
Poslanci prerokovali návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, starosta podal
návrh na doplnenie programu za bod 14 vsunúť Žiadosť o odkúpenie pozemku C-KN
52/15.
Poslanci hlasovali o programe v znení podľa pozvánky:
Hlasovanie:
Za:
Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr.
Anna Hricková, Darina Knapíková
Proti:
--Zdržal sa:
--Poslanci prerokovali návrh starostu na doplnenie programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva, a to vsunúť nový bod 15. Žiadosť o odkúpenie pozemku C-KN 52/15.
Ďalšie body programu sa posúvajú.
Poslanci hlasovali o doplnení bodu programu:
Hlasovanie:
Za:
Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr.
Anna Hricková, Darina Knapíková
Proti:
--Zdržal sa:
---

4.

Kontrola plnenia uznesení.
Starosta obce zhodnotil plnenie uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 18.03.2019.
V realizácii je uznesenie 17/2019, ostatné uznesenia boli splnené.
Poslanci uznesením 34/2019 vzali správu starostu obce na vedomie bez pripomienok.
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Číslo uznesenia
34/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 18.03.2019.
Prezentácia poslancov:
5
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Zuzana Grešová,
Za uznesenie hlasovali:
5
Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5.

Porušovanie vlastníckych práv na parcele 1218/2 a 1218/6.
Starosta oboznámil poslancov s listom Jána Toporcera, v ktorom žiada, aby sa starosta a
obecné zastupiteľstvo zaoberali porušovaním vlastníckych práv na poarcele 1218/2
a 1218/6. Obec požiadala o právne stanovisko JUDr. Sotolářovú. So stanoviskom
oboznámila prítomných prednostka. V stanovisku sa uvádza: „ ... Rozsah kompetencie obce
na prejednávanie zásahu do pokojného stavu je naviazaná na rozsah občianskoprávnej
ochrany: Ide teda výlučne o riešenie občianskoprávnych vzťahov, ktoré nemožno
zamieňať napr. s riešením kompetenčných konfliktov na úseku stavebného konania,
kolaudačného konania a iných druhov správnych konaní!!!“; v prípade správneho
konania „nie je prípustné riešiť právne spory majetkového charakteru, ani usporiadať
vzťahy na novom základe, ani riešiť otázku náhrady škody! ...obec odkáže oznamovateľa
na riešenie súdnou cestou. “
Starosta zvolá rokovanie, na ktoré budú prizvaní TEXNET s.r.o., Gibala Daniel, Gibala
Štefan, Mirga Ladislav, Intercontinental group Slovakia s.r.o., Oravec František, Kukura
Robert, Slebodník Pavol a JUDr. Dovala, vo veci zistenia skutkového stavu s cieľom
pokusu o zmier. S jeho výsledkom bude žiadateľ oboznámený písomne.
Vo veci uloženia odpadov bude obec postupovať v zmysle platnej legislatívy.

6.

Záverečný účet obce Spišský Štvrtok za rok 2018
Na rokovanie sa prezentoval poslanec Ing. Štefan Oravec.
 správa audítora k účtovnej závierke za rok 2018
Prednostka prečítala výrok nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky Obce
Spišský Štvrtok k 31.12.2018, v ktorej audítor Ing. Ján Štelbacký vyjadril stanovisko:
„Podľa môjho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie obce Spišský Štvrtok k 31.12.2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa
k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov.“.
 stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2018
Hlavná kontrolórka vo svojom stanovisku zhodnotila súlad návrhu záverečného účtu
z hľadiska zákonnosti a metodickej správnosti. Odporučila uzatvoriť prerokovanie návrhu
záverečného účtu obce a schváliť celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
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 schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2018
Návrh záverečného účtu obce za rok 2018 predniesla prednostka. Obec ukončila
rozpočtové hospodárenie schodkom vo výške -22 856,05 €; celkové hospodárenie obce po
zapojení finančných operácií a po korekcii je prebytok vo výške 64 916,80 €, čo sa rovná
stavu na finančných účtoch obce.
Návrh na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia je 0,00 € do rezervného fondu,
ako povinný prídel 10 % z prebytku rozpočtového hospodárenia, 3 607,23 € do fondu opráv
a 61 309,57 € do fondu rozvoja obce, spolu 64 916,80 €.
Poslanci k bodu rokovania nemali žiadne pripomienky a uznesením 35/2019 Záverečný
účet obce za rok 2018 schválili.
Číslo uznesenia

35/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Berie na vedomie správu audítora o overení účtovnej závierky obce za rok 2018.
B/ Berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu
obce za rok 2018.
C/ Schvaľuje Záverečný účet obce Spišský Štvrtok za rok 2018 výrokom:
Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
D/ Schvaľuje usporiadanie výsledku hospodárenia takto:
0,00 €
povinný prídel do rezervného fondu
(10 % prebytku rozpočtového hospodárenia)
3 607,23 €
do fondu opráv /bytové domy/
61 309,57 €
do fondu rozvoja obce.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Zuzana Grešová,
Za uznesenie hlasovali:
Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková, Ing.
Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

6
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

7.

Správy hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol.
Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov so správami z vykonaných kontrol:
- Kontrola ochrany osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z. z o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V kontrolovaných oblastiach neboli zistené nedostatky. Kontrola bola ukončená správou.
- Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok k 31.12.2018.
V kontrolovaných oblastiach neboli zistené nedostatky. Kontrola bola ukončená správou.
Poslanci uznesením 36/2019 vzali správy hlavnej kontrolórky na vedomie.
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Číslo uznesenia
36/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správy hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách:
 Kontrola ochrany osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z. z o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok k 31.12.2018.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Zuzana Grešová,
Za uznesenie hlasovali:
Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková, Ing.
6
Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

8.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.
Hlavná kontrolórka predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019, ktorý
poslanci uznesením 37/2019 bez pripomienok schválili.
Číslo uznesenia

37/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ konštatuje, že návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 bol zverejnený na
úradnej tabuli obce dňa 16.05.2019, t.j. po dobu najmenej 15 dní pred schválením,
B/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Spišský Štvrtok na
2. polrok 2019 podľa predloženého návrhu,
C/ poveruje hlavnú kontrolórku obce Ing. Veroniku Hoffmannovú vykonaním kontrol
podľa schváleného plánu.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Zuzana Grešová,
Za uznesenie hlasovali:
Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková, Ing.
6
Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

9.

Schválenie plánu obnovy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 2019-2024.
Starosta oboznámil poslancov so spracovaným plánom obnovy VV a VK v súlade s §§ 15
a 16 zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene
a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, ktorý podlieha
schváleniu obecným zastupiteľstvom.
Poslanci uznesením 38/2019 Plán obnovy bez pripomienok schválili.
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Číslo uznesenia
38/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje Plánu obnovy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie obec Spišský Štvrtok
na roky 2019-2024.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Zuzana Grešová,
Za uznesenie hlasovali:
Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková, Ing.
6
Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

10. Správa o plnení Programu rozvoja obce Spišský Štvrtok za rok 2018.
Prednostka oboznámila poslancov s povinnosťou obce každoročne do 31. mája zaslať
príslušnému vyššiemu územnému celku správu o plnení programu rozvoja obce. Správa
o plnení PRO za rok 2018 bola spracovaná a predložená VÚC Prešov v stanovenej lehote.
Poslanci prerokovali stav plnenia PRO a správu o jeho plnení vzali uznesením 39/2019 na
vedomie.
Číslo uznesenia

39/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu o plnení Programu rozvoja obce Spišský Štvrtok za rok 2018.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

6
Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Zuzana Grešová,
Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková, Ing.
Štefan Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

6
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

11. Schválenie návrhu VZN 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských
zariadeniach.
Prednostka oboznámila poslancov s návrhom VZN 3/2019 o určení výšky príspevkov v
školách a školských zariadeniach. Výška navrhovaných príspevkov vychádza z finančnej
kalkulácie potrieb dofinancovania jednotlivých zariadení. VZN bolo pripomienkované
riaditeľkami školských zariadení a bolo zaslané aj na pripomienkovanie JUDr. Sotolářovej.
VZN bolo predložené na rokovanie obecného zastupiteľstva po prerokovaní v obecnej rade
a po zapracovaní pripomienok.
Poslanci sa uzniesli na návrhu VZN pod číslom uznesenia 40/2019.
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Číslo uznesenia

40/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Konštatuje, že návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 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/ Uznáša sa na Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2019 o určení výšky príspevkov v
školách a školských zariadeniach.
Prezentácia poslancov:
6
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Zuzana Grešová,
Za uznesenie hlasovali:
Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková, Ing.
6
Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

12. Schválenie zámeru prenajať STL plynovod spoločnosti SPP - distribúcia a.s.
Starosta oboznámil poslancov, že sa začína s realizáciou výstavby STL plynovodu na ul
Alejovej - výber dodávateľa prebehol 31.05.2019. Po ukončení výstavby bude tento
majetok prenajatý SPP - distribúcia na jeho prevádzkovanie. Z uvedeného dôvodu je
potrebné prerokovať zámer budúci majetok prenajať z dôvodov hodných osobitného
zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo zámer na prenájom z dôvodov hodných osobitného zreteľa schválilo
uznesením 41/2019.
Číslo uznesenia

41/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok:
A/ konštatuje, že
prenájom budúceho majetku obce „IBV ulica Alejová Spišský Štvrtok - STL
plynovod, STL pripojovacie plynovody“ za účelom jeho ďalšieho prevádzkovania
odborne spôsobilou osobou je prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9
písm. c/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov preto,
B/ schvaľuje zámer
prenajať budúci majetok obce „IBV ulica Alejová Spišský Štvrtok - STL plynovod,
STL pripojovacie plynovody“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za
účelom jeho prevádzkovania spoločnosti SPP-distribúcia a.s., Bratislava.
C/ rozhodlo,
že o prenájme zhora vymedzeného majetku rozhodne na najbližšom rokovaní obecného
zastupiteľstva po splnení zákonných povinností podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o
majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Prezentácia poslancov:
6
7

Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

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

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

6
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

13. Dofinancovanie projektu úprav areálu MŠ Spišský Štvrtok.
Starosta informoval poslancov, že budova MŠ je po kolaudačnom konaní, ktoré bolo
22.05.2019. Zrealizovala sa čiastočná úprava dvora MŠ v jeho vstupnej časti pred budovou.
Je potrebné urobiť ešte výmenu oplotenia a úpravu vstupu do areálu MŠ. Obecná rada
odporučila dofinancovanie úprav areálu MŠ tak, aby sa tiež zrealizovali parkovacie miesta
podľa predloženej projektovej dokumentácie.
Poslanci návrh prerokovali a uznesením 42/2019 schválili dofinancovanie projektu úprav
areálu MŠ v rozsahu:
 úprava vonkajších plôch areálu MŠ,
 parkovacia plocha s oplotením.
Číslo uznesenia

42/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje realizáciu a dofinancovanie úprav areálu materskej školy v rozsahu:
 úprava vonkajších plôch areálu MŠ,
 parkovacia plocha s oplotením.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

6
Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Zuzana Grešová,
Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková, Ing.
Štefan Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

6
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

14. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením.
V súvislosti s bodom rokovania 13 a s potrebou ďalších zmien v rozpočte - dofinancovanie
plynofikácie - Alejová, striedačky na ihrisku a vybavenie výdajnej školskej kuchyne v MŠ
predložila ekonómka Irena Stašová návrh na rozpočtové opatrenie č. 3, ktorý poslanci
uznesením 43/2019 schválili.
Číslo uznesenia
43/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3 povolené prekročenie a viazanie rozpočtových prostriedkov
A/

Príjmy

43 300,00
8

B/

Dotácia na obnovu vybavenia výdajnej škol. kuchyne

321

+ 6 000,00

Dotácia na modernizáciu futbalového ihriska

321

+1 300,00

Prevod z fondu rozvoja obce

454002

+ 36 000,00

Výdavky (43 300 € z príjmov 10 252 € z prebytku rozpočtu)

53 552,00

Program 3
Podprogram 1

Interné služby
Správa, údržba budov, obstaranie hnuteľného majetku
Vybavenie výdajnej škol. kuchyne

Podprogram 2

09111 713004

+ 8 000,00

Správa, údržba budov, obstaranie nehnuteľného majetku

Prvok 1

Vonkajšie úpravy pri MŠ

09111 635006 1

+ 10 252,00

Prvok 3

Parkovacia plocha pri MŠ

0111 717001 /46

+ 26 000,00

0443 717001 1/46

+ 5000,00

0810 718007

+ 4 300,00

Podprogram 5

Podpora bývania
Plynofikácia IBV Alejová

Program 8
Podprogram 3
Prvok 2

Kultúra a šport
Športové ihriská
Modernizácia futbalového ihriska

Vykonaným rozpočtovým opatrením dochádza k navýšeniu záväzných ukazovateľov rozpočtu.

Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

6
Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj, Zuzana Grešová,
Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková, Ing.
Štefan Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
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15. Žiadosť o odkúpenie pozemku C-KN 52/15.
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou Štefana Mirgu a Jany Mirgovej, bytom Potočná
207/4, Spišský Štvrtok o odkúpenie časti parcely C KN 52/13 o rozlohe 61 m2 vo
vlastníctve Obce Spišský Štvrtok, ktorú žiadatelia užívajú a na ktorej stojí ich rodinný dom.
Žiadatelia predložili geometrický plán č. 33/2019 na oddelenie pozemku 52/15 s výmerou
61 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý je predmetom žiadosti.
Prednostka skonštatovala, že ide o usporiadanie vlastníckych práv k užívanému pozemku,
na ktorom je postavený rodinný dom vo vlastníctve žiadateľov.
Poslanci k usporiadaniu vlastníctva nemali pripomienky a predaj pozemku podľa § 9a ods.
8 písm. b) zákona 138/1994 Zb. o majetku obcí uznesením 44/2019 za cenu 20 €/m2
schválili.
Číslo uznesenia

44/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok:
A/ konštatuje, že
časť parcely C KN 52/13, uvedenej na LV 1, obec Spišský Štvrtok, katastrálne územie
Spišský Štvrtok, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá tvorí podľa
geometrického plánu 33/2019 novovytvorenú parcelu C KN 52/15 o výmere 61 m2, je
9

svojím umiestnením a využitím zastavaná stavbou vo vlastníctve žiadateľov Štefana
Mirgu a Jany Mirgovej, bytom Potočná 207/4, Spišský Štvrtok vrátane priľahlej
plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,
preto
B/ schvaľuje
predaj zhora vymedzeného majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1994
Zb. o majetku obcí a to predaj novovytvorenej parcely C KN 52/15 o výmere 61 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria podľa geometrického plánu 33/2019
spracovaného geodetom Ing. Petrom Šteinerom kupujúcim Štefanovi Mirgovi a Jane
Mirgovej, bytom Potočná 207/4, Spišský Štvrtok za nasledujúcich podmienok:
- kúpna cena 20 €/m2
- náklady spojené s predajom zhora uvedeného majetku znášajú kupujúci.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:
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16. Rôzne.
 Starosta oboznámil poslancov s poskytnutými dotáciami a prebiehajúcimi aktivitami:
 pre DHZ bola poskytnutá dotácia 3 000 € na vybavenie zboru,
 z MF SR 6 000 € na zariadenie do výdajnej školskej kuchyne v MŠ,
 z PSK 1 300 € na vybavenie ihriska novými striedačkami,
 v príprave je realizácia plynofikácie ul. Alejová - doba realizácie do 4-och
mesiacov.
 Bola doručená sťažnosť na rušenie kľudu zo strany chovateľa papagájov Jozefa Ďuricu.
Nakoľko ide o anonymnú sťažnosť starosta ani obecné zastupiteľstvo nemajú povinnosť
sa ňou zaoberať, napriek tomu sa starosta pokúsi zjednať v tejto veci nápravu. Chov
hospodárskych a drobných zvierat v intraviláne obce nie je legislatívne ošetrený a obec
nemôže takýto chov zakázať.
 Spoločnosť DUFART s.r.o. požiadala o vyjadrenie obecného zastupiteľstva k povoleniu
vstupu na poľnohospodársku parcelu Pod kostolom cez otočisko autobusov. Starosta
oboznámil poslancov s nesúhlasným stanoviskom, ktoré obec v danej veci už vydala
pod číslom 1214-1/2019 zo dňa 1.4.2019. Poslanci sa vyjadrili, že nesúhlasia
s využívaním otočiska autobusov na prechod poľnohospodárskej techniky na pole
a súhlasia s už zaslaným stanoviskom obce.
 Prednostka oboznámila poslancov s projektom „Zelené obce Slovenska“, cez ktorý
môže byť v obci vysadených cca 100 drevín; potrebné je vytypovať 3-5 lokalít vo
vlastníctve obce; na výber je 36 druhov stromov; projekt by realizovala SAŽP v roku
10

2020; hodnota projektu max. 16 500 €; náklad obce by bol len v spracovaní projektovej
dokumentácie odborne spôsobilým projektantom – ekológom cca 1000 €.
Poslanci súhlasili so vstupom do projektu, treba však voliť skôr nižšie druhy stromov;
lokality prerokuje Komisia finančná, územného plánovania a výstavby.
17. Záver.
Starosta obce Ing. Ján Greš poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala dňa 03. júna 2019, Ing. Eva Bajtošová

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

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

Darina Knapíková
Overovatelia zápisnice:
Peter Gaj
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