Príloha č. 2

STAROSTA OBCE S P I Š S K É B Y S T R É
V Spišskom Bystrom, 30.11.2018

Pozvánka
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písmena a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré, ktoré sa uskutoční dňa
12. 12. 2018 so začiatkom o 17:30 h
v zasadačke OcÚ

P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadania
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní
Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce
Spišské Bystré
6. Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Spišské Bystré
7. Žiadosti občanov a organizácií:
7.1. Návrh na prenájom nehnuteľnosti (prenájom bytu v 8BJ) ako prípad
hodný osobitného zreteľa – Peter Hudák, Družstevná 859/25,
059 18 Spišské Bystré
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2018 o určení výšky príspevku
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území obce Spišské Bystré
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2018, ktorým sa určujú pravidlá
na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2018 o pravidlách času predaja
a času prevádzky služieb na území obce Spišské Bystré
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2018, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o organizácii miestneho referenda
12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na
I. polrok 2019
13. Správa z vykonanej následnej kontroly – Kontrola Všeobecne záväzných
nariadení a interných noriem Obce Spišské Bystré v zmysle platnej novely
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ostatných aktuálnych
legislatívnych zmien
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14. Návrh na odovzdanie zrealizovanej investície do správy ZŠ s MŠ Spišské
Bystré
15. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré na rok 2019
16. Správa veliteľa DHZO o stave a akcieschopnosti DHZO za rok 2018
17. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018
18. Rôzne
19. Interpelácie
20. Záver

Mgr. Marián Luha
starosta obce
Zverejnené dňa: 06.12.2018
Zvesené dňa:
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Príloha č. 3

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 2. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa:12.12.2018
K bodu číslo: 4
Názov materiálu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ UZNESENÍ
Z PREDCHÁDZAJÚCICH ZASADANÍ

Predkladateľ:Mgr. Marián Luha, starosta obce
Spracovateľ: Jana Kiktová, administratívna pracovníčka

Obsah materiálu:1. Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 30.11.2018
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1. Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
1. zasadnutie (ustanovujúce) Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 23.11.2018
Uznesenie č. 1/2018/11: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
vyplatenie náhrady platu starostu obce Mgr. Mariána Luhu za nevyčerpanú dovolenku:



za rok 2017 v rozsahu 17 dní
za rok 2018 v rozsahu 25 dní
Spolu:
42 dní

Plnenie: splnené. Zúčtované v mzdách za 11/2018.

35. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
26.10.2018

zo dňa

Uznesenie č. 35/2018/4: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, že prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to:
2-izbový byt č. I./č.3 na 1. poschodí nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica Družstevná, súpisné
číslo 859, orientačné číslo 25 bytového domu postaveného na parcele registra „C“ parc. č. 1215/118,
v katastrálnom území Spišské Bystré a evidovaný Okresným úradom Poprad, odborom katastrálnym na
liste vlastníctva č. 1 Veronike Zemanovej, Družstevná 859/25, 059 18 Spišské Bystré na 3 roky je
prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedený nájomca, ktorý žiada o ďalšie uzatvorenie
nájomnej zmluvy o nájme bytu:
- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu neprevyšuje tri a pol násobok životného
minima,
- neporušil ostatné podmienky uvedené v nájomnej zmluve, riadne a včas si platí predpísaný nájom
a služby spojené s užívaním bytu.
B) schvaľuje
1) v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob prenájmu vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré,
a to prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného
zreteľa
2) podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to
2-izbový byt č. I./č.3 na 1. poschodí nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica
Družstevná, súpisné číslo 859, orientačné číslo 25 bytového domu postaveného na
parcele registra „C“ parc. č. 1215/118, v katastrálnom území Spišské Bystré
a evidovaný Okresným úradom Poprad, odborom katastrálnym na liste vlastníctva
č. 1 Veronike Zemanovej, Družstevná 859/25, 059 18 Spišské Bystré na 3 roky
a mesačný nájom vo výške 152,00 eur.

Plnenie: v plnení. Návrh zmluvy zaslaný na podpis.
Uznesenie č. 35/2018/5: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, že prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to:
2-izbový byt č. II./č.1 na prízemí nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica Družstevná, súpisné číslo
859, orientačné číslo 26 bytového domu postaveného na parcele registra „C“ parc. č. 1215/118,
v katastrálnom území Spišské Bystré a evidovaný Okresným úradom Poprad, odborom katastrálnym na
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liste vlastníctva č. 1 Martine Kubusovej, Školská 547/44, 059 18 Spišské Bystré na 3 roky je prípad
hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedený nájomca, ktorý žiada o ďalšie uzatvorenie nájomnej
zmluvy o nájme bytu:
- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu neprevyšuje tri a pol násobok životného
minima,
- neporušil ostatné podmienky uvedené v nájomnej zmluve, riadne a včas si platí predpísaný nájom
a služby spojené s užívaním bytu.
B) schvaľuje
1) v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob prenájmu vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré,
a to prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného
zreteľa
2) podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to
2-izbový byt č. II./č.1 na prízemí nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica
Družstevná, súpisné číslo 859, orientačné číslo 26 bytového domu postaveného na
parcele registra „C“ parc. č. 1215/118, v katastrálnom území Spišské Bystré
a evidovaný Okresným úradom Poprad, odborom katastrálnym na liste vlastníctva
č. 1 Martine Kubusovej, Školská 547/44, 059 18 Spišské Bystré na 3 roky
a mesačný nájom vo výške 152,00 eur.

Plnenie: v plnení. Návrh zmluvy zaslaný na podpis.
Uznesenie č. 35/2018/6: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, že prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to:
2-izbový byt č. II./č.3 na poschodí nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica Družstevná, súpisné
číslo 859, orientačné číslo 26 bytového domu postaveného na parcele registra „C“ parc. č. 1215/118,
v katastrálnom území Spišské Bystré a evidovaný Okresným úradom Poprad, odborom katastrálnym na
liste vlastníctva č. 1 Ivane Jarošovej, Družstevná 859/26, 059 18 Spišské Bystré na 3 roky je prípad
hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedený nájomca, ktorý žiada o ďalšie uzatvorenie nájomnej
zmluvy o nájme bytu:
- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu neprevyšuje tri a pol násobok životného
minima,
- neporušil ostatné podmienky uvedené v nájomnej zmluve, riadne a včas si platí predpísaný nájom
a služby spojené s užívaním bytu.
B) schvaľuje
1) v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob prenájmu vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré,
a to prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného
zreteľa
2) podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to
2-izbový byt č. II./č.3 na poschodí nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica Družstevná, súpisné
číslo 859, orientačné číslo 26 bytového domu postaveného na parcele registra „C“ parc. č.
1215/118, v katastrálnom území Spišské Bystré a evidovaný Okresným úradom Poprad, odborom
katastrálnym na liste vlastníctva č. 1 Ivane Jarošovej, Družstevná 859/26, 059 18 Spišské Bystré
na 3 roky a mesačný nájom vo výške 152,00 eur.

Plnenie: v plnení. Návrh zmluvy zaslaný na podpis.
Uznesenie č. 35/2018/7: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, že prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to:
2-izbový byt č. I./č.2 na prízemí nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica Družstevná, súpisné číslo
859, orientačné číslo 25 bytového domu postaveného na parcele registra „C“ parc. č. 1215/118,
v katastrálnom území Spišské Bystré a evidovaný Okresným úradom Poprad, odborom katastrálnym na
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liste vlastníctva č. 1 Ľuboslave Chovanovej, Družstevná 859/25, 059 18 Spišské Bystré na 3 roky je
prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedený nájomca, ktorý žiada o ďalšie uzatvorenie
nájomnej zmluvy o nájme bytu:
- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu neprevyšuje tri a pol násobok životného
minima,
- neporušil ostatné podmienky uvedené v nájomnej zmluve, riadne a včas si platí predpísaný nájom
a služby spojené s užívaním bytu.
B) schvaľuje
1) v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob prenájmu vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré,
a to prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného
zreteľa
2) podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to
2-izbový byt č. I./č.2 na prízemí nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica Družstevná, súpisné
číslo 859, orientačné číslo 25 bytového domu postaveného na parcele registra „C“ parc. č.
1215/118, v katastrálnom území Spišské Bystré a evidovaný Okresným úradom Poprad, odborom
katastrálnym na liste vlastníctva č. 1 Ľuboslave Chovanovej, Družstevná 859/25, 059 18 Spišské
Bystré na 3 roky a mesačný nájom vo výške 152,00 eur.

Plnenie: v plnení. Návrh zmluvy zaslaný na podpis.
Uznesenie č. 35/2018/8: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, že prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to:
2-izbový byt č. I./č.1 na prízemí nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica Družstevná, súpisné číslo
859, orientačné číslo 25 bytového domu postaveného na parcele registra „C“ parc. č. 1215/118,
v katastrálnom území Spišské Bystré a evidovaný Okresným úradom Poprad, odborom katastrálnym na
liste vlastníctva č. 1 Štefanovi Barillovi, SNP 177/66, 059 18 Spišské Bystré na 1 rok je prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedený nájomca, ktorý žiada o ďalšie uzatvorenie nájomnej zmluvy
o nájme bytu:
- neporušil ostatné podmienky uvedené v nájomnej zmluve, riadne a včas si platí predpísaný nájom
a služby spojené s užívaním bytu.
B) schvaľuje
1) v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob prenájmu vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré,
a to prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného
zreteľa
2) podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to
2-izbový byt č. I./č.1 na prízemí nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica
Družstevná, súpisné číslo 859, orientačné číslo 25 bytového domu postaveného na
parcele registra „C“ parc. č. 1215/118, v katastrálnom území Spišské Bystré
a evidovaný Okresným úradom Poprad, odborom katastrálnym na liste vlastníctva
č. 1 Štefanovi Barillovi, SNP 177/66, 059 18 Spišské Bystré na 1 rok a mesačný
nájom vo výške 152,00 eur.

Plnenie: v plnení. Návrh zmluvy zaslaný na podpis.
Uznesenie č. 35/2018/9: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, že prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to:
2-izbový byt č. II./č.4 na poschodí nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica Družstevná, súpisné
číslo 859, orientačné číslo 26 bytového domu postaveného na parcele registra „C“ parc. č. 1215/118,
v katastrálnom území Spišské Bystré a evidovaný Okresným úradom Poprad, odborom katastrálnym na
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liste vlastníctva č. 1 Márii Kubusovej, Družstevná 859/26, 059 18 Spišské Bystré na 1 rok je prípad
hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedený nájomca, ktorý žiada o ďalšie uzatvorenie nájomnej
zmluvy o nájme bytu:
- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu neprevyšuje tri a pol násobok životného
minima,
- neporušil ostatné podmienky uvedené v nájomnej zmluve, riadne a včas si platí predpísaný nájom
a služby spojené s užívaním bytu.
B) schvaľuje
1) v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob prenájmu vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré,
a to prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného
zreteľa
2) podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to
2-izbový byt č. II./č.4 na poschodí nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica
Družstevná, súpisné číslo 859, orientačné číslo 26 bytového domu postaveného na
parcele registra „C“ parc. č. 1215/118, v katastrálnom území Spišské Bystré
a evidovaný Okresným úradom Poprad, odborom katastrálnym na liste vlastníctva
č. 1 Márii Kubusovej, Družstevná 859/26, 059 18 Spišské Bystré na 1 rok
a mesačný nájom vo výške 152,00 eur.

Plnenie: v plnení. Návrh zmluvy zaslaný na podpis.
Uznesenie č. 35/2018/10: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, že zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnosť v katastrálnom území Spišské
Bystré registra KN „C“ parc. č. 1215/117, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1080 m2, na LV č. 1
vo vlastníctve Obce Spišské Bystré v prospech oprávneného z vecného bremena PRO POPULO
Poprad, s.r.o., Obrancov mieru 329, 059 34 Spišská Teplica, IČO: 17083851 ako správca na základe
Zmluvy o správe nehnuteľností a výkone ďalších práv a povinností zo dňa 2.1.1997 v znení dodatkov,
zastupujúci vlastníka Rímskokatolícku cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9, 053
04
Spišské Podhradie, IČO: 00179124 v celom rozsahu práv a povinností k hnuteľnému
a nehnuteľnému majetku je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že bod napojenia na elektrickú
sieť pre stavbu Hájovňa Visova, súpisné číslo 591, na pozemku parcelné číslo 7522/6, stavby
hospodárskej budovy – stajne, bez súpisného čísla, na pozemku parcelné číslo 7522/5, stavby
hospodárskej budovy – stodoly, bez súpisného čísla na pozemku parcelné číslo 7522/7, zapísané na liste
vlastníctva číslo 1458, k.ú. Spišské Bystré bol prevádzkovateľom elektrickej siete určený na pozemku č.
1215/117 vo vlastníctve obce. Elektrický kábel musí byť vedený v zemi, nie vzduchom, preto je
nevyhnutné to viesť po obecnom pozemku.
B) schvaľuje
1) v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob zriadenia budúceho vecného bremena nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce
Spišské Bystré v prospech oprávneného z vecného bremena PRO POPULO Poprad, s.r.o.,
Obrancov mieru 329, 059 34 Spišská Teplica, IČO: 17083851 ako správca na základe Zmluvy
o správe nehnuteľností a výkone ďalších práv a povinností zo dňa 2.1.1997 v znení dodatkov,
zastupujúci vlastníka Rímskokatolícku cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9,
053 04 Spišské Podhradie, IČO: 00179124 v celom rozsahu práv a povinností k hnuteľnému
a nehnuteľnému majetku a to zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnosť
v katastrálnom území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa
2) podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnosť v katastrálnom území Spišské
Bystré a to na nehnuteľnosť vo vlastníctve Obce Spišské Bystré na pozemku registra KN „C“ parc.
č. 1215/117, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1080 m2, na LV č. 1 v prospech oprávneného
z vecného bremena PRO POPULO Poprad, s.r.o., Obrancov mieru 329, 059 34 Spišská Teplica,
IČO: 17083851 ako správca na základe Zmluvyo správe nehnuteľností a výkone ďalších práv
a povinností zo dňa 2.1.1997 v znení dodatkov, zastupujúci vlastníka Rímskokatolícku cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 00179124
v celom rozsahu práv a povinností k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku.
Za zriadenie práva zodpovedajúceho budúcemu vecnému bremenu zaplatí
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oprávnený z vecného bremena povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu
vo výške podľa znaleckého posudku vypracovaného odborne spôsobilou osobou.

Plnenie: v plnení. Návrh zmluvy zaslaný na podpis.
Uznesenie č. 35/2018/11: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, že zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnosť v katastrálnom území Spišské
Bystré registra KN „C“ parc. č. 1215/117, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1080 m2, na LV č. 1
vo vlastníctve Obce Spišské Bystré v prospech oprávneného z vecného bremena Ladislav Juráček,
Mária Juráčková obaja bytom Sládkovičova 452,059 16 Hranovnica je prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu, že bod napojenia na elektrickú sieť pre stavbu súpisné číslo 947 na pozemku parcelné
číslo 1442/8 zapísanú na liste vlastníctva číslo 2484, k.ú. Spišské Bystré bol prevádzkovateľom
elektrickej siete určený na pozemku č. 1215/117 vo vlastníctve obce. Elektrický kábel musí byť vedený
v zemi, nie vzduchom, preto je nevyhnutné to viesť po obecnom pozemku.
B) schvaľuje
1) v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob zriadenia budúceho vecného bremena nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce
Spišské Bystré v prospech oprávneného z vecného bremena Ladislav Juráček, Mária Juráčková
obaja bytom Sládkovičova 452,059 16 Hranovnica, a to zriadenie budúceho vecného bremena na
nehnuteľnosť v katastrálnom území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa
2) podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnosť v katastrálnom území Spišské
Bystré a to na nehnuteľnosť vo vlastníctve Obce Spišské Bystré na pozemku registra KN „C“ parc.
č. 1215/117, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1080 m2, na LV č. 1 v prospech oprávneného
z vecného bremena Ladislav Juráček, Mária Juráčková obaja bytom Sládkovičova 452, 059 16
Hranovnica.
Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného bremena
povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške podľa znaleckého posudku
vypracovaného odborne spôsobilou osobou.

Plnenie: splnené. Zmluva podpísaná oboma zmluvnými stranami dňa 21.11.2018,
zverejnená na webovom sídle obce dňa 21.11.2018 a účinnosť nadobudla dňa 22.11.2018.
Uznesenie č. 35/2018/14: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
A) schvaľuje
rozpočet Obce Spišské Bystré na rok 2019 podľa predloženého návrhu uvedeného v tabuľke č. 1 – rozpočet
príjmov a v tabuľke č. 2 – rozpočet výdavkov podľa programov ako vyrovnaný vo výške 2 685 561,-- €, podľa
vecnej náplne kapitálových výdavkov, cieľov a merateľných ukazovateľov uvedených v návrhu programového
rozpočtu Obce Spišské Bystré na rok 2019 podľa samostatnej prílohy č. 5.
B) berie na vedomie
návrh rozpočtu Obce Spišské Bystré na roky 2020 – 2021 vrátane programov a podprogramov

Plnenie: splnené.Rozpočet vyvesený podľa platnej legislatívy.
Uznesenie č. 35/2018/15: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu Obce Spišské Bystré v roku 2019 vo výške 864 300,-- € na
finančné krytie nasledujúcich kapitálových výdajov:
- rekonštrukcia býv. budovy MŠ – akcia Kultúrny dom vo výške 850 000,- €
- stavba Zberný dvor (spoluúčasť financovania) vo výške 14 300,- €.

Plnenie: splnené. Rozpočet vyvesený podľa platnej legislatívy.
Uznesenie č. 35/2018/18: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 13/2018:
Zníženie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
637002 – Verejné obstarávanie

- 2 076,- €
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Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
632001 – Elektrina ČOV
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
637018 – Vrátenie preplatkov 8bj
Zvýšenie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu:
223002 – ZŠ bežné príjmy
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
641006 – ZŠ výdaje z BP

+ 1 000,- €
+ 1 076,- €
+ 2 770,- €
+ 2 770,- €

Plnenie: splnené. Zmeny zapracované do rozpočtovníctva.

34. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré zo dňa 14.09.2018
Uznesenie č. 34/2018/4: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
A) ruší
uznesenie č. 28/2017/5/bod 6.7
B) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, že predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré a to: novovytvorený pozemok
reg. KN „C“ par. č. 7643/5 k.ú. Spišské Bystré o výmere 110 m2 odčlenený z pozemku reg. KN „C“
par. č. 7643/1 k. ú. Spišské Bystré, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 9 154
m2 na základe geometrického plánu č. 67/2016 úradne overeného dňa 12.01.2017 Okresným úradom
Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1-1009/16 je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa
jedná o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, ktorý slúži na prístup k pozemku vo vlastníctve žiadateľa
a je čiastočne zastavaný stavbou - oplotenie.
C) schvaľuje
1) v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to
predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa,
2) podľa ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré a to novovytvorený pozemok
reg. KN „C“ par. č. 7643/5 k.ú. Spišské Bystré o výmere 110 m2 odčlenený z pozemku reg. KN
„C“ par. č. 7643/1 k. ú. Spišské Bystré, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 9 154 m2 na základe geometrického plánu č. 67/2016 úradne overeného dňa 12.01.2017
Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1-1009/16 na základe žiadosti: Michal
Greňa, bytom Vodárenská 648/4, 059 18 Spišské Bystré za cenu 15,-- eur/m2, spolu za cenu 1 650,-eur.

Plnenie: splnené. Kúpna zmluva č. 8/2018 bola jednou zmluvnou stranou podpísaná dňa
12.10.2018 a druhou zmluvnou stranou 25.10.2018. Zverejnená bola na webovom sídle obce
dňa 25.10.2018 a účinnosť nadobudla dňa 26.10.2018.
Uznesenie č. 34/2018/11: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
A) schvaľuje
zriadenie novej služby – zabezpečenie obedov s poskytnutím príspevku na stravovanie z rozpočtu obce Spišské
Bystré pre dôchodcov s trvalým pobytom v obci a zabezpečenie finančného krytia z rozpočtu obce na rok
2019vo výške 5000,-€
B) ukladá
1. OcÚ a Komisii pre rozvoj a plánovanie zahrnúť finančné krytie na zabezpečenie novej služby do
rozpočtu obce na rok 2019,
2. OcÚ a Komisii pre ochranu verejného poriadku a verejného záujmu pripraviť návrh VZN o
podmienkach poskytovania a výške príspevku do 31.3.2019,
3. OcÚ zabezpečiť zriadenie novej služby do 30.6.2019.

Plnenie: B1 splnené. Finančné krytie zahrnuté v rozpočte na rok 2019. B2 a B3 v plnení.
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Uznesenie č. 34/2018/12: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
kúpu pozemku reg. KN - E parc. č. 3744/2 k.ú. Spišské Bystré, druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 32
m2 od vlastníka zapísaného na LV č. 924 do vlastníctva Obce Spišské Bystré za cenu 6,-- €/m2 za účelom
prepojenia miestnych komunikácií na ul. Partizánska a ul. Školská v Spišskom Bystrom.

Plnenie: v plnení. Majiteľke zaslaná žiadosť o odkúpenie pozemku a návrh kúpnej zmluvy
listom zo dňa 10.10.2018.

33. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré zo dňa 27.06.2018
Uznesenie č. 33/2018/8: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
A) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2018
B) poveruje
hlavného kontrolóra obce vykonaním kontroly

Plnenie: v plnení. Priebežne podľa plánu kontroly.

32. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré zo dňa 25.04.2018
Uznesenie č. 32/2018/4: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
A) ruší
uznesenie č. 28/2017/5/bod 6.6.
B) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, že zámena nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to
diel č. 3 o výmere 21 m2 odčlenený od pozemku registra KN „C“ parc. č. 7643/1, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 9 154 m2 vo vlastníctve Obce Spišské Bystré,
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré, list vlastníctva č. 1 pričlenený k novovytvorenej parc. č. 436/5
k.ú. Spišské Bystré
a diel č. 4 o výmere 12 m2 odčlenený od pozemku registra KN „C“ parc. č. 7643/1, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 9 154 m2
vo vlastníctve Obce Spišské
Bystré,Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré, list vlastníctva č. 1 pričlenený k parc. č. 436/1 k.ú.
Spišské Bystré,
za diel č. 6 o výmere 16 m2 odčlenený od pozemku registra KN „C“ parc. č. 436/3, druh pozemku
záhrady o celkovej výmere 758 m2vo vlastníctve Petra Vitka s manželkou Mgr. Júliou Vitkovou, obaja
bytom Vodárenská 650/6, 059 18 Spišské Bystré, list vlastníctva č. 2457 pričlenený k novovytvorenej
parc. č. 436/7 k.ú. Spišské Bystré je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná
o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré slúžia na prístup k pozemku vo vlastníctve
žiadateľov a úprava hraníc reálneho oplotenia. Odčlenené diely sú čiastočne zastavané stavbami –
oplotenie a garáž a dlhodobo užívané žiadateľmi.
C) schvaľuje
1) v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to
zámenu nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa,
2) podľa ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámenu nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré
a to
diel č. 3 o výmere 21 m2 odčlenený od pozemku registra KN „C“ parc. č. 7643/1, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 9 154 m2 vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská
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394, 059 18 Spišské Bystré list vlastníctva č. 1, pričlenený k novovytvorenej parc. č. 436/5 k.ú.
Spišské Bystré
a diel č. 4 o výmere 12 m2 odčlenený od pozemku registra KN „C“ parc. č. 7643/1, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 9 154 m2 vo vlastníctve Obce Spišské Bystré,Michalská
394, 059 18 Spišské Bystré, list vlastníctva č. 1 pričlenený k parc. č. 436/1 k.ú. Spišské Bystré
za diel č. 6 o výmere 16 m2 odčlenený od pozemku registra KN „C“ parc. č. 436/3, druh pozemku
záhradyo celkovej výmere 758 m2vo vlastníctve Petra Vitka s manželkou Mgr. Júliou Vitkovou, obaja
bytom Vodárenská 650/6, 059 18 Spišské Bystré, list vlastníctva č. 2457 pričlenený k novovytvorenej
parc. č. 436/7 k.ú. Spišské Bystré,
s doplatením rozdielu vo výmerách zamieňaných pozemkov, t.j. 17 m2, v prospech obce za cenu 15,-eur/m2, spolu za cenu 255,-- eur.

Plnenie: v plnení. Zaslaná informácia o prijatí uznesenia s výzvou na doloženie podkladov
k príprave zmluvy v súvislosti s poznámkami na LV.
Uznesenie č. 32/2018/5: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, že zámena nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré - novovytvorený pozemok registra KN „C“ par. č. 7640/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 70 m2 odčlenený z pozemku registra KN „C“ parc. č. 7640/1 k.ú. Spišské Bystré, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 551 m2 na základe geometrického plánu č.
14281601-25/18, úradne overeného dňa 28.02.2018 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom,
za podiely nehnuteľnosti pozemku registra KN „E“ parc. č. 4003 o celkovej výmere 419 m2 , k.ú.
Spišské Bystré, druh pozemku trvalé trávne porasty vo vlastníctve časť B/47 Ing. Mgr. Marcely
Vitkajovej, bytom SNP 279/181, 059 18 Spišské Bystré spoluvlastnícky podiel 1/18, B/48 Viery
Ferenčíkovej, bytom Tatranská Lomnica 91, 059 60 Tatranská Lomnica spoluvlastnícky podiel 1/36 ,
B/49 Mgr. Jarmily Kundisovej, bytom SNP 684/222, 059 18 Spišské Bystré spoluvlastnícky podiel
1/36, B/50 Jany Vajdovej, bytom K zeleným domkum 633/36, Praha 4, 140 00 ČR spoluvlastnícky
podiel 1/36
a B/51 Zdenky Petruľovej, bytom Školská 549/42, 059 18
Spišské Bystré
spoluvlastnícky
podiel 1/36 evidovanej na liste vlastníctva č. 2226o celkovej výmere
spoluvlastníckych podielov 69,84 m2je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že jedná sa
o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov za účelom vybudovania verejnoprospešnej stavby miestnej
komunikácie – prepojenie ulíc Partizánska a Školská.
B) schvaľuje
1) v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré a to
zámenu nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa
2) podľa ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámenu nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré a to
novovytvorený pozemok registra KN „C“ par. č. 7640/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 70 m2 odčlenený z pozemku registra KN „C“ parc. č. 7640/1 k.ú. Spišské Bystré, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 551 m2 na základe geometrického plánu č.
14281601-25/18, úradne overeného dňa 28.02.2018 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom,
za podiely nehnuteľnosti pozemku registra KN „E“ parc. č. 4003 o celkovej výmere 419 m2 , k.ú.
Spišské Bystré, druh pozemku trvalé trávne porasty vo vlastníctve časť B/47 Ing. Mgr. Marcely
Vitkajovej, bytom SNP 279/181, 059 18 Spišské Bystré spoluvlastnícky podiel 1/18, B/48 Viery
Ferenčíkovej, bytom Tatranská Lomnica 91, 059 60 Tatranská Lomnica spoluvlastnícky podiel 1/36 ,
B/49 Mgr. Jarmily Kundisovej, bytom SNP 684/222, 059 18 Spišské Bystré spoluvlastnícky podiel
1/36, B/50 Jany Vajdovej, bytom K zeleným domkum 633/36, Praha 4, 140 00 ČR spoluvlastnícky
podiel 1/36
a B/51 Zdenky Petruľovej, bytom Školská 549/42, 059 18
Spišské Bystré
spoluvlastnícky podiel 1/36 evidovanej na liste vlastníctva č. 2226
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Plnenie: v plnení. Zmluvy na podpis boli prevzaté Ing., Mgr. Marcelou Vitkajovou.
Uznesenie č. 32/2018/12: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
A) berie na vedomie
informatívnu správu o plnení plánu rozvoja obce v oblasti marketingových aktivít
B) schvaľuje
plán marketingovej komunikácie (propagácie a publicity) obce na rok 2018 podľa predloženej správy
C) ukladá
realizovať opatrenia, ktoré sú v bode 2 predloženej správy, T: v texte, Z: v texte

Plnenie: v plnení.
Uznesenie č. 32/2018/13: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
výkup pozemkov – jednotlivých dielov podľa Geometrického plánu na oddelenie pozemkov
p. č. 7643/7,
253/4, 4911/144-218 číslo 50124781-2/17 vypracovaného Martinou Jarošovou autorizačne overeného Ing.
Petrom Grigerom dňa 28.02.2017 a úradne overeného dňa 15.03.2017 Okresným úradom Poprad, katastrálnym
odborom za účelom plánovanej výstavby technickej infraštruktúry - miestnej komunikácie a inžinierskych sietí
na ulici Vodárenská v Spišskom Bystrom.

Plnenie: v plnení.

21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré zo dňa 03.02.2017
Uznesenie č. 21/2017/15: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
- kúpu pozemku reg. KN - E parc. č. 4003 k.ú. Spišské Bystré, druh pozemku trvalé trávnaté porasty o celkovej
výmere 419 m2 od vlastníkov zapísaných na LV č. 226 do vlastníctva Obce Spišské Bystré za cenu podľa
znaleckého posudku vypracovaného odborne spôsobilou osobou
a pozemku reg. KN – E parc. č. 3795/2 v k.ú. Spišské Bystré, druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 286
m2 od vlastníkov zapísaných na LV č. 2804 do vlastníctva Obce Spišské Bystré za cenu podľa znaleckého
posudku vypracovaného odborne spôsobilou osobou
za účelom prepojenia miestnych komunikácií na ul. Partizánska a ul. Školská v Spišskom Bystrom.

Plnenie: v plnení.

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré zo dňa 23.10.2015
Uznesenie č. 11/2015/10/A: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
demontáž zariadenia vysielača a následný presun stožiara a bunky na obecný pozemok za OcÚ.

Plnenie: v plnení.
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2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného
zastupiteľstva obce Spišské Bystré
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Príloha č. 4

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 2. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa:12.12.2018
K bodu číslo: 5 6
Názov materiálu: NÁVRH NA SCHVÁLENIE ROKOVACIEHO PORIADKU
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Ing. Kristína Horáková, prednostka obecného úradu

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Prílohy: Príloha č. 1: Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce
Spišské Bystré

V Spišskom Bystrom dňa 04.12.2018
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1. Dôvodová správa:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom schválilo dňa 17.12.2010 Uznesením číslo
1/2011/C/3 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré a dňa 27.12.2014
Uznesením č. 2/2014/4 schválilo jeho Dodatok č. 1. Ďalšia zmena by vyžadovala
vypracovanie dodatku č. 2, čo je pri celkovej prehľadnosti aktuálneho znenia materiálu dosť
problematické a z tohto dôvodu je výhodnejšie mať jeden ucelený dokument.
Na základe uvedeného kvôli lepšej prehľadnosti a orientácii bol vypracovaný nový rokovací
poriadok, ktorý zohľadňuje predchádzajúcu dohodu o termíne doručovania materiálov pred
rokovaním obecného zastupiteľstva a taktiež boli zohľadnené ďalšie nevyhnutné zmeny
z dôvodu zosúladenia určitých skutočností vyplývajúcich z príslušnej legislatívy a praxe.
Oproti predchádzajúcemu rokovaciemu poriadku v znení jeho dodatku č. 1 sa zmeny týkajú
bodu 8 v Článku 3, bodov 2 a 5 v Článku 5, bodu 9 v Článku 7 a bodu 13 v Článku 9. Nový
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré predkladáme poslancom
na jeho prerokovanie a schválenie.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
3. Prílohy:
Príloha č. 1: Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
obce Spišské Bystré
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Tento rokovací poriadok v súlade s ustanovením § 12 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov upravuje pravidlá rokovania Obecného
zastupiteľstva obce Spišské Bystré (ďalej len „OcZ“), najmä prípravu a obsah rokovania,
prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa, prijímania všeobecne
záväzných nariadení obce (ďalej len „VZN) a uznesení OcZ, spôsob kontroly plnenia
uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa samosprávy.
Článok 2
Pôsobnosť obecného zastupiteľstva
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Obecné zastupiteľstvo vykonáva svoju pôsobnosť v súlade s platnou právnou úpravou, najmä
s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Článok 3
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
1. Ustanovujúce zasadnutie OcZ zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom
období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Ak starosta nezvolá
ustanovujúce zasadnutie OcZ, zasadnutie OcZ sa uskutoční 30. pracovný deň od
vykonania volieb.
2. Pred ustanovujúcim a posledným zasadnutím obecného zastupiteľstva v príslušnom
volebnom období sa hrá alebo spieva štátna hymna.
3. Zvolený starosta obce a zvolení poslanci skladajú na ustanovujúcom zasadnutí sľub.
Poslanec, ktorý sa nemôže zúčastniť na ustanovujúcom zasadnutí OcZ, skladá sľub na
tom zasadnutí OcZ, ktorého sa zúčastní prvýkrát.
4. Starosta obce a poslanci potvrdzujú zloženie sľubu svojim podpisom pod jeho
písomné znenie. Zložením sľubu sa ujímajú svojej funkcie.
5. Po zložení sľubu novozvoleného starostu a poslancov sa novozvolený starosta ujíma
vedenia zasadnutia, určí dvoch overovateľov zápisnice a uznesení, členov návrhovej
komisie, členov volebnej komisie.
6. OcZ na začiatku ustanovujúceho zasadnutia prerokuje návrh programu zasadnutia
a o jeho schválení rozhoduje hlasovaním.
7. OcZ na svojom ustanovujúcom zasadnutí zriadi stále komisie obecného zastupiteľstva
a ich zloženie – poslanci, ďalšie navrhnuté osoby.
8. Predsedov a členov komisií OcZ zvolí OcZ hlasovaním nadpolovičnou väčšinou
hlasov prítomných poslancov.
9. OcZ podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov zriadi komisiu, ktorej členom môže byť iba poslanec. Ak sú
v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo
nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany
alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať
aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet
členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším
počtom poslancov.
Článok 4
Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva
1. Zasadnutie OcZ zvoláva starosta obce. Zasadnutie OZ možno uskutočniť aj vtedy, ak
ho starosta nezvolá. V takom prípade ho môže zvolať zástupca starostu alebo iný
poslanec poverený OcZ.
2. Starosta zároveň určí miesto, deň a hodinu konania zasadnutia a navrhne jeho
program.
3. V miestnosti, v ktorej prebieha zasadnutie obecného zastupiteľstva musí byť
umiestnená štátna zástava a preambula Ústavy Slovenskej republiky tak, aby nebola
narušená ich dôstojnosť.
4. OcZ zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.
5. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva, zvolá ho zástupca starostu
alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
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6. Zasadnutie OcZ sa uskutoční aj vtedy, ak požiada o jeho zvolanie aspoň tretina
poslancov. Starosta zvolá zasadnutie OcZ tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od
doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta v tomto prípade nezvolá zasadnutie
OcZ, zasadnutie sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie.
7. Neplánované zasadnutie OcZ sa môže uskutočniť:
a) na prerokovanie mimoriadne dôležitých záležitostí,
b) pri slávnostných príležitostiach.
8. Návrh programu rokovania OcZ sa zverejňuje na úradnej tabuli obce aspoň tri dni pred
zasadnutím OcZ.
9. OcZ zasadá v obci Spišské Bystré.
Článok 5
Príprava zasadnutia obecného zastupiteľstva
1. Spravidla ku každému bodu programu sa pripravujú materiály a odborné podklady.
2. Materiály a odborné podklady na zasadnutie OcZ pripravujú starosta, prednosta,
jednotliví odborní zamestnanci obce, hlavný kontrolór, poslanci, riaditelia
rozpočtových alebo príspevkových organizácií obce (ďalej len „spracovateľ“).
3. Každý materiál musí obsahovať najmä názov materiálu, predkladateľa, spracovateľa,
odôvodnenie a návrh uznesenia, ktoré sa odporúča OcZ. Vzor titulnej strany
písomných materiálov tvorí prílohu tohto rokovacieho poriadku.
4. Spracovateľ materiálu zodpovedá za súlad materiálu s ústavou, zákonmi, ostatnými
všeobecne záväznými normami, VZN, uzneseniami OcZ a ďalšími normami obce.
5. Pozvánka a materiály na zasadnutie OcZ sa doručia poslancom najneskôr 5 dní pred
uskutočnením zasadnutia elektronickou poštou na e-mailovú adresu, ktorú poslanci
uviedli poverenému zamestnancovi obce. Poslanci obratom e-mailom potvrdzujú
prijatie pozvánky a materiálov. V prípade, ak ide o neplánované zasadnutie OcZ nie je
potrebné dodržať termín uvedený v prvej vete tohto odseku.
6. V písomnej forme sa v súlade s platnou právnou úpravou (§ 6 ods. 7 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) poslancom
predkladá vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia.
Článok 6
Verejnosť zasadnutí obecného zastupiteľstva
1. Zasadnutia OcZ sú zásadne verejné.
2. Zástupcovia hromadných informačných prostriedkov alebo iné osoby, ktoré sú na
zasadnutí prítomné, sa môžu zdržiavať len na miestach pre nich vyhradených.
3. OcZ vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie
alebo veci chránené podľa osobitných zákonov. To neplatí, ak je predmetom
rokovania OcZ:
a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené
s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo
osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec.
b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo
vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie
majetku obce do užívania iným osobám.
Článok 7
Vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva
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1. Zasadnutie OcZ vedie starosta. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť
zasadnutie OcZ, vedie zástupca starostu alebo iný poslanec poverený OcZ (ďalej len
„predsedajúci“).
2. Po začatí zasadnutia OcZ predsedajúci oznámi počet prítomných poslancov a mená
poslancov, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí. Určí
zapisovateľa a overovateľov zápisnice a predloží návrh programu zasadnutia.
3. OcZ rokuje vždy v zbore. Je spôsobilé rokovať a uznášať sa, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých jeho poslancov.
4. Na prijatie uznesenia OcZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
poslancov. Na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas
trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.
5. Uznesenie, ktoré výkon pozastavil starosta (okrem voľby a odvolania hlavného
kontrolóra, uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu) môže
potvrdiť obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov
obecného zastupiteľstva do troch mesiacov od jeho schválenia.
6. Na prijatie uznesenia OcZ o vyhlásení hlasovania obyvateľov obce a odvolaní starostu
je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
7. Na zvolenie a odvolanie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov pri voľbe takú
väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo
volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší
počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú
všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený
ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom
kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby
hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením.
8. Nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov obecného zastupiteľstva je potrebná
v každej obci, ktorá je účastníkom zmluvy v prípade uzatvárania zmluvy na
uskutočnenie konkrétnej úlohy alebo činnosti obce a v prípade uzatvárania zmluvy
o združení obcí.
9. Ak do 15 minút po oznámenom začiatku zasadnutia nie je prítomná nadpolovičná
väčšina všetkých poslancov alebo ak OcZ počas zasadnutia prestane byť spôsobilé
rokovať a uznášať sa, predsedajúci ukončí zasadnutie OcZ.
10. Starosta obce do 14 dní zvolá nové zasadnutie OcZ na prerokovanie celého, príp.
zostávajúceho programu.
Článok 8
Program zasadnutí obecného zastupiteľstva
1. OcZ na začiatku každého zasadnutia prerokuje návrh programu zasadnutia a o jeho
schválení rozhodne hlasovaním.
2. OcZ môže na návrh starostu alebo poslanca navrhnutý program doplniť alebo zmeniť.
3. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia OcZ alebo o jeho
zmene, stráca právo viesť zasadnutie OcZ, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak
zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie OcZ, vedie ho iný
poslanec poverený OcZ.
Článok 9
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
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1. Pri prerokovávaní materiálov zaradených do programu ako prvý vystúpi predkladateľ.
Predkladať materiály na zasadnutí OcZ môže starosta, poslanec, hlavný kontrolór,
veliteľ DHZO.
2. O prerokovávanom materiáli po vystúpení predkladateľa predsedajúci otvorí diskusiu
k danému bodu.
3. Do diskusie o prerokovávanom materiáli sa poslanci prihlasujú zdvihnutím ruky.
4. Predsedajúci udeľuje slovo poslancom v takom poradí, v akom sa prihlásili.
5. Ak poslanec pri udelení slova nie je prítomný v rokovacej sále, stráca poradie a bude
zaradený ako posledný prihlásený.
6. Predsedajúci môže počas diskusie udeliť slovo aj spracovateľovi materiálu, ak je
potrebné podať podrobnejšie vysvetlenie k prerokovávanému materiálu.
7. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Európskeho parlamentu, poslanec NR SR,
zástupca vlády, iného štátneho orgánu alebo predseda samosprávneho kraja,
predsedajúci mu udelí slovo.
8. Poslanec môže v diskusii vystúpiť alebo podať k prerokovávanej veci pozmeňujúce,
prípadne doplňujúce návrhy iba raz.
9. Ak k prerokovávanej veci, pozmeňujúcemu alebo doplňujúcemu návrhu má poslanec
faktickú poznámku, táto môže trvať maximálne 1 minútu.
10. Poslanec môže svoj pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh vziať späť dovtedy, kým
OcZ nepristúpi k hlasovaniu o ňom.
11. Ak sa diskutujúci odchyľuje od prerokovávanej veci, predsedajúci ho vyzve, aby
hovoril k veci. Ak ani po opakovanej výzve nebude hovoriť k veci, odoberie mu slovo.
12. Pred prijatím rozhodnutia vo veci môže OcZ požiadať o odborné stanovisko hlavného
kontrolóra alebo komisie obecného zastupiteľstva.
13. Ak požiada o slovo hlavný kontrolór alebo prednosta obecného úradu, ktorí sa
zúčastňujú zasadnutia OcZ s hlasom poradným, predsedajúci im musí udeliť slovo.
14. V prípade, že požiada o možnosť vystúpiť na zasadnutí OcZ riaditeľ právnickej osoby
založenej alebo zriadenej obcou prípadne ďalší subjekt, napr. predseda petičného
výboru, obyvateľ obce, rozhodne o tom OcZ hlasovaním.
15. Ak v diskusii vystúpili všetci prihlásení, predsedajúci diskusiu ukončí. Návrh na
ukončenie diskusie môže dať poslanec OcZ, ktorý v diskusii k danému bodu programu
ešte nevystúpil. O tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie.
Článok 10
Hlasovanie na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
1. OcZ rozhoduje o každom návrhu hlasovaním.
2. Jednotlivé hlasovanie nemožno prerušiť, počas neho predsedajúci nemôže nikomu
udeliť slovo.
3. Ak boli k návrhu podané pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, hlasuje sa najskôr
o nich, a to v poradí, v akom boli podané. Po hlasovaní o pozmeňujúcich
a doplňujúcich návrhoch sa hlasuje o návrhu ako o celku. V prípade, že nebude prijatý
žiadny pozmeňujúci návrh, dá predsedajúci hlasovať o pôvodnom návrhu.
4. Ak nebol prijatý ani pôvodný návrh, predsedajúci preruší zasadnutie OcZ na čas
potrebný na poradu poslaneckých klubov v prípade, že sa na tom uznesie OcZ.
5. Návrh na uznesenie po dohode poslaneckých klubov predloží poslanec, ktorého
poveria poslanecké kluby.
6. Hlasovanie je verejné alebo tajné. Tajne sa hlasuje v prípade, že sa na tom uznesie
OcZ.
7. Verejne sa hlasuje spravidla zdvihnutím ruky.
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8. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré vopred zvolená komisia vydá
poslancom pri vstupe do priestoru určeného na tajné hlasovanie. Na celý priebeh
tajného hlasovania dozerá komisia zvolená OcZ, ktorá spočítava hlasy a vyhotovuje
zápisnicu o výsledku tajného hlasovania.
9. Predseda komisie oznámi počet vydaných hlasovacích lístkov, počet poslancov, ktorí
hlasovali za navrhnutého kandidáta alebo za návrh, počet poslancov, ktorí hlasovali
proti navrhnutému kandidátovi alebo návrhu, počet poslancov, ktorí sa zdržali
hlasovania, počet poslancov, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky a počet neplatných
hlasov. Predsedajúci následne vyhlási výsledky tajného hlasovania.
10. Informácie o výsledku verejného hlasovania a zápisnica o výsledku tajného hlasovania
sú súčasťou zápisnice zo zasadnutia OcZ.
Článok 11
Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
1. Z každého zasadnutia OcZ sa vyhotovuje zápisnica a uznesenia.
2. V zápisnici sa uvedie, kto viedol zasadnutie, koľko poslancov bolo prítomných, ktorí
poslanci ospravedlnili svoju neúčasť na zasadnutí, mená overovateľov, meno
zapisovateľa, program zasadnutia s doplnkami, diskusia k jednotlivým materiálom
a aký bol výsledok hlasovania.
3. Všeobecné záväzné nariadenia a uznesenia OcZ podpisuje starosta obce najneskôr do
10 dní od ich schválenia OcZ.
4. Zápisnica zo zasadnutia sa vyhotovuje do 10 dní a podpisuje ju starosta, prednosta
a overovatelia.
5. Originál zápisnice je záznamom o zasadnutí OcZ a odovzdáva sa spolu s uzneseniami
na archivovanie. Súčasťou zápisnice sú úplné texty predkladaných materiálov,
schválených uznesení, prezenčná listina o účasti poslancov na zasadnutí OcZ
a výsledky hlasovania.
Článok 12
Interpelácie
1. Interpeláciou je otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie zákonov,
všeobecne záväzných nariadení a interných noriem obce.
2. Poslanec môže interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho práce.
Ďalej je poslanec oprávnený požadovať od riaditeľov právnických osôb založených
alebo zriadených obcou, vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti.
3. Interpelácie a požadované vysvetlenia sú pravidelnou súčasťou zasadnutí OcZ.
4. Interpelácia a požadované vysvetlenie sa podáva písomné predsedajúcemu. Poslanec
môže predniesť interpeláciu aj ústne v rámci bodu programu zasadnutia určeného na
interpelácie. Písomné znenie interpelácie poslanec doručí zapisovateľke.
5. Interpelovaný a subjekt požiadaný o vysvetlenie je povinný odpovedať do 30 dní od
konania OcZ. Odpoveď na interpeláciu sa zasiela v rovnakej forme, v akej sa
interpelujúcemu zasiela pozvánka a materiály na zasadnutie OcZ.
Článok 13
Kontrola plnenia uznesení
1. Zástupca starostu v súčinnosti so starostom rozpracováva, zabezpečuje a kontroluje
plnenie úloh, vyplývajúcich z uznesení OcZ.
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2. O plnení uznesení OcZ informuje OcZ na každom zasadnutí starosta.
3. Kontrolu plnenia ukladacích uznesení zabezpečuje hlavný kontrolór predložením
správy o plnení uznesení OcZ.
Článok 14
Záverečné ustanovenia
1. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré bol schválený
Obecným zastupiteľstvom obce Spišské Bystré dňa ......................... uznesením č.
......................
2. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré nadobúda účinnosť
dňom schválenia.
3. Dňom nadobudnutia činnosti tohto Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva
obce Spišské Bystré sa ruší Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Spišské
Bystré zo dňa 16.12.2010 a Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Obecného
zastupiteľstva Spišské Bystré zo dňa 27.12.2014
4. Všetky dodatky a zmeny rokovacieho poriadku schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
V Spišskom Bystrom dňa .............................

.................................................
Mgr. Marián Luha
starosta obce

21

Príloha:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie xx. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom
Dňa:xx.xx.xxxx
K bodu číslo: xx
Názov materiálu: .....
Predkladateľ: .....

Spracovateľ: .....

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Prílohy:

V Spišskom Bystrom dňa xx.xx.xxxx
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1. Dôvodová správa:

.....

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje/ neschvaľuje/ odporúča/ neodporúča/ berie na vedomie/ uznáša sa/ ukladá/
poveruje/ konštatuje
.....
3. Prílohy:
Príloha č. x: .....
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Príloha č. 5

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 2. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa:12.12.2018
K bodu číslo: 6 7
Názov materiálu: NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZÁSAD ODMEŇOVANIA POSLANCOV
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Ing. Kristína Horáková, prednostka obecného úradu

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Prílohy: Príloha č. 1: Zásady odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré

V Spišskom Bystrom dňa 04.12.2018
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1. Dôvodová správa:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré schválilo dňa 23.03.2012Uznesením číslo
14/2012/A/6 Zásady odmeňovania poslancov obce Spišské Bystré a dňa 29.01.2016
Uznesením č. 13/2016/16 schválilo ich Dodatok č. 1.
V dňoch 15.11.2018 – 20.11.2018 hlavná kontrolórka obce Spišské Bystré vykonala následnú
kontrolu Zásad odmeňovania poslancov obce Spišské Bystré a v zmysle Správy z vykonanej
kontroly vyplynula požiadavka na aktualizáciu zásad vo vzťahu k novele zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovili maximálne výšky
odmien pre poslancov a členov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom. Na základe
uvedeného by bolo potrebné spracovať dodatok č. 2. Kvôli lepšej prehľadnosti dokumentu je
výhodnejšie mať jeden ucelený dokument ako pôvodný s viacerými dodatkami. Vzhľadom na
uvedené boli spracované nové Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce
Spišské Bystré, ktoré predkladáme poslancom na prerokovanie a schválenie.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré

3. Prílohy:
Príloha č. 1: Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré

Zásady odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov a členov komisií pri
zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu ich funkcie.
2. Odmenu poskytuje Obec Spišské Bystré v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
3. Odmena poslanca v kalendárnom roku nesmie presiahnuť jeden mesačný plat starostu bez
navýšenia podľa príslušnej platovej skupiny podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov.
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4. Odmena člena komisie, ktorý nie je poslancom, v kalendárnom roku nesmie presiahnuť
jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny
podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení v znení neskorších predpisov.
Článok 2
Rozsah pôsobnosti
1. Tieto zásady upravujú odmeňovanie:
a) poslancov
b) poslancov – predsedov a členov komisií
c) členov komisií, ktorí nie sú poslancami
d) poslancov vykonávajúcich občianske obrady
Článok 3
Odmeny poslancov
1. Poslancom sa poskytujú nasledovné odmeny:
a) vo výške 17 eur za každú účasť poslanca na zasadnutí,
b) vo výške 10 eur predsedovi príslušnej komisie pri OcZ za každé zasadnutie komisie,
odmena mu však nepatrí podľa písm. c) tohto článku,
c) vo výške 9 eur za každú účasť poslanca na zasadnutí komisie pri OcZ, ktorej je členom
a členovi príslušnej komisie pri OcZ, ktorý nie je poslancom,
d) vo výške 10 eur za jeden obrad sobášiaceho.
2. Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu
tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá
starosta obce alebo niektorý z poslancov. O poskytnutí tejto odmeny a jaj výšky rozhoduje
OcZ prijatím uznesenia.
3. Poslanec obecného zastupiteľstva sa môže vzdať svojho práva na odmenu poslanca, ktoré
mu prináleží podľa týchto zásad. Práva na odmenu sa poslanec vzdá písomným Prehlásením o
vzdaní sa práva na odmenu poslanca. Vzdanie sa práva na odmenu poslanca je účinné dňom
doručenia Prehlásenia o vzdaní sa práva na odmenu poslanca do podateľne obecného úradu.
4. V prípade, že účasť poslanca na rokovaniach obecného zastupiteľstva je kratšia ako
polovica času trvania tohto rokovania, kráti sa mu uvedená odmena na polovicu.
Článok 4
Odmeňovanie zástupcu starostu
1. Zástupcovi starostu, ktorý nie je na výkon funkcie dlhodobo uvoľnený zo zamestnania
podľa § 25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení, nie je poskytnutá pravidelná mesačná odmena.
Týmto nie je dotknutá odmena podľa Článku 3 bodu 1 zásad.
2. Odmena za výkon funkcie zástupcu starostu sa stanoví:
a) v závislosti od rozsahu zastupovania, ktoré určí starosta v písomnom poverení a v závislosti
na úlohách, ktoré zástupca starostu skutočne vykoná,
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b) podľa skutočného výkonu zastupovania v posudzovanom období a jeho časovej náročnosti.
3. Návrh na odmenu zástupcovi starostu predkladá starosta obce a o poskytnutí tejto odmeny a
jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Týmto nie je dotknutá mimoriadna odmena podľa
Článku 3 bodu 2 zásad.
Článok 5
Výplata a odmeny
1. Odmeny budú vyplatené za kalendárny rok v mesiaci december. Podkladom na vyplatenie
odmeny sú zápisnice a prezenčné listiny zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií.
V prípade odmeny za vykonávanie občianskych obradov - sobášov bude podkladom zoznam
sobášov s uvedením údajov o tom, kto a koľko sobášov vykonal.
2. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca alebo člena komisie, ktorý nie je
poslancom, výnimočne aj v hotovosti v pokladni obecného úradu.
Článok 6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Poslancovi patrí tiež náhrada skutočne vynaložených cestovných výdavkov, ktoré mu
vznikli v súvislosti s výkonom funkcie poslanca alebo člena komisie pri výjazde mimo obec
Spišské Bystré. Takýto výjazd musí byť vopred odsúhlasený starostom obce.
2. Schválením týchto zásad sa rušia Zásady odmeňovania poslancov Obce Spišské Bystré
účinné dňa 01.04.2012 a ich Dodatok č. 1 účinný dňa 01.02.2016.
3. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré boli
schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2018 prijatím Uznesenia č.
................

V Spišskom Bystrom dňa ..................

...........................................
Mgr. Marián Luha
starosta obce
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Príloha č. 6

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 2. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 12.12.2018
K bodu číslo: 7 8
Názov materiálu: ŽIADOSTI OBČANOV A ORGANIZÁCIÍ
7.1. 8.1. Návrh na prenájom nehnuteľnosti (prenájom bytu v 8BJ) ako prípad hodný
osobitného zreteľa – Peter Hudák, Družstevná 859/25, 059 18 Spišské Bystré

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce
Spracovateľ: Jana Kiktová, administratívna pracovníčka

Obsah materiálu:1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 30.11.2018
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1. Dôvodová správa:
Dňa 05.09.2018 zaslala obec nájomníkovi informáciu o možnosti opätovného uzavretia
nájomnej zmluvy vzhľadom na to, že končí nájom v bytovom dome č. 859/25 na ulici
Družstevnej. Opakovaný nájom zmluvy je v súlade s článkom 3 nájomnej zmluvy.
Dňa 09.10.2018 bola na obec doručená žiadosť od pána Petra Hudáka o opakovaný nájom
bytu bez príloh. Následne bol vyzvaný na doloženie príloh k žiadosti. Dňa 05.11.2018
žiadateľ doložil potrebné prílohy k žiadosti.
Na základe vyššie uvedeného predkladáme zámer prenájmu a to: 2-izbový byt č. I./č.4 na
poschodí
nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica Družstevná, súpisné číslo 859,
orientačné číslo 25 bytového domu postaveného na parcele registra „C“ parc. č. 1215/118,
v katastrálnom území Spišské Bystré a evidovaný Okresným úradom Poprad, odborom
katastrálnym na liste vlastníctva č. 1 Petrovi Hudákovi, Družstevná 859/25, 059 18 Spišské
Bystré, ako prípad hodný osobitného zreteľa na 1 rok, nájomné vo výške 152,-- eur ostáva
nezmenené, prevádzkové náklady sú kalkulované samostatne v nájomnej zmluve.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Obec Spišské Bystré má vo vlastníctve 8 bytových jednotiek na ulici Družstevnej, ktoré
boli postavené z podpory ŠFRB a dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky.
Na predmetné byty sa vzťahuje zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní, ktorý sa v § 12 ods. 3 a ods. 4 písm. a) a b) zaoberá opakovaným
uzatvorením nájomnej zmluvy, pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve,
v zákone č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a VZN č.
1/2013 (Všeobecné záväzné nariadenie obce Spišské Bystré o prideľovaní bytov vo
vlastníctve obce).
Uvedený nájomca, ktorý žiada o ďalšie uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme bytu:
- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu neprevyšuje tri a pol násobok
životného minima,
- neporušil ostatné podmienky uvedené v nájomnej zmluve, riadne a včas si platí
predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu.
Zámer prenájmu nehnuteľnosti bol zverejnený v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa
26.11.2018.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, že prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské
Bystré a to:
2-izbový byt č. I./č.4na poschodí nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica
Družstevná, súpisné číslo 859, orientačné číslo 25 bytového domu postaveného na
parcele registra „C“ parc. č. 1215/118, v katastrálnom území Spišské Bystré a evidovaný
Okresným úradom Poprad, odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 1 Petrovi
Hudákovi, Družstevná 859/25, 059 18 Spišské Bystré na 1 rok je prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedený nájomca, ktorý žiada o ďalšie uzatvorenie
nájomnej zmluvy o nájme bytu:
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-

spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu neprevyšuje tri a pol násobok
životného minima,
neporušil ostatné podmienky uvedené v nájomnej zmluve, riadne a včas si platí
predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu.

B) schvaľuje
1) v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov spôsob prenájmu vlastníctva nehnuteľného majetku vo
vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to prenájom nehnuteľností v katastrálnom území
Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa
2) podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské
Bystré a to
2-izbový byt č. I./č.4 na poschodí nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica
Družstevná, súpisné číslo 859, orientačné číslo 25 bytového domu postaveného na
parcele registra „C“ parc. č. 1215/118, v katastrálnom území Spišské Bystré
a evidovaný Okresným úradom Poprad, odborom katastrálnym na liste vlastníctva
č. 1 Petrovi Hudákovi, Družstevná 859/25, 059 18 Spišské Bystré na 1 rok a
mesačný nájom vo výške 152,00 eur.

30

Príloha č. 7

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 2. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 12.12.2018
K bodu číslo: 8 9
Názov materiálu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Č. .../2018
O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA MATERSKEJ
ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ SO SÍDLOM NA ÚZEMÍ OBCE SPIŠSKÉ
BYSTRÉ

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce
Spracovateľ: Ingrid Stachová, ekonómka obecného úradu

Obsah materiálu:1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha: Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2018 o určení
výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Bystré

V Spišskom Bystrom dňa 04.12.2018
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1. Dôvodová správa:
V súlade s ustanovením § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec určí všeobecne
záväzným nariadením pre materské školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti podrobnosti ich financovania vrátane výšky finančných príspevkov určených na
mzdy a na prevádzku na dieťa materskej školy, na žiaka školského klubu a na žiaka školskej
jedálne. V zmysle tohto ustanovenia bol spracovaný návrh všeobecne záväzného nariadenia.
Pri určovaní výšky finančného príspevku sme postupovali podľa zákona č. 597/2003 Z.z. o
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, z požiadaviek školy s
materskou školou a z posúdenia čerpania v roku 2018. Výška finančného príspevku bola
prerokovaná s riaditeľkou základnej školy s materskou školou.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov bol zverejnený na pripomienkovanie dňa 26.11.2018 na
úradnej tabuli a webovom sídle obce.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2018 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Bystré
3. Príloha:

NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2018
o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Bystré
Obec Spišské Bystré podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

vydáva
všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Bystré.
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Článok 1
Predmet úpravy
1.1 Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia finančného príspevku
na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské
Bystré1), ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR
zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 2).
Článok 2
Príjemca finančného príspevku
2.1 Príjemcom príspevku podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia je materská škola, školský klub
a školská jedáleň - školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišské Bystré.

Článok 3
Výška a účel finančného príspevku
3.1 Výška príspevku na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení je vypočítaná podľa stavu detí k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho
roka a určená v prílohe č.1 všeobecne záväzného nariadenia.
3.2 Príjemca príspevku podľa čl. 2.2 je oprávnený použiť dotáciu na úhradu:


na mzdy, ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií
SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii: 610 – mzdy, platy. 620 – poistné a príspevok do
poisťovní
 na prevádzku predstavujú časť príspevku určeného na bežné výdavky, ktoré zodpovedajú
ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SR
v rozpočtovej
klasifikácii v kategórii: 630 – 637 tovary a služby (materiál, energie, vodné - stočné,
revízie a kontroly zariadení, poplatky za vývoz smetí a iné poplatky)
a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
Článok 4
Termín a spôsob poskytovania finančného príspevku
4.1 Obec poskytne príjemcovi podľa čl. 2 príspevok mesačne (vo výške jednej dvanástiny z príspevku
na príslušný kalendárny rok) do 25. dňa príslušného mesiaca.
4.2 V prípade, že príjemca príspevku nevyčerpá pridelený príspevok v plnej výške, je povinný
nevyčerpanú časť príspevku vrátiť na účet obce najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho
roka.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
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5.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2018 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Bystré bol zverejnený
na pripomienkovanie vyvesením na úradnej tabuli a internetovej stránke obce dňa 26.11.2018
a zvesený dňa ...................... Lehota na pripomienkovanie tohto návrhu všeobecne záväzného
nariadenia je 15 dní odo dňa jeho vyvesenia.
5.2 Na Všeobecne záväznom nariadení č. .../2018 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Bystré sa uznieslo
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré dňa .............. uznesením č. ...................
5.3 Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2018 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Bystré bolo vyhlásené
vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce dňa .................. a zvesené dňa .......... .
5.4 Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2018 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Bystré nadobúda účinnosť
01.01.2019.
5.5 Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2018 o určení výšky
príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
obce Spišské Bystré sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o určení výšky príspevku na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území obce
Spišské Bystré.

Mgr. Marián Luha
starosta obce
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1) § 6 ods.12 písm. d) zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
2) § 15 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

Príloha č. 1 k VZN č. .../2018 o určení výšky príspevku na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
obce Spišské Bystré

Počet detí v materskej škole k 15.09.2018 – 75
Počet detí v základnej škole k 15.09.2018 – 297

Kategória škôl
a školských zariadení
Materská škola

Dotácia na mzdy
a prevádzku na žiaka v
eurách

Dotácia spolu

2 118,266 €

158 870,- €

Školský klub

169,909 €

50 463,- €

Zariadenie školského
stravovania – Školská
jedáleň

252,700 €

72 052,- €

Spolu

281 385,- €
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Príloha č. 8

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 2. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 12.12.2018
K bodu číslo: 9 10
Názov materiálu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. .../2018,
KTORÝM SA URČUJÚ PRAVIDLÁ NA UDRŽIAVANIE ČISTOTY
V OBCI A OCHRANU VEREJNEJ ZELENE

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce
Spracovateľ: Terézia Havašová, odborný referent

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Prílohy: Príloha č. 1: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2018,
ktorým sa určujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci
a ochranu verejnej zelene
Príloha č. 2: Vyhodnotenie pripomienky

V Spišskom Bystrom dňa 04.12.2018
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1. Dôvodová správa:
Od 1.4. 2018 je účinná novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, na základe ktorej v zmysle § 4 ods. 5 písm. a) bod 2 je obec povinná vo veciach
územnej samosprávy podľa § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení ustanoviť nariadením
pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a na ochranu verejnej zelene. V súlade s ustanovením
§ 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy,
môže vydávať nariadenia na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Na základe
uvedeného bolo do návrhu nariadenia o pravidlách dodržiavania čistoty a ochrany verejnej
zelene zahrnuté aj zmocnenie podľa § 69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov a § 63 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách
a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon).
Obec Spišské Bystré má platné Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišské Bystré na úseku
ochrany a tvorby životného prostredia a Nariadenie obce Spišské Bystré č. 2/1991
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Spišské Bystré, ktoré však už nezodpovedá
v súčasnosti platnej legislatíve a po zapracovaní obsahovo príbuznej problematiky v zmysle §
6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení bolo pripravené nové znenie všeobecne záväzného
nariadenia.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli
obce a na webovom sídle obce dňa 26.11.2018
Dňa 30.11.2018 bolo v podateľni obecného úradu zaevidované elektronické podanie
e-mailom od Martina Bendika z e-mailovej adresy info@nakupujbezpecne.sk a doplnenie zo
dňa 4.12.2018, ktorý pripomienkuje vyvesený návrh VZN. Spracovateľ VZN sa s podanou
pripomienkou zaoberal a vyhodnotenie tvorí samostatnú prílohu tohto materiálu. V súlade
s ustanovením § 6 ods. 7 zákona o obecnom zriadení vyhodnotenie pripomienky sa predkladá
poslancom v lehote min. 3 dni pre rokovaním obecného zastupiteľstva.
Na základe vyššie uvedených skutočností a po vyhodnotení predloženej pripomienky
navrhujeme poslancom vyvesený návrh nariadenia schváliť – uzniesť sa na predloženom
návrhu nariadenia.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2018,ktorým sa určujú pravidlá na udržiavanie čistoty
v obci a ochranu verejnej zelene.

3. Prílohy:
Príloha č. 1: Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2018,ktorým sa určujú pravidlá na
udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene.
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Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie č. ..../2018,
ktorým sa určujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci
a ochranu verejnej zelene
Obec Spišské Bystré na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a podľa § 4 ods. 5 písm. a) bod 2 a bod
5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o obecnom zriadení“, na základe ustanovenia § 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení v súlade
s ustanoveniami § 69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov a § 63 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
vydáva
všeobecne záväzné nariadenie,
v obci a ochranu verejnej zelene.

ktorým sa určujú pravidlá na udržiavanie čistoty
Článok 1
Úvodné ustanovenie

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa ustanovujú pravidlá
a zásady:
a) na udržiavania čistoty verejného priestranstva na území obce,
b) na ochranu verejnej zelene na území obce,
c) na ochranu drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území obce,
d) na užívanie povrchových vôd na drobných vodných na území obce.

Článok 2
Vymedzenie pojmov
Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie:
1. Zariadenia verejného priestranstva sú predmety a mobiliár, ktoré sú trvalo alebo dočasne
umiestnené na verejnom priestranstve. Zariadenia verejného priestranstva sú najmä lavičky,
detské preliezačky, hojdačky, pieskoviská, fontány, odpadové nádoby, kvetináče, kontajnery,
zariadenia verejného osvetlenia, ochranné prístrešky na zastávkach verejnej dopravy,
dopravné značky, orientačné a informačné tabule, reklamné zariadenia, sochy, pamiatkové
objekty, pamätníky a pod.
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2. Verejná zeleň je časť životného prostredia tvorená súborom živých prvkov (stromy, kríky,
tráva, kvety)a neživých prvkov (pôda, voda, prírodné útvary – kamene, svahy), ktoré vznikli
na určitej ploche prirodzeným spôsobom alebo boli vytvorené ľudskou činnosťou. Je
súčasťou verejného priestranstva.
3. Ochrana verejnej zelene je komplexná činnosť zameraná na udržiavanie všetkých jej
funkcií v urbanizovanom prostredí, v súlade so všeobecnými princípmi ochrany životného
prostredia a v záujme dodržiavania územného plánu obce, územného systému ekologickej
stability a dodržiavania urbanistických a estetických zásad verejnej zelene.
Článok 3
Udržiavanie čistoty verejného priestranstva na území obce
1. Cieľom obce pri udržiavaní čistoty verejného priestranstva je predchádzať vplyvom,
činnostiam a zásahom, ktoré verejné priestranstvo znečisťujú a znižujú jeho funkčnú,
estetickú a úžitkovú hodnotu a vzhľad.
2. Pri užívaní verejného priestranstva obce je povinnosťou každého dbať na udržiavanie jeho
čistoty a vyvarovať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mala, alebo mohla mať za následok
znečistenie verejného priestranstva.
3. V záujme udržiavania čistoty verejného priestranstva obce je zakázané najmä:
a) odhadzovať akékoľvek odpadky, papiere či cigaretové nedopalky mimo odpadových
nádob, znečisťovať okolie vyberaním odpadu z odpadových nádob,
b) znečisťovať verejné priestranstvo vykonávaním telesnej potreby, zvratkami, pľuvaním,
odhadzovaním žuvačiek, prilepovaním žuvačiek,
c) čistiť a umývať dopravné prostriedky, stroje a zariadenia alebo inak znečisťovať
priestranstvo oplachovými vodami a inými znečisťujúcimi tekutinami s výnimkou čistenia
skiel, reflektorov, koncových svetiel a evidenčných čísel vozidiel, ktoré je nevyhnutné na ich
bezpečnú prevádzku,
d) ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať, zakrývať alebo premiestňovať
zariadenia verejného priestranstva,
e) skladovať na verejných priestranstvách, bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce
stavebné a iné materiály, obaly, kontajnery a podobné prekážky a predmety,
f) maľovať, sprejovať, či olepovať plochy a zariadenia verejného priestranstva, miestne
komunikácie a chodník.

Článok 4
Ochrana verejnej zelene na území obce
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1. Cieľom obce pri ochrane verejnej zelene je predchádzať vplyvom, činnostiam a zásahom,
ktoré verejnú zeleň ohrozujú, poškodzujú, ničia a minimalizujú podmienky jej rastu
a prirodzeného vývoja.
2. Pri užívaní verejnej zelene obce je povinnosťou každého dbať na ochranu verejnej zelene
a vyvarovať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mala, alebo mohla mať za následok ohrozenie,
poškodenie, zničenie a minimalizáciu podmienok jej rastu a prirodzeného vývoja verejnej
zelene.
3. V záujme ochrany verejnej zelene obce je zakázané najmä:
a) mechanicky a chemicky poškodzovať zeleň, trhať kvety a byliny, poškodzovať trávnaté
plochy zelene alebo spevnené časti,
b) robiť terénne úpravy a iné úpravy zelene bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce,
c) vysádzať kvety, byliny, trávu, kríky, stromy bez súhlasu vlastníka pozemku alebo obce,
d) vypaľovať verejnú zeleň, spaľovať lístie, konáre a a iný rastlinný materiál,
e) znečisťovať plochy verejnej zelene odpadkami, zvratkami, či vykonávaním
telesnej potreby,
f) jazdiť na plochách verenej zelene motorovými aj nemotorovými dopravnými prostriedkami,
vrátane kolobežiek, kolieskových korčulí a podobne, parkovať, opravovať, alebo
inak rozoberať motorové vozidlá na plochách verejnej zelene,
g) umiestňovať bez súhlasu vlastníka pozemku alebo obce zariadenia, odpadové nádoby
a podobné objekty, ktoré môžu obmedziť rast a racionálnu údržbu zelene,
h) poškodzovať zariadenia verejného priestranstva umiestnené na plochách verejnej zelene.
ch) zakladať oheň na verejnej zeleni,
i) stanovať na verejnej zeleni,
j) vykonávať stavebné práce na plochách verejnej zelene bez povolenia obce alebo v rozpore
s povolením obce

4. Vlastník, užívateľ, alebo správca pozemku, na ktorom sa nachádza verejná zeleň je povinný
najmä:
a) udržiavať verejnú zeleň v dobrom zdravotnom aj estetickom stave a starať sa, aby
nezasahovala mimo pozemku,
b) trávnaté plochy pravidelne kosiť a kríky strihať,
40

c) udržiavať verejnú zeleň pred burinami a inváznymi rastlinami,
d) odstrániť drevnú hmotu v prípade vyhynutia dreviny,
e) odstrániť biologický odpad po kosení a podobnom ošetrení verejnej zelene.

Článok 5
Ochrana drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území obce
1. Cieľom obce pri ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene je predchádzať
vplyvom, činnostiam a zásahom, ktoré dreviny verejnej zelene ohrozujú, poškodzujú, ničia
a minimalizujú podmienky ich rastu a prirodzeného vývoja.
2. Pri užívaní drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene obce je povinnosťou každého dbať
na ich ochranu a vyvarovať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mala, alebo mohla mať
za následok ohrozenie, poškodenie, zničenie a minimalizáciu podmienok rastu a prirodzeného
vývoja drevín ako súčasti verejnej zelene.
3. V záujme ochrany drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene obce je zakázané najmä:
a) mechanicky a chemicky poškodzovať dreviny, lámať a neodborne orezávať vetvy drevín,
narúšať koreňovú sústavu drevín aj ich nadzemných častí,
b) presádzať dreviny vrátane porušovania pôdneho krytu, vysádzať dreviny bez súhlasu
vlastníka pozemku alebo obce,
c) zbierať plody drevín, vyvesovať a upevňovať na dreviny predmety bez súhlasu vlastníka
pozemku alebo obce,
d) umiestňovať na verejnú zeleň stojany, pútače, dočasné prístrešky, stany, predajné pulty
a podobné zariadenia, ktoré môžu obmedziť rast a racionálnu údržbu drevín.

Článok 6
Pravidlá užívania povrchových vôd na drobných vodných tokoch na území obce
1. Cieľom obce pri regulácii užívania povrchových vôd na drobných vodných tokoch
na území obce je predchádzať vplyvom, činnostiam a zásahom, ktoré môžu negatívne
ovplyvniť ich kvalitu a prirodzený tok.
2. Pri všeobecnom užívaní vody z miestneho vodného toku je zakázané najmä:
a) vhadzovať akékoľvek predmety do vodného toku, či inak znečisťovať vodný tok,
b) skladovať vo vodnom toku akékoľvek predmety,
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c) používať vodu na osobnú hygienu, používať vo vodnom toku čistiace,
hygienické
a saponátové prostriedky,
d) znečisťovať vodu vodného toku vykonávaním telesnej potreby, zvratkami.

Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ..../2018, ktorým sa určujú pravidlá
na udržiavanie
čistoty
v obci
a ochranu
verejnej
zelene
bol
zverejnený
na pripomienkovanie vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce Spišské Bystré dňa
26.11.2018 a zvesený dňa 12.12.2018. Lehota na pripomienkovanie tohto návrhu všeobecne
záväzného nariadenia je 10 dní odo dňa jeho vyvesenia.
2. Na Všeobecne záväznom nariadení č. ..../2018, ktorým sa určujú pravidlá
na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
obce Spišské Bystré dňa .............. uznesením č. ...................
3. Všeobecne záväzne nariadenie č. ..../2018, ktorým sa určujú pravidlá na udržiavanie
čistoty v obci a ochranu verejnej zelene bolo vyhlásené vyvesením na úradnej
tabuli a na webovom sídle obce dňa ..............
4. Všeobecné záväzne nariadenie č. .../2018, ktorým sa určujú pravidlá na udržiavanie
čistoty v obci a ochranu verejnej zelene nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia.
5. Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Spišské Bystré
č. .../2018, ktorým sa určujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene
sa ruší Nariadenie obce Spišské Bystré č. 2/1991 o dodržiavaní čistoty
a poriadku na území obce Spišské Bystré a Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišské
Bystré na úseku ochrany a tvorby životného prostredia zo 14.06.1995.

Mgr. Marián Luha
starosta obce
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Príloha č. 2: Vyhodnotenie pripomienky

Vyhodnotenie pripomienky
k návrhu VZN č. ..../2018, ktorým sa určujú pravidlá na
udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene
Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 26.11.2018
- zverejnený na webovom sídle obce dňa: 26.11.2018
Lehota na uplatnenie pripomienok: do 10 dní od vyvesenia, t.j. do 6.12.2018
Pripomienku predložil: JUDr. Mgr. Martin Bendik
Doručenie pripomienok: e- mailom dňa 29.11.2018 a doplnenie dňa 4.12.2018.
Stručný obsah pripomienky: podávateľ pripomienky má za to, že pojem verejná zeleň nie
je dostatočné špecifikovaná, nakoľko tam chýba ustanovenie, že je to verejné prístupné, bez
oplotenia a pod. Navrhuje do definície pojmu doplniť pred koniec prvej vety slová, „ktorá je
verejne prístupná a zároveň je v majetku obce alebo jej správe“.
Vyhodnotenie pripomienky:
V návrhu VZN je okrem iného uvedené, že verejná zeleň je súčasťou verejného priestranstva.
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v ustanovení § 2b
ods. 1 definuje pojem „verejné priestranstvo“ ako ulicu, námestie, park, trhovisko a iný
priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na
všeobecné užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Z tejto definície verejného
priestranstva a definície uvedenej v návrhu VZN jasne vyplýva to, čo požaduje doplniť
podávateľ námietky, a preto jeho doplnenie by bolo obsahovo duplicitným znením. Zo znenia
zákonného ustanovenia a taktiež z návrhu VZN nemožno v žiadnom prípade usudzovať, že by
sa mohlo jednať o akúkoľvek zeleň v súkromnej záhrade, preto považujeme návrh VZN za
postačujúci. Požiadavka podávateľa pripomienky na doplnenie definície verejnej zelene je
obsiahnutá v zákonnom predpise, ktorý bol schválený poslancami národnej rady a preto jeho
schvaľovanie poslancami obecného zastupiteľstva je nedôvodné.
Záver: Na základe vyššie uvedených skutočnosti sa pripomienke nevyhovelo.
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Príloha č. 9

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 2. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 12.12.2018
K bodu číslo: 10 11
Názov materiálu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. .../2018
O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA A ĆASU PREVÁDZKY SLUŽIEB
NA ÚZEMÍ OBCE
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce
Spracovateľ: Terézia Havašová, odborný referent

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Prílohy: Príloha č. 1: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2018
o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území
obce

V Spišskom Bystrom dňa 04.12.2018
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1. Dôvodová správa:
Od 1.4. 2018 je účinná novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, na základe ktorej v zmysle § 4 ods. 5 písm. a) bod 3 je obec povinná vo veciach
územnej samosprávy podľa § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení ustanoviť nariadením
pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci. V súlade s ustanovením
§ 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy,
môže vydávať nariadenia na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach.
Obec Spišské Bystré má platné Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišské Bystré č. 5/2005
o pravidlách predaja v obchode a času prevádzky služieb, ktoré však už nezodpovedá
v súčasnosti platnej legislatíve a po zapracovaní obsahovo príbuznej problematiky v zmysle §
6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení bolo pripravené nové znenie všeobecne záväzného
nariadenia.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli
obce a na webovom sídle obce dňa 26.11.2018
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme poslancom vyvesený návrh nariadenia
schváliť – uzniesť sa na predloženom návrhu nariadenia.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2018 o pravidlách času predaja a času prevádzky
služieb na území obce.

3. Prílohy:
Príloha č. 1: Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2018 o pravidlách času predaja a času
prevádzky služieb na území obce.
Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie č. ..../2018
o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území obce
Spišské Bystré

Obec Spišské Bystré na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a podľa § 4 ods. 5 písmeno a) bod
3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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vydáva
všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce Spišské Bystré.
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje pravidlá času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území obce Spišské Bystré
2. Toto VZN sa vzťahuje na všetky fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby
(ďalej len podnikateľ), ktoré prevádzkujú na území obce prevádzkarne obchodu a služieb.
Článok 2
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) prevádzkarňou je priestor v ktorom sa uskutočňuje podnikateľská činnosť spočívajúca
v predaji a poskytovaní služieb, prevádzkarňou pre účely tohto nariadenia môže byť iba
priestor, na ktorý bolo príslušným stavebným úradom vydané právoplatné kolaudačné
rozhodnutie alebo rozhodnutie – povolenie zmeny účelu užívania stavby na obchod
a služby.
b) podnikateľom
1. osoba zapísaná v obchodnom registri,
2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
3. osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov,
c) prevádzkovateľom prevádzkarne je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva
podnikateľskú činnosť predajom alebo poskytnutím služieb,
d) prevádzkovou dobou je časovo obmedzená ohraničená časť dňa, počas ktorej je
prevádzkareň sprístupnená spotrebiteľom k predaju obchodnej komodity alebo poskytovaniu
služieb.
Článok 3
Prevádzková doba
1. Prevádzková doba prevádzkarní obchodu sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa v časovom
rozmedzí od 6.00 hod. do 22.00 hod.
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2. Prevádzková doba prevádzkarní pohostinných služieb sa určuje v dňoch pondelok
až nedeľa v časovom rozmedzí od 6.00 hod. do 22.00 hod.
3. Prevádzková doba prevádzkarní iných ako pohostinných služieb a služieb poskytujúcich
prechodné ubytovanie sa určuje v dňoch
pondelok až sobota od 6.00 hod. do 22.00 hod.
4. Prevádzková doba podľa odseku 2 sa vzťahuje aj na prevádzkovanie letnej terasy pri tejto
prevádzkarní.
5. Prevádzková doba prevádzkarní poskytujúcich pohostinné služby v rámci akcií pre
uzavretú spoločnosť je časovo neobmedzená.
6. Prevádzková doba v prevádzkarňach poskytujúcich služby prechodného ubytovania je
časovo neobmedzená.
7. Prevádzková doba prevádzkarní obchodu, prevádzkarní pohostinných služieb
a prevádzkarní poskytujúcich služby prechodného ubytovania na území obce dňa 31.12.
príslušného roka a 1.1. nasledujúceho kalendárneho roka je neobmedzená.
Článok 4
Záverečné ustanovenie
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .........../2018 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území obce Spišské Bystré bol zverejnený
na pripomienkovanie vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce Spišské Bystré dňa
26.11.2018. Lehota na pripomienkovanie tohto návrhu všeobecne záväzného nariadenia je
10 dní odo dňa jeho vyvesenia.
2. Na Všeobecne záväznom nariadení č. .........../2018 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území obce Spišské Bystré
sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
obce Spišské Bystré dňa .............. uznesením č. ................
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. .........../2018 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Spišské Bystré
bolo vyhlásené vyvesením na úradnej
tabuli a na webovom sídle obce Spišské Bystré dňa ......................
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. .........../2018 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Spišské Bystré nadobúda účinnosť 15.dňom od vyvesenia.
5. Nadobudnutím účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. .........../2018 o pravidlách
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Spišské Bystré sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišské Bystré č. 5/2005 o pravidlách predaja v obchode
a času prevádzky služieb.

Mgr. Marián Luha
starosta obce
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Príloha č. 10

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 2. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 12.12.2018
K bodu číslo: 11 12
Názov materiálu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. .../2018,
KTORÝM SA USTANOVUJÚ PODROBNOSTI O ORGANIZÁCII
MIESTNEHO REFERENDA

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce
Spracovateľ: Ing. Kristína Horáková, prednostka obecného úradu

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Prílohy: Príloha č. 1: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2018,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho
referenda

V Spišskom Bystrom dňa 05.12.2018
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1. Dôvodová správa:
Od 1.4. 2018 je účinná novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, na základe ktorej v zmysle § 4 ods. 5 písm. a) bod 4 je obec povinná vo veciach
územnej samosprávy podľa § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení ustanoviť nariadením
podrobnosti o organizácii miestneho referenda. Doteraz takéto všeobecne záväzné nariadenie
obec prijaté nemala, nakoľko takáto povinnosť ustanovená nebola. Vzhľadom na vyššie
uvedené Mgr. Kundisová Jarmila, zamestnankyňa obce, spracovala návrh všeobecne
záväzného nariadenia o ustanovení podrobností o organizácii miestneho referenda.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli
obce a na webovom sídle obce dňa 26.11.2018. Ku dňu spracovania materiálu pripomienky
podané neboli.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení č. 5/2018,ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii
miestneho referenda.

3. Prílohy:
Príloha č. 1: Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2018,ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o organizácii miestneho referenda.

Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2018, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o organizácii miestneho referenda

Obec Spišské Bystré na základe ustanovení § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení) a § 4 ods. 5
písm. a) bod 4 zákona o obecnom zriadení v nadväznosti na §11a zákona o obecnom zriadení
vydáva
všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho
referenda.
Článok 1
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Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje vyhlásenie, prípravu, priebeh a vyhlásenie
výsledkov miestneho referenda v obci.
2. Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum v súlade so Zákonom o obecnom
zriadení.
3. Zastupiteľstvo určí dátum konania referenda tak, aby sa uskutočnilo v sobotu.
4. Na účely hlasovania a sčítania hlasov v miestnom referende tvorí celé územie obce jeden
volebný okrsok.
Článok 2
Komisia pre miestne referendum

1. Komisia pre miestne referendum musí mať najmenej 5 členov a najmenej
2 náhradníkov. Členov a náhradníkov komisie určí obecné zastupiteľstvo uznesením.
Pre
platnosť
tohto
uzneseniajepotrebnýsúhlasnadpolovičnejväčšinyprítomnýchposlancov.
2. Člen komisie sa ujíma svojej funkcie zložením sľubu na začiatku na prvom zasadnutí
komisie tak, že podpíše písomný sľub tohto znenia:„ Sľubujem na svoju česť, že budem
svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou
Slovenskej republiky a zákonmi.“
3. Členstvo v komisii pre miestne referendum zaniká doručením uznesenia obecného
zastupiteľstva o odvolaní člena komisie – potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
prítomných poslancov alebo doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa
funkcie obe predsedovi komisie pre miestne referendum. Predseda komisie pre miestne
referendum bezodkladne povolá do komisie náhradníka. Náhradník sa ujíma funkcie
tak, že skladá sľub člena komisie do rúk predsedu komisie tak, že podpíše znenie sľubu
člena komisie.
4. Členstvo v komisii pre miestne referendum zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub
najneskôrdoskončeniaprvéhozasadnutiakomisie;tosanetýkanáhradníka.
5. Dátum prvého zasadnutia komisie stanoví uznesením obecné zastupiteľstvo v súlade
s ustanovením § 11a ods. 6 zákona o obecnom zriadení. Zasadnutie zvoláva starosta
obce.
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6. Na prvom zasadnutí určí žreb z členov komisie predsedu a podpredsedu. Žrebovanie riadi
najstarší člen komisie.
7. Predseda komisie a v čase jeho neprítomnosti podpredseda komisie riadi činnosť
komisie a zabezpečuje poriadok vo volebnej miestnosti a v jej bezprostrednom okolí.
Jeho pokyny na zachovanie poriadku sú záväzné pre všetkých prítomných.
8. Organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom
rokovania komisie a odborného poradcu komisie vykonáva zapisovateľ komisie.
Zapisovateľkomisienieječlenomtejtokomisie.Menujeaodvolávahostarostaobce,
menovacím dekrétom zapisovateľa komisie pre miestne referendum. Zapisovateľ
komisie sa ujíma svojej funkcie zložením sľubu na začiatku na prvom zasadnutí komisie
tak, že podpíše písomný sľub tohto znenia: „ Sľubujem na svoju česť, že budem
svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou
Slovenskej republiky
a zákonmi.“
9. Zapisovateľ komisie organizačne a administratívne zabezpečuje úlohy súvisiace
s prípravou a priebehom referenda. Plní funkciu odborného poradcu.

10. Komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej
členov. Uznesenie je prijaté, ak sa zaň vyslovila nadpolovičná väčšina prítomných členov.
Ak dôjde k rovnosti hlasov, návrh sa považuje za zamietnutý.
11. Komisia:
a) dozerá na dodržiavanie právnych predpisov pri príprave a konaní miestneho
referenda,
b) zabezpečuje riadny priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdanie
hlasovacích lístkov a dbá o poriadok v miestnosti na hlasovanie a v jej
bezprostrednom okolí,
c) vykonáva sčítanie hlasov a zisťuje celkové výsledky miestneho referenda v obci,
d) vyhotoví a odovzdá zápisnicu o priebehu a výsledku miestneho referenda
starostovi obce,
e) plní ďalšie úlohy vyplývajúce z tohto nariadenia.
Článok 3
Priebeh hlasovania
1. Hlasovania v miestnom referende sa môže zúčastniť obyvateľ obce Spišské
Bystré s trvalým pobytom v obci, ktorý je oprávnený voliť do orgánov samosprávy
obcí vzmyslezákonač.180/2014Z.z.opodmienkachvýkonuvolebnéhoprávaaozmene
a
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „oprávnený
volič“).
2. Prekážkou vo výkone hlasovacieho práva v miestnom referende je
ustanovenéobmedzenieosobnejslobodyzdôvodovochranyverejnéhozdravia.

zákonom

Článok 4
Zoznam obyvateľov obce oprávnených na hlasovanie
1. Zoznam obyvateľov obce oprávnených na hlasovanie /ďalej len "zoznam"/ vyhotoví
obec.
2. O vyhotovení zoznamu a o dopisovaní do zoznamu platia primerane ustanovenia
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Obec odovzdá zoznam komisii najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.
4. Členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré
spracúvajú.
Článok 5
Hlasovacie lístky
1. Na hlasovacom lístku pre miestne referendum musí byť uvedené:
a) deň, prípadne dni konania hlasovania,
b) otázka/y a pri každej sú vytlačené rámčeky, z ktorých jeden je nadpísaný slovom
"áno" a druhý slovom "nie",
c) poučenie o spôsobe úpravy hlasovacieho lístka.
2. Na každom hlasovacom lístku pre miestne referendum musí byť odtlačok okrúhlej
pečiatky obce s erbom obce vo farbe červenej.
3. Na každej úradnej obálke pre miestne referendum (ďalej len „úradnej obálke“),ktorá
musí byť nepriehľadná, musí byť odtlačok okrúhlej pečiatky obce s erbom obce vo
farbe červenej.
4. Obec zabezpečí, aby hlasovacie lístky a úradné obálky boli komisii doručené v deň
konania hlasovania a to najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.
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5. Oprávnený volič dostane hlasovací lístok a úradnú obálku v miestnosti na hlasovanie
v deň konania hlasovania.
Článok 6
Hlasovanie
1. Predseda komisie skontroluje pred začatím volieb za prítomnosti členov komisie
volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku a zapečatí ich. Skontroluje tiež
vybavenie volebnej miestnosti, či je pripravený zoznam voličov a dostatočný počet
hlasovacích lístkov a úradných obálok.
2. Oprávnený volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť
občianskym preukazom a po zázname v zozname voličov dostane od komisie úradnú
obálku a hlasovací lístok.
3. Oprávnený volič hlasuje osobne. Hlasovanie je tajné. Vo volebných miestnostiach sú
na úpravu hlasovacích lístkov určené osobitné priestory oddelené tak, aby bola zaručená
tajnosť hlasovania.
4. Oprávnený volič hlasuje osobne tak, že po prevzatí hlasovacieho lístka a úradnej
obálkyvstúpidopriestoruurčenéhonaúpravuhlasovacíchlístkovatunahlasovacom
lístku
označí spôsobom určeným na hlasovacom lístku odpoveď na otázku/y položenú/é v
miestnom referende. Po označení odpovede /í vloží hlasovací lístok do úradnej obálky.
5. Členovia komisie nemôžu upravovať hlasovacie lístky za oprávnených voličov. V
prípade, že oprávnený volič nesprávne upravil hlasovací/ie lístok/ky môže požiadať, aby mu
komisia vydala za nesprávne upravený hlasovací lístok nový hlasovací lístok.
6. Volič je povinný odložiť nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené
hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne
upravených hlasovacích lístkov; ak ide o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, volič
nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred
členmi komisie.
7. Oprávnený volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo
preto,ženemôžečítaťalebopísať,máprávovziaťsoseboudopriestoruurčenéhona
úpravu
hlasovacích lístkov iného voliča, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov
upravila vložil do úradnej obálky.
8. Oprávnený volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu
hlasovacíchlístkovvložíúradnúobálkudoschránkypremiestnereferendum.
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9. Oprávnenývoličmôžepožiadaťzozávažných,najmäzdravotnýchdôvodovkomisiu, aby
mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode obce. V takom
prípade komisia vyšle k oprávnenému voličovi dvoch svojich členov s prenosnou
volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a úradnou obálkou. Oprávnený volič hlasuje
tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.
10. Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho
ukončiť, môže komisia odročiť začatie hlasovania na neskoršiu hodinu alebo predĺžiť čas
hlasovania. Celkový čas hlasovania sa však nesmie skrátiť. Komisia o takomto opatrení
vyrozumie voličov spôsobom v mieste obvyklým. V prípade, že hlasovanie je prerušené,
zapečatí komisia volebné spisy, volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku. Pri
opätovnom začatí hlasovania predseda za prítomnosti členov komisie overí neporušenosť
pečatí a poznamená to v zápisnici ohlasovaní.
11. Po uplynutí hodiny určenej na ukončenie hlasovania môžu hlasovať už len tí, ktorí
sú vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Potom sa volebná miestnosť uzavrie
a predseda komisie vyhlási hlasovanie za ukončené.
Článok 7
Sčítanie hlasov
1. Sčítavanie hlasov prebieha po ukončení hlasovania za prítomnosti všetkých členov
komisie a aj zapisovateľa. Činnosť členov komisie riadi jeho predseda a v prípade jeho
neprítomnosti podpredseda. Členovia komisie majú oprávnenie zúčastňovať sa podľa
pokynov predsedu na všetkých úkonoch potrebných pre sčítavanie hlasov.
2. Po ukončení hlasovania dá predseda komisie zapečatiť nepoužité hlasovacie lístky
a úradné obálky a potom dá otvoriť volebnú schránku. Ak komisia použila na výslovnú
žiadosť jednotlivých voličov aj prenosnú volebnú schránku, komisia obsah schránok po
ich otvorení zmieša.
3. Komisia spočíta obálky z volebných schránok a porovná ich počet s počtom vydaných
obálok podľa záznamov v zozname voličov – rozdiely zaznamená
v zápisnici.
Neúradnéobálkykomisiavylúčitak,žeichpočetidôvodvylúčeniaprijmeuznesením.
4. Komisia otvorí obálky, ktoré neboli vylúčené a zistí:
a)
b)
c)
d)

celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
počet neplatných hlasovacích lístkov
počet platných hlasovacích lístkov,
počet hlasov pre jednotlivé otázky.
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5. Každý člen komisie môže nazerať do hlasovacích lístkov. Predseda komisie kontroluje
správnosť sčítania hlasov.
6. V miestnosti, kde komisia sčítava hlasy, majú právo byť prítomní členovia komisie,
zapisovateľ a osoby, ktorým na to dala povolenie komisia. O tom urobí ihneď písomný
záznam.
7. Komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania
v obci, ktorú podpíšu predseda, podpredseda a ostatní členovia komisie. Dôvody
prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
8. V zápisnici komisia uvedie:
čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
počet voličov zapísaných do zoznamu nahlasovanie,
počet voličov, ktorým bola vydané hlasovacie lístky,
počet neúradných obálok, ktoré boli vylúčené z hlasovania,
počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
početodovzdanýchplatnýchapočetodovzdanýchneplatnýchhlasovacíchlístkov,
počet hlasov pre jednotlivé otázky (ak sa hlasuje spôsobom „áno“ „nie“ počet hlasov
podľa jednotlivých odpovedí pre každú jednotlivú otázku),
h) výsledok miestneho referenda,
i) prehľad uznesení komisie a ich odôvodnenie.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

9. K zápisnici komisia priloží stručnú správu o obsahu sťažností, ktoré jej boli podané,
a uzneseniach, ktoré k nim prijala, ako aj prípady porušenia právnych predpisov pri
príprave a priebehu hlasovania.
10. Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania
predseda komisie jedno vyhotovenie zápisnice odovzdá bez meškania obci.
11.
Komisiazapečatíodovzdanéhlasovacielístkyazoznamyobyvateľovoprávnenýchna
hlasovanieaodovzdáichspolusostatnýmidokladmiohlasovanídoúschovyobci.
12. Hlasovací lístok je neplatný, ak:
a) odovzdaný hlasovací lístok nie je predpísaným hlasovacím lístkom,
b) odovzdaný hlasovací lístok nie je upravený určeným spôsobom,
c) ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov, sú všetky hlasovacie lístky neplatné.
13. O platnosti hlasovacieho lístku rozhoduje komisia tak, že prijíma uznesenie k platnosti
sporných hlasovacích lístkov ku každému osobitne.
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14.Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica
oprávnených voličov podľa článku 3 tohto nariadenia a ak bolo rozhodnutie prijaté
nadpolovičnouväčšinouplatnýchhlasovúčastníkovmiestnehoreferenda.
Článok 8
Vyhlásenie výsledku miestneho referenda
Obec vo vyhlásení výsledkov uvedie:
a) celkový počet voličov, ktorí sa zúčastnili na miestnom referende,
b) počet hlasov pre jednotlivé otázky (ak sa hlasuje spôsobom „áno“ „nie“ počet hlasov
podľa jednotlivých odpovedí pre každú jednotlivú otázku) v obci,
c) výsledok, ktorý z hlasovania vyplynul.
Článok 9
Opatrenia na zabezpečenie miestneho referenda
1. Miestnosti na hlasovanie, hlasovacie lístky a obálky a iné pomocné prostriedky na
vykonanie miestneho referenda zabezpečí obecný úrad.
2. Pri vchode do miestnosti určenej na miestne referendum sa umiestňuje nápis
"Miestnosť pre miestne referendum".
3. V miestnosti pre miestne referendum sa umiestňujú na čelnú stenu štátna vlajka
Slovenskej republiky a štátny znak Slovenskej republiky.
4. V miestnosti pre miestne referendum musí byť volebná schránka, prenosná volebná
schránka, schránka na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích
lístkov, zoznam voličov a čisté tlačivá zoznamu voličov na dopísanie voličov,
dostatočný počet hlasovacích lístkov pre miestne referendum a úradných obálok pre
miestne referendum a dostatočný počet tlačív zápisnice o priebehu a výsledku
hlasovania
v miestnom referende.
5. Pred vchodom do miestnosti pre miestne referendum musia byť vystavené hlasovacie
lístky s označením "vzor" a informácia pre voliča o spôsobe úpravy hlasovacieho lístka.
6. Miestnosť pre miestne referendum musí byť vybavená osobitnými priestormi na úpravu
hlasovacích lístkov a písacími potrebami na úpravu hlasovacích lístkov. Počet osobitných
priestorov na úpravu hlasovacích lístkov určuje obec s prihliadnutím na počet oprávnených
voličov v obci.
Článok 10
Financovanie volieb
1. Výdavky spojené s miestnym referendom sa hradia z rozpočtu obce.
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2. Ak zastupiteľstvo pri vyhlásení referenda nerozhodne inak, o nárokoch členov komisií
a zapisovateľov platia primerane ustanovenia osobitného predpisu (Vyhláška MV SR
č. 308/2015 Z.z. o výdavkoch spojených s voľbami).
Článok 11
Obmedzenia súvisiace s konaním referenda
1. Členovia komisie pre miestne referendum nesmú poskytovať informácie o priebehu
ačiastkovýchvýsledkochhlasovaniaaždozverejneniavýsledkovmiestnehoreferenda.
Článok 12
Záverečné ustanovenia
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ..../2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o organizácii miestneho referenda bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na úradnej
tabuli a webovom sídle obce dňa
............
a zvesený dňa ............ Lehota
na pripomienkovanie tohto návrhu všeobecne záväzného nariadenia je 10 dní odo dňa jeho
vyvesenia.
2. Na Všeobecne záväznom nariadení č. ..../2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o organizácii miestneho referenda sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
dňa .............. uznesením č. ...................
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. ..../2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii
miestneho referenda vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce
dňa ..............
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. ..../2018, ktorým sa ustanovujú
o organizácii miestneho referenda nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia.

podrobnosti

Mgr. Marián Luha
starosta obce
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Príloha č. 11

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 2. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 12.12.2018
K bodu číslo: 12 13
Názov materiálu: NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO
KONTROLÓRA OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ NA I. POLROK 2019

Predkladateľ: Ing. Veronika Hoffmannová, hlavný kontrolór obce

Spracovateľ: Ing. Veronika Hoffmannová, hlavný kontrolór obce

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Spišské Bystré na I. polrok 2019

V Spišskom Bystrom dňa 26.11.2018
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1. Dôvodová správa:
Podľa zákona o obecnom zriadení (Zákon č. 369/1990 Zb.) §18 f ods. 1) písm. b) hlavný
kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej
činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred rokovaním v zastupiteľstve zverejnený
spôsobom v obci obvyklým.
Návrh plánu bol zverejnený na webovom sídle obce a úradnej tabuli dňa 26.11.2018.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na I. polrok 2019
B) poveruje
hlavného kontrolóra obce vykonaním kontroly
3.Príloha: návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na I.
polrok 2019

NÁVRH
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI
hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na I. polrok 2019

V súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Spišské Bystré návrh Plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019.
Kontrolná činnosť
p.č. Plánované kontroly

Kontrolované obdobie

1.
Kontrola plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva obce Spišské Bystré
k 31.12.2018

2018

Ostatné kontroly
2.

Kontroly vykonávané na základe uznesení
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom

Podľa uznesenia
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3.

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na
základe poznatkov, o ktorých sa hlavný
kontrolór dozvie pri výkone svojej činnosti.

Podľa povahy kontroly

Ostatná činnosť vyplývajúca zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a osobitných predpisov
1.

Príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na
nasledujúce obdobie

2.

Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu
záverečného účtu za rok 2018

3.

Vypracovanie a predkladanie správ
o výsledkoch kontroly na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva

4.

Účasť na zasadnutiach zastupiteľstva s hlasom
poradným

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce schválený obecným
zastupiteľstvom je v zmysle § 18e zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
poverením na vykonanie následnej finančnej kontroly.
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. b)
zákona č.369/1990 o obecnom zriadení zverejnený na úradnej tabuli obce
dňa.........,predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva v Spišskom
Bystrom
a schválený uznesením č..................../2018 na jeho zasadnutí konanom dňa
..................2018

V Spišskom Bystrom, 12.11.2018

Ing. Veronika Hoffmannová, v.r.
Hlavný kontrolór
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Príloha č. 12

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 2. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 12.12.2018
K bodu číslo: 13 14
Názov materiálu: SPRÁVA Z VYKONANEJ NÁSLEDNEJ KONTROLY – KONTROLA
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ A INTERNÝCH NORIEM OBCE SPIŠSKÉ
BYSTRÉ V ZMYSLE PLATNEJ NOVELY ZÁKONA Č. 369/1990 ZB. O OBECNOM
ZRIADENÍ A OSTATNÝCH AKTUÁLNYCH LEGISLATÍVNYCH ZMIEN

Predkladateľ: Ing. Veronika Hoffmannová, hlavný kontrolór obce

Spracovateľ: Ing. Veronika Hoffmannová, hlavný kontrolór obce

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha: Správa z vykonanej následnej kontroly

V Spišskom Bystrom dňa 26.11.2018
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1. Dôvodová správa:
Kontrola bola vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré
na 2.polrok 2018, schváleného OZ Spišské Bystré uznesením č. 33/2018/8/A,Bz 27.06. 2018 a v
súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, kontrola odmeňovania podľa § 15 ods.
4 zákona č. 369/1990 Zb. v zmysle platnej novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a ostatných aktuálnych legislatívnych zmien.
Cieľom kontroly bolo posúdiť zákonnosť VZN, interných noriem odmeňovania.
Záver z kontroly je uvedený v správe, ktorá tvorí prílohu tohto materiálu.

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
Správu z vykonanej následnej kontroly – Kontroly Všeobecne záväzných nariadení
a interných noriem Obce Spišské Bystré v zmysle platnej novely zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a ostatných aktuálnych legislatívnych zmien

3. Príloha:

Správa z vykonanej následnej kontrolyKontrola Všeobecne záväzných nariadení a interných noriem Obce Spišské
Bystré v zmysle platnej novely zákona č.369/1990Zb. o obecnom zriadení
a ostatných aktuálnych legislatívnych zmien
Hlavný kontrolór: Ing. Veronika Hoffmannová
Kontrolovaný subjekt: Obec Spišské Bystré
Predmet kontroly: kontrola VZN obce Spišské Bystré podľa § 4 ods.5 zákonač.369/1990Zb.
o obecnom zriadení, kontrola odmeňovania podľa §15 ods 4 zákonač.369/1990Zb v zmysle
platnej novely zákona č.369/1990Zb. o obecnom zriadení a ostatných aktuálnych
legislatívnych zmien
Cieľ kontroly: posúdiť zákonnosť VZN, interných noriem odmeňovania
Kontrolované obdobie: platné a účinné VZN a platné interné predpisy
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Miesto vykonania kontroly: Obec Spišské Bystré – Obecný úrad
Dátum vykonania kontroly: 15.11.2018- 20.11.2018
K vykonaniu následnej kontroly boli hlavnej kontrolórke obce predložené platné a účinné
VZN Obce Spišské Bystré:


VZN 2/2009 o určení názvu nových ulíc Slnečná, Krátka, Kamenec,



VZN 4/2012 o určení názvu ulice Družstevná.

Ďalej boli predložené Zásady odmeňovania poslancov obce Spišské Bystré.

K jednotlivým kontrolovaným VZN mám tieto zistenia a odporúčania:


VZN 2/2009 o určení názvu nových ulíc Slnečná, Krátka, Kamenec,



VZN 4/2012 o určení názvu ulice Družstevná.
V zmysle novely zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení je podľa § 4 ods.5 obec
povinná ustanoviť názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny.
Odporúčam vytvoriť VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a
číslovaní stavieb v obci Spišské Bystré, v ktorom by boli stanovené zásady
označovania ulíc a iných verejných priestranstiev.
Zákon vyžaduje aby všetky pomenované ulice boli vymedzené vo VZN. Preto ďalej
odporúčam, aby doterajšie názvy a pomenovania ulíc a verejných priestranstiev v
abecednom poradí a územnom vymedzení boli uvedené v prílohe VZN, ktorá by bola
neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN.

V priebehu vykonávania kontroly boli vypracovávané návrhy VZN:


VZN, ktorým sa určujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci
a ochranu verejnej zelene,



VZN o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území obce Spišské
Bystré,



VZN, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda

Konštatujem, že návrhy VZN boli vypracované v súlade so zákonom č.369/1990Zb.
o obecnom zriadení.
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Zásady odmeňovania poslancov obce Spišské Bystré je potrebné prepracovať vzhľadom na
novelu zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorá stanovuje stropy v odmeňovaní
poslancov(§25 ods.8), členov komisií, ktorí nie sú poslancami (§15 ods.4).

Záver: Pri kontrole VZN boli zistené nedostatky pri VZN o označovaní ulíc, ktoré sú
uvedené v texte správy a súvisia s potrebou aktualizovať VZN. Taktiež je potrebné
aktualizovať Zásady odmeňovania poslancov obce Spišské Bystré.
S výsledkom kontroly bol oboznámený starosta obce Spišské Bystré Mgr. Marian Luha
štatutárny zástupca kontrolovaného subjektu a Ing. Kristína Horáková- prednostka
Obecného úradu v Spišskom Bystrom dňa ........................2018.
Správa napísaná dňa..............................2018

Ing. Veronika Hoffmannová
Hlavná kontrolórka
Obce Spišské Bystré
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Príloha č. 13

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 2. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa:12.12.2018
K bodu číslo: 14 15
Názov materiálu: NÁVRH NA ODOVZDANIE ZREALIZOVANEJ INVESTÍCIE DO
SPRÁVYZŠ s MŠ SPIŠSKÉ BYSTRÉ
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Ing. Kristína Horáková, prednostka obecného úradu

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 16.10.2018
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1. Dôvodová správa:
Obec Spišské Bystré zverila svoj majetok na ulici Michalská 398/8 – budovy a pozemky
v areáli základnej školy do správy svojej rozpočtovej organizácii Základnej škole s materskou
školou Spišské Bystré, IČO: 037876031, so sídlom Michalská 398/8, Spišské Bystré
Protokolom zo dňa 01.07.2002.
Obec Spišské Bystré v roku 2018 ako vlastník objektu telocvične a multifunkčného ihriska
v areáli základnej školy zrealizovala rekonštrukciu telocvične so zázemím a rekonštrukciu
vonkajšieho multifunkčného ihriska.
Investičnú akciu „Rekonštrukcia telocvične“ s finančnou podporou Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR vo výške 116 542,69 eur, spoluúčasť obce z vlastných finančných
prostriedkov bola vo výške 29 875,00 eur. Celková obstarávacia hodnota investície je
146 417,69 eur.
Na realizáciu rekonštrukcie multifunkčného ihriska obec získala finančné prostriedky
Slovenského futbalového zväzu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR vo výške 10 000 eur, spoluúčasť obce bola vo výške 5 297,02 eur. Obstarávacia
hodnota investície je 15 297,02 eur.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
zverenie zrealizovaných investícií k 01.01.2019 znížených o oprávky k 31.12.2018:
Rekonštrukcia telocvične vo výške 140 926,97 eur
Rekonštrukcia ihriska vo výške 14 978,32 eur
do správy rozpočtovej organizácii obce - Základnej škole s materskou školou Spišské Bystré,
Michalská 398/8, Spišské Bystré , IČO: 037876031.
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Príloha č. 14

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 2. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 12.12.2018
K bodu číslo: 15 16
Názov materiálu: PLÁN ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE
SPIŠSKÉ BYSTRÉ NA ROK 2019

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce
Spracovateľ: Jana Kiktová, administratívna pracovníčka

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha: návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva obce na rok
2019

V Spišskom Bystrom dňa 30.11.2018
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1. Dôvodová správa:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zasadá podľa potreby, najmenej však raz
za tri mesiace. V prípade potreby je možné zvolať neplánované zasadnutie v súlade s platnou
legislatívou. Termíny plánovaných zasadnutí sú len orientačné, v prípade nepredvídaných
udalostí je možné termín zasadnutia presunúť podľa potreby. Termíny sa môžu meniť podľa
aktuálnych úloh pri napĺňaní samosprávnych funkcií obce.
Účelom tohto plánu je poskytovať informácie o pláne činnosti obecného zastupiteľstva.
Zasadnutia sa konajú v zasadačke Obecného úradu Spišské Bystré (začiatky zasadnutia sú
spravidla o 17:30 h). Zasadnutia sú naplánované v uvedené dni (pozri prílohu tohto
materiálu).
Ďalšími faktormi návrhu termínov zasadnutí sú štátne sviatky a školské prázdniny v roku
2019.
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019 je zostavený ta, že rešpektuje zaužívané
pravidlo a zvyklosti konania obecného zastupiteľstva spravidla raz za dva a pol mesiaca
okrem prázdninových mesiacov júl a august.
Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (§ 5 ods. 2 a § 5 ods. 8) stanovuje, že na zverejňovanie informácií
obecnými zastupiteľstvami sa primerane použije úprava týkajúca sa zverejňovania informácií
Národnou radou Slovenskej republiky a to obecné zastupiteľstvo je povinné aktívne zverejniť
najmä: a ) termíny jeho zasadnutí a zasadaní výborov (v podmienkach obce komisií)...
V súlade s týmto zákonom
predkladáme návrh ročného plánu zasadnutí Obecného
zastupiteľstva obce Spišské Bystré na rok 2019, ktorý tvorí prílohu tohto materiálu.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré na rok 2019
3. Príloha: Návrh plánu zasadnutí OcZ na rok 2019
Mesiace
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Predpokladaný termín
13.02.2019
24.04.2019
26.06.2019
04.09.2019
23.10.2019
11.12.2019
68

Príloha č. 15

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 2. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa:12.12.2018
K bodu číslo: 16 17
Názov materiálu: SPRÁVA VELITEĽA DHZO O STAVE A AKCIESCHOPNOSTI DHZO
ZA ROK 2018

Predkladateľ: Róbert Gabrik, veliteľ DHZO

Spracovateľ: Róbert Gabrik, veliteľ DHZO

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 05.12.2018
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1. Dôvodová správa:
Správa sa predkladá na základe Požiarneho poriadku obce Spišské Bystré zo dňa 29.01.2016
článok 9 písmeno e) vypracovanie a predloženie správy o stave a akcieschopnosti DHZO
veliteľom DHZO.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
berie na vedomie
predloženú Správu o stave a akcieschopnosti DHZO veliteľom DHZO

3. Prílohy:
Príloha č. 1 – Správa o činnosti DHZO
Školská

veliteľ DHZO RÓBERT GABRIK
, 059 18 Spišské Bystré, t.č. 0904 114 797

VEC:
SPRÁVA O STAVE A AKCIESCHOPNOSTI ČLENOV
Na základe dohody č.1/2015 nemá obec Spišské Bystré DHZO, ale úlohy DHZO plnia členovia
DHZ . K dátumu vypracovania tejto správy je 20 členov vyškolených a pripravených plniť úlohy obecného
hasičského zboru . Hasičská jednotka sa skladá z veliteľa jednotky, veliteľov družstiev a členov. Obec
Spišské Bystré je zaradená do kategórie A.
Vyhláška 201/2015 príloha č.1b k vyhláške č.611/2006 Z. z.
Kategória A:
a) hasičská jednotka určená pre katastrálne územie obce so stupňom nebezpečenstva V. až VII,
b) hasičská jednotka prvého nasadenia určená na poskytovanie pomoci v oblastiach, v ktorých zbor nemá
dostatočné
plošné pokrytie a nespĺňa požiadavku času dojazdu na miesto nežiaducej udalosti.
Úlohy:
a) vykonanie
1. prvotného zásahu „1 C“ vodným prúdom pri záchrane osoby pri požiari v objekte,
2. základného prieskumu a jednoduchej technickej záchrany, napríklad vstup do uzatvoreného priestoru,
3. samostatného zásahu pri menších požiaroch v prírodnom prostredí,
4. prvotného zásahu pri vonkajších požiaroch objektov, spoločného zásahu so zborom pri vnútornom alebo
vonkajšom
požiari objektov a požiari v prírodnom prostredí, napríklad striedanie príslušníkov, zásobovanie vodou
a podobne,
5. jednoduchých technických zásahov pri dopravných nehodách motorových vozidiel, napríklad
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vyslobodzovanie
zranených osôb z havarovaných vozidiel pomocou ručného náradia, záchyt drobného úniku ropných
produktov
a prevádzkových kvapalín z havarovaných vozidiel a podobne,
6. jednoduchých zásahov spojených so záchranou osôb v rámci súčinnosti so záchrannou zdravotnou
službou,
napríklad transport zranených osôb, použitie jednoduchých technických prostriedkov na vstup do
uzatvorených
objektov a podobne,
b) zásahová činnosť pri nežiaducich udalostiach, napríklad veterné a snehové kalamity, povodne a podobne.
Požiadavky na akcieschopnosť hasičskej jednotky:
a) absolvovanie základnej prípravy členov všetkými členmi hasičskej jednotky podľa § 16 ods. 4,
absolvovanie špecializovanej
prípravy na získanie odbornej spôsobilosti na funkciu veliteľ hasičskej jednotky, veliteľ družstva
a technik špecialista odbornej služby alebo ďalšie odborné spôsobilosti podľa § 18 a 24,
b) zdravotná spôsobilosť všetkých členov hasičskej jednotky, psychologická spôsobilosť na vybrané
činnosti, napríklad
vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy,1)
c) vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami na základe
hodnotenia
zdravotných rizík a kategorizácie prác,
d) dodržiavanie počtov a funkčného zloženia členov hasičskej jednotky,
e) dodržiavanie vybavenosti hasičskej jednotky hasičskou technikou,
f) vybavenie hasičskej techniky vozidlovou rádiostanicou a určeným počtom prenosných rádiostaníc,
g) výjazd hasičskej jednotky od vyžiadania pomoci operačným strediskom v počte 1 + 3 do desiatich minút,
h) od vyžiadania pomoci operačným strediskom sa musí do troch hodín dostaviť do hasičskej zbrojnice 66
% členov hasičskej jednotky.
K dátumu spracovaniu tejto správy DHZ Spišské Bystré zasahovalo pri hlásených výjazdoch
Krajskému Riaditeľstvu HaZZ 11 krát. Hlásené výjazdy by mali byť v počte 1+3 členov . Jednalo sa o
nasledovné udalosti:






požiar skládky v lese
previerka pripravenosti,
povodeň Hranovnica,
asistenčná hliadka ,
taktické cvičenie – požiar senník družstvo,
a ďalšie šesť hlásených výjazdov .

Okrem uvedenej hlásenej činnosti sa DHZ zúčastňovalo na plnení technických výjazdov a pomoci
v katastrálnom území obce 15 krát. Jednalo sa prevažne o nehlásené výjazdy na KR HaZZ.



čistenie studní,
čistenie odpadových kanálov.

V rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov došlo v mesiaci október 2018 ku
kategorizácii hasičských jednotiek obcí. DHZ Spišské Bystré je v rámci tejto kategorizácie zaradený do
kategórie „A“, z čoho obci, ktorá je zriaďovateľom DHZO v zmysle platnej legislatívy (zákon č.314/2001,
vyhláška MV č. 201/2015 atď.), vyplývajú rôzne povinnosti.
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314/2001 Z.z. § 15
Povinnosti obce
Obec je povinná
a) podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi
u právnických osôb, ktoré zriadila,
b) zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce na likvidáciu požiarov a vykonávanie záchranných prác, ak ďalej
nie je ustanovené inak; udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické
vybavenie,
c) zabezpečovať odbornú prípravu dobrovoľného hasičského zboru obce,
d) vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,
e) zabezpečiť výstavbu a údržbu hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na
hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ
možno ohlásiť požiar,
f) označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a prístupové komunikácie, ktoré sú súčasťou
zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,
g) plniť úlohy právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa ustanovené týmto zákonom vo vzťahu k
vlastnému majetku,
h) vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.
Z pohľadu mňa ako veliteľa sú členovia dostatočne vyškolený na 80% . Členovia sú pripravený plniť úlohy
obecného hasičského zboru na 65% . Preto by som navrhol
zriaďovaciu listinu DHZO,
dohodu o členstve,
menovací dekrét veliteľa DHZO
dodatok k dohode o členstvo,
poistenia členov DHZO vodičov,
lepšiu spoluprácu s obcou a
prostriedky na riadny chod jednotky v zmysle platnej legislatívy (prostriedky na údržbu a
obnovovanie materiálno-technického vybavenia DHZO, PHM, školenia, kurzy a iné)
Vyčlenené prostriedky pre DHZO sú investíciou do obecného majetku a občanov obce. Takáto
investícia podporuje rozvoj obce, propagáciu obce, kultúrny, morálny a osobný rozvoj občanov, nehovoriac
o otázke bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku samotných občanov obce.

S pozdravom

veliteľ DHZO
Róbert Gabrik

V Spišskom Bystrom 05.12.2018
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Príloha č. 16

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 2. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa:12.12.2018
K bodu číslo: 17 18
Názov materiálu: NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2018
Rozpočtové opatrenie č.14 /2018
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ:Ingrid Stachová, ekonómka obecného úradu

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 04.12.2018
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1. Dôvodová správa:
Vzhľadom na potrebu presunu niektorých rozpočtových položiek bol pripravený návrh na
úpravu rozpočtu č.14/2018, kde je potrebné navýšiť výdaje v položke 632002 – Voda OÚ,
v položke 632004 – Internet, v položke 635004 - Údržba verej. osvetlenia, v položke 637004
–Odvoz a zneškodnenie odpadu.
Obec Spišské Bystré zabezpečila v januári 2018 pohreb občana bez prístrešia a následne
v dedičskom konaní Okresný súd Poprad vydal majetok nepatrnej hodnoty v prospech obce.
Na základe toho navyšujeme položku bežných príjmov 292027 – Príjmy z dedičstva a výdaje
v položke 637005 – Pochovávanie občana bez prístrešia, ktorému bol vyhotovený náhrobný
kameň.
Obec Spišské Bystré odkúpila na základe uznesenie OZ č. 33/2018/21 stavbu „Sypaň“ za
účelom vytvorenia historickej Kubašskej izby. Je preto potrebné navýšiť kapitálové výdaje na
vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu uvedenej stavby.
Od 1.novembra 2018 je účinný Program odpadového hospodárstva Prešovského
samosprávneho kraja a v zmysle platnej legislatívy sú obce povinné do štyroch mesiacov
predložiť Program odpadového hospodárstva obce a vzhľadom na plánované zasadnutie OZ
na február 2019 je potrebné túto zmenu zrealizovať tohto roku, aby bolo možné zabezpečiť
spracovanie tohto dokumentu v zákonom stanovej lehote.
V súlade s ods.2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie – povolené zvýšenie
výdavkov pri zvýšení príjmov.
V súlade s ods.2 písm.c) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách predkladám
obecnému zastupiteľstvu na základe žiadosti riaditeľky ZŠ s MŠ Mgr. D. Vyšňovej / príloha
č.1/ o zmenu rozpočtu č.13/2018 návrh na rozpočtové opatrenie – povolené zvýšenie
výdavkov pri zvýšení príjmov.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 14/2018:
Zvýšenie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu:
292027 – Príjmy z dedičstva
Zvýšenie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu:
111003 – Daň z príjmov poukáz. územ. samospráve
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
632002 – Voda OÚ
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
632004 – Komunik. infraštr.- internet
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
635004 – Údržba verej. osvetlenia
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:

+ 1 008,- €
+ 6 316,- €

+

250,- €

+

220,- €

+

240,- €
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637004 – Odvoz odpadu
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
637004 – Pochovávanie občana bez prístrešia
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
637004 – Program odpadového hospodárstva
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
716 – Projektová dokumentácia – Sypaň
Zvýšenie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu:
223002 – ZŠ bežné príjmy
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
641006 – ZŠ výdaje z BP

+

5 500,- €

+

314,- €

+

200,- €

+

600,- €

+

200,- €

+

200,- €
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