Príloha č. 2

STAROSTA OBCE S P I Š S K É B Y S T R É
V Sp. Bystrom, 27.04.2017

Pozvánka
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. 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. 05. 2017 so začiatkom o 17.00 h.
v zasadačke OcÚ.
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie zasadania
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Nastúpenie náhradníka na miesto poslanca Obecného zastupiteľstva obce Spišské
Bystré, zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosti občanov a organizácií
Návrh na zmenu uznesenia č. 21/2017/6
Dodatok č. 1 k Štatútu novín obce Spišské Bystré
Štatút obecnej knižnice v Spišskom Bystrom, Knižničný a výpožičný poriadok obecnej
knižnice
Informatívna správa o zmene Organizačného poriadku Obecného úradu v Spišskom
Bystrom
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017
Prehľad príjmov a výdavkov za 1. štvrťrok 2017
Rôzne
Interpelácie
Záver

Mgr. Marián Luha
starosta obce
Zverejnené dňa: 02.05.2017
Zvesené dňa: 12.05.2017

Príloha č. 3

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 23. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom
Dňa: 12.05.2017
K bodu číslo: 4
Názov materiálu: NASTÚPENIE NÁHRADNÍKA NA MIESTO POSLANCA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ,
ZLOŽENIE SĽUBU POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

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 18.04.2017
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1. Dôvodová správa:
Od 01.04.2017 Bc. Paulína Orolínová je zamestnancom Obce Spišské Bystré. V zmysle § 25
ods. 2 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
mandát poslanca zaniká v prípadoch aj podľa § 11 ods. 2 tohto zákona, podľa § 11 ods. 2
písm. b) tohto zákona funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou zamestnanca obce, v ktorej
bol zvolený.
V dôsledku zániku mandátu poslankyne Bc. Paulíny Orolínovej ako náhradník nastúpil
Ing. Stanislav Zeman, bytom SNP 306/208, Spišské Bystré, ktorý podľa zápisnice miestnej
volebnej komisie bol druhým náhradníkom. Prvým náhradníkom bol Tomáš Bendík, ktorému
mandát poslanca zanikol podľa § 25 ods. 2 písm. f) zákona o obecnom zriadení a to zmenou
trvalého pobytu mimo územie obce.
Podľa § 192 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
ods. 1) Ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník
kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol
mandát.
ods. 2) Nastúpenie náhradníka oznámi starosta obce do 15 dní po tom, čo zanikol mandát na
úradnej tabuli obce a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom obecného
zastupiteľstva. Osvedčenie podpisuje starosta obce.
Oznámenie o nastúpení náhradníka bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce dňa 12.04.2017. Starosta obce odovzdal Ing. Stanislavovi Zemanovi osvedčenie
zo dňa 12.04.2017 o tom, že dňa 01.04.2017 sa stal poslancom Obecného zastupiteľstva obce
Spišské Bystré.
Podľa § 25 ods. 1 písm. a zákona o obecnom zriadení poslanec je povinný zložiť sľub na
prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
berie na vedomie
1. Zánik mandátu poslankyne Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré Bc. Paulíny
Orolínovej podľa § 25 ods. 2 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
2. Nastúpenie náhradníka na miesto poslanca Obecného zastupiteľstva obce Spišské
Bystré Ing. Stanislava Zemana podľa § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
3. Informáciu o odovzdaní osvedčenia o tom, že Ing. Stanislav Zeman sa stal poslancom
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré a o oznámení tejto skutočnosti na
úradnej tabuli obce Spišské Bystré podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
4. Zloženie sľubu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré Ing. Stanislava
Zemana podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
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Príloha č. 4

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 23. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom
Dňa: 12.05.2017
K bodu číslo: 5
Názov materiálu: KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ

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

Obsah materiálu: 1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného
zastupiteľstva Spišské Bystré
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 27.04.2017
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1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré zo dňa 31.03.2017
Uznesenie č. 22/2017/4: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
C) ukladá
realizovať opatrenia, ktoré sú v bode 2 predloženej správy

Plnenie: v plnení. T: do konca r. 2017
Uznesenie č. 22/2017/8: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o NFP na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, Kód výzvy: OPKZP-PO4SC431-2017-19, Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov za účelom realizácie projektu
„Zníženie energetickej náročnosti Požiarneho domu Spišské Bystré“, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným programom rozvoja obce.
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu
celkových oprávnených výdavkov projektu 198 507,94 eur a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, maximálne 10 000,-- eur.
4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce v dôsledku prekročenia
referenčných hodnôt pre výdavky projektu.

Plnenie: splnené. Žiadosť bola predložená na riadiaci orgán.
Uznesenie č. 22/2017/10: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
A) zamieta
žiadosť na zmenu rozpočtu pre DHZO
B) odporúča
pripraviť na najbližšie zasadanie návrh na úpravu rozpočtu DHZO - obec v spolupráci s veliteľom DHZO

Plnenie: splnené. Dňa 2.5.2017 bolo na obecnom úrade stretnutie veliteľa DHZO, na ktorom
sa dospelo k záveru, že momentálne nie je dôvod navyšovať alebo meniť rozpočet na rok
2017z nasledujúcich dôvodov:

PHM
Poistenie
Mat.
a tech.
vybavenie
Školenia
Údržba
Spolu

Schválený
rozpočet
500,- €

Žiadosť
Čerpanie
z 29.03.2017 rok 2017
1 500,- €

700,- €
3 000,- €

Žiadosť z Žiadosť
Žiadosť
27.10.2016 z 09.12.2016 z 19.12.2016
1 000,- €
Bez súm, len 1 000,- €
členenie
800,- €
800,- €
10 000,- €
8 000,- €

1 000,- €
--

731,00 €

500,- €
800,- €
5 500,- €

2 000,- €
--13 800,- €

--2 500,- €
5 000,- €

1 287,00 €
859,61 €
2 877,61 €

2 000,- €
2 000,- €
13 800,- €
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Rozdiel: 5 500,- € (SR) – 2 877,61 € (Čerpanie r. 2017) = 2 622,39 € - 1 000,- € (ešte potreba
na rok 2017) = 1 622,39 € zostatok na materiálno technické vybavenie a PHM
Potreba ešte na rok 2017:
1. Školenia: ADP (dýchače) cca 220,- €
Vodiči 10 čl. cca 200,- €
Lekárske prehliadky 19 čl. cca 380,- €
Spolu školenia: 800,- €
2. STK: Iveco cca 100,- €
Tatra cca 100,- € (končí v októbri, má ísť na repas a je možné, že tento rok ani
nepôjde na STK)
Spolu STK: 200,- €
Spolu potreba na rok 2017: 1 000,- €
Uznesenie č. 22/2017/11/bod 12.1: 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 predaj nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to:
novovytvorený
pozemok registra KN-C diel č. 1 parc. č. 1215/247 k.ú. Spišské Bystré o výmere 25
m2 odčlenený z pozemku registra KN-C parc. č. 1215/81 k. ú. Spišské Bystré, druh pozemku - zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere
7 800 m 2 na základe geometrického plánu č. 14281601114/16 úradne overeného dňa 03.01.2017 Okresným úradom Poprad, katastrálnym
odborom
je
prípadom hodným osobitného zreteľa : rozšírenie priľahlého pozemku za účelom osadenia oplotenia
v dostatočnej vzdialenosti od strešného žľabu, z dôvodu jeho bezpečnej budúcej údržby.
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
predaj nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
rozšírenie priľahlého pozemku za účelom osadenia oplotenia v dostatočnej vzdialenosti od strešného
žľabu, z dôvodu jeho bezpečnej budúcej údržby,
2) podľa ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to
novovytvorený pozemok registra KN-C diel č. 1 parc. č. 1215/247 k.ú. Spišské Bystré o výmere
25 m2 odčlenený z pozemku registra KN-C parc. č. 1215/81 k. ú. Spišské Bystré, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere
7 800 m2 na základe geometrického plánu č. 14281601-114/16 úradne overeného dňa 03.01.2017
Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom na základe žiadosti Ing. Ondreja Ruttkaya a MVDr.
Jany Ruttkayovej, Družstevná 856/29, 059 18 Spišské Bystré za cenu 6,00 eur/m2, spolu za cenu
150,00 eur.

Plnenie: v plnení. Zaslaný návrh kúpnej zmluvy.
Uznesenie č. 22/2017/11/bod 12.2: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
1.

podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob prevodu nehnuteľnosti – pozemku registra KN „C“ parc. č. 1215/119, druh
pozemku trvalé trávne porasty, k.ú. Spišské Bystré o výmere 572 m2 a to priamym predajom,
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2.

podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj pozemku registra KN „C“ parc. č. 1215/119, druh pozemku trvalé trávne porasty, k.ú.
Spišské Bystré o výmere 572 m2 vo vlastníctve Obce Spišské Bystré Matúšovi Hoššovi a Jane
Hoššovej bytom Partizánska 17/15, 059 18 Spišské Bystré, za cenu 14,40 eur/m2, spolu za cenu
8 236,80 eur za účelom výstavby rodinného domu.

Plnenie: v plnení. Zaslaný návrh kúpnej zmluvy.
Uznesenie č. 22/2017/12: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
A) ruší
uznesenie č,. 21/2017/7 zo dňa 03.02.2017
B) schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2SC221-2016-10, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná
priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručnosti a celoživotného vzdelávania
prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej
zaškolenosti detí materských škôl, Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja za účelom realizácie projektu
„Prístavba a nadstavba materskej školy – zvýšenie kapacity“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom obce a platným programom rozvoja obce.
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
maximálne 12 000,-- eur.
4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce, max. 120 000,- eur.

Plnenie: splnené. Žiadosť bola predložená na riadiaci orgán.
Uznesenie č. 22/2017/13: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
A) schvaľuje
1) zámer realizovať doplnenie svietidiel na Vodárenskej ulici v minimálnom potrebnom
množstve a vypracovanie cenovej ponuky
2) minimálnu úpravu komunikácie na Vodárenskej ulici a vypracovanie cenové ponuky

Plnenie: v plnení.

21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré zo dňa 03.02.2017
Uznesenie č. 21/2017/6: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o NFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských
knižníc, odborných učební v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-13, Prioritná os: 2
– Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do
vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručnosti a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja
vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
základných škôl, Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja.
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu
celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
4. Spolufinancovanie projektu vo výške 5% výdavkov na realizáciu projektu.
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Plnenie: v plnení. Zmena uznesenia v zmysle pokynov spracovateľa žiadosti bude
predmetom rokovania 12.5.2017.
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.
Uznesenie č. 21/2017/16: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
1. odporúča
starostovi obce preskúmať možnosti výstavby chodníka s následnou potrebou financií v prípade realizácie
v smere od ulice Hviezdoslavovej na ulicu Kukučínovu popred záhrady rodinných domov

Plnenie: splnené. Starosta prerokoval možnosť realizácie s oprávnenou osobouprojektantom so záverom, že technické parametre územia umožňujú realizáciu chodníka
v predmetnom úseku.
2. odporúča
starostovi obce preskúmať možnosť uloženia spomaľovačov na Družstevnej ulici.

Plnenie: splnené. Spomaľovače je možné umiestniť.

19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré zo dňa 28.10.2016
Uznesenie č. 19/2016/4/bod 5.3: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
A) neschvaľuje
zvýšenie dotácie na základe žiadosti o zvýšenie dotácie žiadateľovi TJ Družstevník Spišské Bystré, Michalská
394, 059 18 Spišské Bystré
B) odporúča
publikáciu dopracovať, skompletizovať a zahrnúť do plánu rozpočtu na rok 2017

Plnenie: splnené.
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18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré zo dňa 02.09.2016
Uznesenie č. 18/2016/7: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
B) odporúča
závery z kontroly hlavného kontrolóra prejednať v komisiách

Plnenie: v plnení.

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré zo dňa 23.10.2015
Uznesenie č. 11/2015/8/B: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
neuzatvoriť zmluvu s víťazom uskutočneného výberu zhotoviteľa projektovej dokumentácie kultúrneho domu
a vyhlásiť novú súťaž na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie odstránenia existujúceho objektu bývalej
materskej školy a novostavby kultúrneho domu na pozemkoch parc. č. 834/1 a 834/2 v k.ú. Spišské Bystré

Plnenie: splnené čiastočne. Súťaž bola ukončená bez uzatvorenia zmluvy.
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.

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného zastupiteľstva Spišské
Bystré
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Príloha č. 5

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 23. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom
Dňa: 12.05.2017
K bodu číslo: 6
Názov materiálu: ŽIADOSTI OBČANOV A ORGANIZÁCIÍ
6.1. – Návrh na prevod nehnuteľnosti (predaj pozemku) ako prípad hodný osobitného
zreteľa – novovytvorený pozemok parc. č. 7668/4 k. ú. Spišské Bystré – Adriana
Martonová, Hlavná č. 179, 059 31 Lučivná a Ján Orolin, Partizánska 12/11, 059 18
Spišské Bystré

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Jana Kiktová, administratívna pracovníčka

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

V Spišskom Bystrom dňa 27.04.2017
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1. Dôvodová správa:
Žiadatelia na základe Zápisnice zo zasadnutia komisie pre ŽPaV, Obecného zastupiteľstva
Spišské Bystré, konaného dňa 18.03.2017 v budove obecného úradu a výzvy na doloženie
potrebných dokladov, aby obec mohla postupovať v súlade s platnou legislatívou,
najmä zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, doložili
geometrický plán overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom a znalecký
posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty predmetného pozemku. Zámer predaja pozemku
bol zverejnený na úradnej tabuli obce a web stránke obce dňa 26.04.2017.
Jedná sa o novovytvorený
pozemok par. č. 7668/4 k.ú. Spišské Bystré o výmere
2
26 m odčlenený z parc. č. 7668/1 k. ú. Spišské Bystré, druh pozemku - zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 3 818 m2 na základe geometrického plánu č. 11/2017 úradne
overeného dňa 07.03.2017 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom z dôvodu
hodného
osobitného zreteľa na základe žiadosti: Adriana Martonová, Hlavná č. 179,
059 31 Lučivná a Ján Orolin, Partizánska 12/11, 059 18 Spišské Bystré.
Komisia pre ŽPaV na svojom zasadaní dňa 18.03.2017 odporučila predaj za podmienok
dodržania stavebného zákona, zákonov o životnom prostredí a po zdokumentovaní reálneho
stavu susediacich pozemkov, polôh stavieb a predzáhrad.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: jedná sa o priľahlý pozemok k stavbám vo
vlastníctve žiadateľov a úpravu uličnej čiary.
Všeobecná hodnota pozemku podľa znaleckého posudku vypracovaného Ing. Róbertom
Rodákom zo dňa 15.04.2017 bola stanovená na sumu 410,00 eur (15,77 €/m2).
2. Návrh na uznesenie:
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 predaj nehnuteľností v katastrálnom území Spišské
Bystré a to:
novovytvorený
pozemok registra KN-C parc. č. 7668/4 k.ú. Spišské Bystré
2
o výmere 26 m , druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, odčlenený z pozemku
registra KN-C parc. č. 7668/1 k. ú. Spišské Bystré, druh pozemku - zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 3 818 m2 na základe geometrického plánu č. 11/2017
úradne overeného dňa 07.03.2017 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom
je prípadom hodným osobitného zreteľa: jedná sa o priľahlý pozemok k stavbám
vo vlastníctve žiadateľov a úpravu uličnej čiary.
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 predaj nehnuteľností v katastrálnom území
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Spišské Bystré z dôvodu hodného osobitného zreteľa: jedná sa o priľahlý pozemok
k stavbám vo vlastníctve žiadateľov a úpravu uličnej čiary
2) podľa ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to
novovytvorený
pozemok registra KN-C parc. č. 7668/4 k.ú. Spišské Bystré
2
o výmere 26 m , druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, odčlenený z pozemku
registra KN-C parc. č. 7668/1 k. ú. Spišské Bystré, druh pozemku - zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 3 818 m2 na základe geometrického plánu č. 11/2017
úradne
overeného
dňa 07.03.2017 Okresným úradom Poprad, katastrálnym
odborom na základe žiadosti: Adriana Martonová, Hlavná č. 179, 059 31 Lučivná
a Ján Orolin, Partizánska 12/11, 059 18 Spišské Bystré za cenu ....... eur/m2, spolu za
cenu ........... eur.
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3. Príloha:

13
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Príloha č. 6

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 23. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom
Dňa: 12.05.2017
K bodu číslo: 6
Názov materiálu: ŽIADOSTI OBČANOV A ORGANIZÁCIÍ
6.2. – Návrh na prevod nehnuteľnosti (predaj pozemku) ako prípad hodný osobitného
zreteľa – novovytvorený pozemok parc. č. 157/10 k. ú. Spišské Bystré –Mgr. Mária
Drevková a Tomáš Drevko, obaja bytom SNP 209, 059 18 Spišské Bystré
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Jana Kiktová, administratívna pracovníčka

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

V Spišskom Bystrom dňa 27.04.2017
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1. Dôvodová správa:
Žiadatelia na základe Zápisnice zo zasadnutia komisie pre ŽPaV, Obecného zastupiteľstva
Spišské Bystré, konaného dňa 18.01.2017 v budove obecného úradu a výzvy na doloženie
potrebných dokladov, aby obec mohla postupovať v súlade s platnou legislatívou,
najmä zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, doložili
geometrický plán overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom, stanovisko
SVP, š.p., rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy a znalecký posudok na stanovenie
všeobecnej hodnoty predmetného pozemku. Zámer predaja pozemku bol zverejnený na
úradnej tabuli obce a web stránke obce dňa 26.04.2017.
Žiadatelia doložili: GP, znalecký posudok, stanovisko SVP, š.p., že predmetné pozemky
netvoria koryto vodného toku v správe ich organizácie a z tohto dôvodu nemajú námietky
voči zmene druhu pozemku. Rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy bude doložené na
rokovanie. OÚ Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal Oznámenie o začatí
konania vo veci vydania rozhodnutia podľa ust. § 43 ods. 7 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách
v pochybnosti o tom, či pozemok je vodným tokom a dňa 19.4.2017 o 10:30 h sa uskutočnilo
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním účastníkov konania na Obecnom úrade
v Spišskom Bystrom.
Jedná sa o novovytvorený
pozemok KN-C par. č. 157/10 k.ú. Spišské Bystré
o výmere 64 m2 odčlenený z KN-C parc. č. 157/2 k. ú. Spišské Bystré, druh pozemku vodné plochy o celkovej výmere 1 058 m2 na základe geometrického plánu č. 010/2017
úradne overeného dňa 13.02.2017 Okresným úradom Poprad, katastrálnym
odborom
z dôvodu
hodného
osobitného zreteľa na základe žiadosti: Mgr. Mária Drevková
a Tomáš Drevko, obaja bytom SNP 209, 059 18 Spišské Bystré.
Komisia pre ŽPaV na svojom zasadaní dňa 18.1.2017 odporučila predaj schváliť za
podmienok dodržania stavebného zákona, zákonov o životnom prostredí a po
zdokumentovaní reálneho stavu podľa druhu pozemku a polohy stavieb.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: jedná sa o priľahlý pozemok k stavbe vo
vlastníctve žiadateľov.
Všeobecná hodnota pozemku podľa znaleckého posudku vypracovaného Ing. Róbertom
Rodákom dňa 01.03.2017 bola stanovená na sumu 415,00 eur (6,48 €/m2).
2. Návrh na uznesenie:
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 predaj nehnuteľností v katastrálnom území Spišské
Bystré a to:
novovytvorený
pozemok registra KN-C parc. č. 157/10 k.ú. Spišské Bystré
2
o výmere 64 m , druh pozemku - ostatné plochy, odčlenený z pozemku registra KN-C
parc. č. 157/2 k. ú. Spišské Bystré, druh pozemku - vodná plocha o celkovej výmere
1 058 m2 na základe geometrického plánu č. 010/2017 úradne overeného
dňa
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13.02.2017 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom je prípadom hodným
osobitného zreteľa: jedná sa o priľahlý pozemok k stavbe vo vlastníctve žiadateľov.

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 predaj nehnuteľností v katastrálnom území
Spišské Bystré z dôvodu hodného osobitného zreteľa: jedná sa o priľahlý pozemok
k stavbe vo vlastníctve žiadateľov
2) podľa ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré
a to novovytvorený
pozemok registra KN-C parc. č. 157/10 k.ú. Spišské
2
Bystré o výmere 64 m , druh pozemku - ostatná plocha, odčlenený z pozemku
registra KN-C parc. č. 157/2 k. ú. Spišské Bystré, druh pozemku - vodná plocha
o celkovej výmere 1 058 m2 na základe geometrického plánu č. 010/2017 úradne
overeného dňa 13.02.2017 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom na
základe žiadosti: Mgr. Mária Drevková a Tomáš Drevko, obaja bytom SNP 209, 059
18 Spišské Bystré za cenu ....... eur/m2, spolu za cenu ........... eur.
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3. Príloha:
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Príloha č. 7

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 23. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom
Dňa: 12.05.2017
K bodu číslo: 7
Názov materiálu: NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA Č. 21/2017/6
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 24.04.2017
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1. Dôvodová správa:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré na svojom zasadaní dňa 03.02.2017 prijalo
uznesenie č. 21/2017/6 vo veci podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na modernizáciu odborných učební základnej školy. Vzhľadom na to, že podľa usmernení
spracovateľa žiadosti (Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja)
nestačí v uznesení definovať spoluúčasť všeobecne len ako 5%, ale má obsahovať konkrétnu
výšku finančných prostriedkov s odporúčaným navýšením o 10% (výšku z projektového
zámeru je v žiadosti o NFP možné navýšiť maximálne o 10%) a zaokrúhlená smerom nahor,
predkladáme návrh na zrušenie schváleného uznesenia a návrh na nové uznesenie s úpravami
podľa usmernenia spracovateľa žiadosti o NFP. Na základe projektového zámeru je celková
výška oprávnených výdavkov 173 613,-- eur, žiadaná výška nenávratného finančného
príspevku je 164 932,35 eur a výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa je 8
680,65 eur. Predmetom výdavkov je materiálno-technické vybavenie učebne fyziky,
biologicko-chemickej učebne, IKT 1 a IKT 2 učební, jazykovej učebne, polytechnickej
učebne, školskej knižnice, stavebné práce v učebni biochémie, v jazykovej učebni a v dielni
(výmena dverí, nové PVC podlahy vrátane samonivelačného poteru, nové obklady okolo
umývadiel, nové umývadlá vrátane batérií a súvisiacich rozvodov, nové rozvody ZTI pre
napojenie pracovných stolov napojením vody a kanalizácie, nové osvetľovacie telesá –
úsporné prachotesné svietidlá s LED trubicami v učebni biochémie, vysprávky stien a stropov
vrátane ich vymaľovania, demontáž dreveného obkladu a drevených podhľadov v dielni).
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
ruší
uznesenie č. 21/2017/6 zo dňa 03.02.2017
schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o NFP na Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách v rámci
výzvy s kódom: IROP-PO2-SC222-2016-13, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym
a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení
a odbornej prípravy, zručnosti a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja
vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových
kompetencií žiakov základných škôl za účelom realizácie projektu „Modernizácia odborných
učební Základnej školy s MŠ Spišské Bystré“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom obce a platným programom rozvoja obce.
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci po schválení
žiadosti o NFP.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov (rozdiel celkových oprávnených výdavkov
projektu a poskytnutého NFP) v maximálnej výške 9 550,-- eur v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
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Príloha č. 8

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom
Dňa: 12.05.2017
K bodu číslo: 8
Názov materiálu: DODATOK Č. 1 K ŠTATÚTU NOVÍN OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Bc. Paulína Orolínová, kultúrna referentka

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha č.1 Dodatok č. 1 k Štatútu novín obce Spišské Bystré

V Spišskom Bystrom dňa 27.04.2017
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1. Dôvodová správa:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré na svojom zasadaní dňa 17.06.2016 schválilo
Štatút novín obce Spišské Bystré. Vzhľadom na personálne zmeny predkladáme návrh na
zmenu štatútu novín a to v nasledujúcom znení:
- vypúšťa sa bod 7.2 (Redakčnú radu tvoria poslanec/poslanci obecného zastupiteľstva,
zamestnanec/zamestnanci obce, regionálny odborník/regionálni odborníci prevažne
s novinárskou, resp. publikačnou praxou),
- mení sa pôvodné znenie bodu 7.5 (Predsedom redakčnej rady je poslanec obecného
zastupiteľstva obce Spišské Bystré) na „Predsedom redakčnej rady je člen redakčnej rady,
ktorého menuje starosta obce.“ a
- mení sa číslovanie bodov v Článku 7.
Tieto zmeny sú zapracované v dodatku č. 1 k Štatútu novín obce Spišské Bystré, ktorý
v prílohe predkladáme na schválenie.

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Štatútu novín obce Spišské Bystré

3.Príloha č.1: Dodatok č. 1 k Štatútu novín obce Spišské Bystré
Dodatok č. 1 k Štatútu novín obce Spišské Bystré
Týmto dodatkom sa mení Štatút novín Obce Spišské Bystré účinný od 1.7. 2016 nasledovne:
I.
Článok 7
Redakčná rada
(1) Bod 7.2 (Redakčnú radu tvoria poslanec/poslanci obecného zastupiteľstva,
zamestnanec/zamestnanci obce, regionálny odborník/regionálni odborníci prevažne
s novinárskou, resp. publikačnou praxou) sa vypúšťa.
(2) Mení sa číslovanie bodov:
- číslovanie bodu 7.3 sa mení na 7.2
- číslovanie bodu 7.4 sa mení na 7.3
- číslovanie bodu 7.5 sa mení na 7.4 a mení sa aj znenie na: “Predsedom redakčnej
rady je člen redakčnej rady, ktorého menuje starosta obce.“
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- číslovanie bodu 7.6 sa mení na 7.5

II. Záverečné ustanovenia
(1) Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou štatútu. Ustanovenia štatútu nedotknuté
týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
(2) Tento dodatok bol schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Spišské Bystré , uznesením
č............................., dňa 12.05.2017 a nadobúda účinnosť 1.6.2017.

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

Mgr. Marián Luha
starosta obce
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Príloha č. 9

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom
Dňa: 12.05.2017
K bodu číslo: 9
Názov materiálu: ŠTATÚT OBECNEJ KNIŽNICE V SPIŠSKOM BYSTROM,
KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK OBECNEJ KNIŽNICE

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Bc. Paulína Orolínová, kultúrna referentka

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha č. 1 Štatút Obecnej knižnice v Spišskom Bystrom vrátane
Knižničného a výpožičného poriadku

V Spišskom Bystrom dňa 13.04.2017
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1. Dôvodová správa:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré na svojom zasadaní dňa 27.02.2015 schválilo
Štatút Obecnej knižnice v Spišskom Bystrom a Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej
knižnice v Spišskom Bystrom.
Z dôvodu personálnych zmien, zmien v organizačnej štruktúre obecného úradu a tiež zmeny
otváracích hodín knižnice, bolo potrebné vypracovať nový Štatút Obecnej knižnice
v Spišskom Bystrom a zároveň aj nový Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice
v Spišskom Bystrom. Obidva dokumenty sú súčasťou prílohy tohto materiálu.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
A/ ruší
Štatút obecnej knižnice v Spišskom Bystrom a Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej
knižnice v Spišskom Bystrom schválený dňa 27.02.2015 uznesením č. 4/2015/8
B/ berie na vedomie
informáciu o vypracovaní nového Štatútu Obecnej knižnice v Spišskom Bystrom
a Knižničnom a výpožičnom poriadku Obecnej knižnice v Spišskom Bystrom

3. Príloha č. 1:

Štatút Obecnej knižnice v Spišskom Bystrom vrátane
Knižničného a výpožičného poriadku
ŠTATÚT
OBECNEJ KNIŽNICE V SPIŠSKOM BYSTROM

Starosta obce Spišské Bystré v súlade s §13 ods.4 písm. d) a e) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s §9 ods. 3 zákona č.
126/2015 Z.z. o knižniciach vydáva Štatút Obecnej knižnice v Spišskom Bystrom.
Článok 1
Právne postavenie a poslanie
1.

2.

Zriaďovateľom Obecnej knižnice v Spišskom Bystrom je Obec Spišské Bystré.
Obecná knižnica v Spišskom Bystrom je organizačnou zložkou Obecného úradu
v Spišskom Bystrom. Nemá právnu subjektivitu, nemôže vystupovať v právnych
vzťahoch vo vlastnom mene.
Obecná knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá napomáha
uspokojovať kultúrne, informačné, vzdelávacie a relaxačné potreby používateľov
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3.

a podporuje ich celoživotné vzdelávanie, informačnú gramotnosť a tvorivý osobný
rozvoj.
Pri budovaní knižničných fondov a zabezpečovaní služieb obyvateľom obce, knižnica
spolupracuje s Podtatranskou knižnicou v Poprade, ktorá plní úlohu metodického
centra pre verejné knižnice v okrese Poprad.
Článok 2
Predmet činnosti

1.

2.

Obecná knižnica zabezpečuje činnosti verejnej knižnice v zmysle §9 zákona
o knižniciach a to najmä:
a) poskytuje knižnično-informačné služby používateľom
b) dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje
univerzálny knižničný fond, vrátane knižničných dokumentov miestneho významu.
Obecná knižnica tiež organizuje a uskutočňuje kultúrno-spoločenské vzdelávacie
aktivity, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou (literárne stretnutia, besedy, čítania,
exkurzie pre ZŠ s MŠ a pod.).

Článok 3
Knižničný fond
1.
2.

3.

4.

Obecná knižnica sprístupňuje knižničný fond voľným výberom.
Knižničné dokumenty, ktoré knižnica nemá vo svojom knižničnom fonde, môže
zabezpečiť používateľom z inej knižnice prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej
služby.
Obecná knižnica poskytuje svoje služby verejnosti, t.j. používateľom, v súlade so
zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov bez rozdielu ich politickej orientácie, náboženského presvedčenia,
bez rozdielu rás, národnosti, spoločenského alebo sociálneho postavenia.
Obecná knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore
s Ústavou Slovenskej republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd.
Článok 4
Správa knižnice

1.

2.
3.

Za činnosť obecnej knižnice, hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami
a s majetkom obce zodpovedá zriaďovateľovi podľa platných právnych noriem
a podľa pokynov zriaďovateľa knihovník - odborný zamestnanec knižnice.
Knihovník je pracovník Obecného úradu Spišské Bystré – kultúrny referent obce.
Zriaďovateľ môže ustanoviť ako svoj poradný orgán pre činnosť knižnice knižničnú
radu. Členmi knižničnej rady sú obyvatelia obce, ktorí môžu svojimi názormi
a skúsenosťami priaznivo ovplyvniť činnosť knižnice a zároveň sprostredkúvať
požiadavky verejnosti na výber kníh do knižničného fondu.
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Článok 5
Hospodárenie knižnice
1.

2.

3.

4.

5.

Hospodárenie obecnej knižnice je súčasťou hospodárenia obce a je viazané na jej
rozpočet. V rozpočte obce sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie
činnosti obecnej knižnice a nákup kníh. O jej výške je knihovník informovaný.
Knižničný fond a majetok, ktorý obecná knižnica využíva pri svojej činnosti, je
majetkom obce. Knihovník organizuje a spravuje zverený majetok podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov a zásad hospodárenia s majetkom obce.
Knihovník je povinný zaobchádzať so zverenými finančnými prostriedkami podľa
pokynov zriaďovateľa a v stanovených termínoch predkladať vyúčtovanie. Získané
finančné prostriedky je povinný odovzdať najneskôr do 3 dní od ich prijatia do
pokladne Obecného úradu Spišské Bystré.
Finančné zdroje obecnej knižnice sú:
a/ rozpočet obce
b/ príjmy z poplatkov za knižničné činnosti, ktoré upravuje knižničný a výpožičný
poriadok
c/ sponzorské príspevky
d/ príjmy z iných aktivít knižnice (burza kníh, zbierka na nákup kníh a pod.)
Granty a sponzorské príspevky účelovo určené pre obecnú knižnicu musia byť
zúčtované tak, aby bolo preukázateľné ich využitie.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
1.
2.

Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje Knižničný a výpožičný
poriadok obecnej knižnice.
Tento Štatút Obecnej knižnice v Spišskom Bystrom nadobúda platnosť dňom jeho
podpísania a účinnosť dňom 1.6.2017.

V Spišskom Bystrom dňa 12.05.2017

................................................
Mgr. Marián Luha
starosta obce
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KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK
OBECNEJ KNIŽNICE V SPIŠSKOM BYSTROM
Obec Spišské Bystré v zmysle § 16 ods. 10 zákona 126/2015 Z. z. o knižniciach vydáva
tento :
KNIŽNIČNÝ PORIADOK
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Pôsobnosť Knižničného poriadku
1. Knižničný poriadok Obecnej knižnice v Spišskom Bystrom (ďalej len „knižnice“),
ktorého súčasťou je Výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej
čitateľov a používateľov.
2. Knižnica zabezpečí zverejnenie Knižničného a výpožičného poriadku na viditeľnom
mieste vo svojich priestoroch a internetovej stránke obce.
3. Obecná knižnica v Spišskom Bystrom je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Jej
zriaďovateľom je Obec Spišské Bystré. Knižnica je organizačnou zložkou Obecného
úradu v Spišskom Bystrom. Vo svojej územnej pôsobnosti plní kultúrno-spoločenské
poslanie.
4. Základným poslaním knižnice je prostredníctvom knižnično-informačných služieb (ďalej
len „služieb“) a informačných technológií zabezpečovať slobodný prístup k informáciám.
V rámci knižničného systému regiónu koordinovať, budovať, ochraňovať a sprístupňovať
univerzálny knižničný fond a organizovať kultúrno-vzdelávacie podujatia.
Článok 2
Záväznosť Knižničného poriadku
1. Knižničný poriadok je pre knižnicu záväzný.
2. Knižnica poskytuje svoje služby na tejto adrese: Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré,
kniznicaspbystre@gmail.com.
Článok 3
Knižničný fond
1. Knižničný fond knižnice tvoria:
a) primárny fond: knihy, periodiká, regionálne dokumenty.
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b) sekundárny fond: katalógy (klasické, elektronické), kartotéky, bibliografie,
databázy v elektronickej forme.
2. Fondy, katalógy a zariadenia knižnice sú majetkom obce. Každý čitateľ a používateľ
knižnice je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.
Článok 4
Služby knižnice
1. Knižnica poskytuje základné a špeciálne služby bezplatne.
2. Základné služby knižnice sú:
- výpožičné služby prezenčné (v knižnici)
- výpožičné služby absenčné (mimo priestorov knižnice)
- predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov
- poskytovanie faktografických a bibliografických informácií
3. Špeciálne služby knižnice sú:
- rezervovanie požadovaných dokumentov
- medziknižničné výpožičné služby (na požiadanie z iných knižníc)
4. Knižnica poskytuje služby na základe osobných, písomných alebo telefonických
požiadaviek čitateľov a používateľov, ako i požiadaviek zaslaných elektronickou poštou.
5. Podmienky poskytovania služieb upravuje Výpožičný poriadok.
Článok 5
Prístupnosť knižnice
1. Knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu čitateľov a používateľov
k dokumentom a informáciám bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú
a rasovú príslušnosť.
2. Čitateľ a používateľ knižnice má na základe platného čitateľského preukazu prístup do
čitateľských priestorov knižnice.
3. Zdravotne znevýhodneným čitateľom a používateľom sa poskytovanie služieb realizuje
primeraným spôsobom s ohľadom na zdravotné postihnutie.
Článok 6
Základné práva a povinnosti čitateľa knižnice
1. Čitateľ je povinný dodržiavať Knižničný poriadok a zachovávať pokyny pracovníka
knižnice.
2. Čitateľ je povinný zachovávať vo všetkých priestoroch knižnice ticho, poriadok a čistotu,
odložiť si tašky a kabát na vyhradenom mieste.
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3. Vstup do knižnice nie je povolený čitateľovi a návštevníkovi knižnice pod vplyvom
alkoholu a omamných látok.
4. V priestoroch knižnice je zakázané konzumovať alkohol a fajčiť.
5. Z práva využívať služby knižnice je vylúčený čitateľ, ktorý trpí nákazlivou chorobou
a čitateľ, ktorý pre mimoriadne znečistenie odevu môže byť ostatným čitateľom na obtiaž.
6. Čitateľ má právo podávať ústne i písomne pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti
k práci knižnice. Knižnica vybavuje sťažnosti v súlade so zákonom o sťažnostiach.
Článok 7
Registrácia čitateľa
1. Čitateľom knižnice sa môže stať každý občan obce i širšieho okolia po vyplnení prihlášky
za čitateľa.
2. Občan sa stane čitateľom knižnice vydaním čitateľského preukazu. Podpísaním čitateľskej
prihlášky čitateľ vyjadruje súhlas s použitím svojich osobných údajov a zároveň sa
zaväzuje, že bude plniť ustanovenia tohto Knižničného poriadku.
3. Za vystavenie a obnovenie čitateľského preukazu platí čitateľ registračný poplatok,
ktorého výšku určuje Cenník služieb a poplatkov v prílohe tohto Knižničného poriadku.
4. Platnosť čitateľského preukazu sa obnovuje každý rok po uhradení registračného
poplatku.
5. Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov.
6. Čitateľ je povinný sa oboznámiť po registrácii s Knižničným poriadkom.
7. Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zaniká:
a) odhlásením čitateľa
b) neobnovením členstva v novom kalendárnom roku
c) hrubým porušením Knižničného a výpožičného poriadku a neposkytnutím predpísanej
náhrady za spôsobenú škodu v určenom termíne.
Po zániku členstva sa registračné poplatky nevracajú.
8. Čitateľ, ktorému bolo odobraté právo využívať služby knižnice pre hrubé porušenie
Knižničného a výpožičného poriadku a nevyrovnanie záväzkov voči knižnici
v stanovenom termíne, sa nemôže stať znovu jej čitateľom. Právo využívať služby
knižnice môže byť čitateľovi odobraté na určitý čas i z hygienických dôvodov.
9. Za zneužitie čitateľského preukazu zodpovedá jeho držiteľ. Stratu čitateľského preukazu
je čitateľ povinný ihneď oznámiť knižnici. Za vydanie nového čitateľského preukazu
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zaplatí čitateľ stanovený poplatok uvedený v Cenníku služieb a poplatkov tohto
Knižničného poriadku.
10. Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a vydanie nového
občianskeho preukazu. Ak je knižnica nútená tieto údaje zisťovať sama, čitateľ hradí
všetky s tým spojené náklady.

VÝPOŽIČNÝ PORIADOK
Článok 9
Druhy výpožičiek
1. Výpožičný poriadok stanovuje podmienky a spôsob požičiavania dokumentov, výpožičné
lehoty a sankcie za nedodržanie výpožičných podmienok.
2. Knižnica poskytuje výpožičky knižničných dokumentov v súlade so svojím poslaním
a charakterom verejnej knižnice, prevádzkovými možnosťami, metodikou výpožičných
služieb a požiadavkami na ochranu knižničného fondu.
3. Dokumenty sa požičiavajú absenčne (mimo budovy knižnice) a prezenčne (v knižnici).
4. Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.

Článok 10
Zásady vypožičiavania
1. Knižnica požičiava čitateľovi dokument iba po predložení platného čitateľského preukazu.
2. Čitateľ si môže naraz absenčne vypožičať najviac 5 dokumentov.
3. Výpožičná lehota dokumentu pri absenčnom požičiavaní je 30 dní (1 mesiac). Knižnica
môže v prípade potreby požiadať o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty.
4. Výpožičnú lehotu možno predĺžiť, ak o to čitateľ požiada pred jej uplynutím. Predĺženie
výpožičnej lehoty je možné najviac trikrát o ďalších 7 dní od dátumu predlžovania.
5. Predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku.
6. Predĺženie výpožičnej lehoty nie je možné ak:
a) čitateľ má priestupky (načas nevrátené výpožičky, nezaplatené upomienky)
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b) dokument si rezervoval iný čitateľ.
7. Vypožičaný dokument si môže čitateľ rezervovať. Ak ten istý dokument žiada viac
čitateľov, ich poradie sa stanovuje podľa dátumu rezervácie. Knižnica informuje čitateľa
o možnosti prevzatia rezervovaného dokumentu.
8. Výpožičný čas je stanovený nasledovne:
a) pondelok 15.30 – 18.00 h
b) streda
15.30 – 18:00 h

Článok 11
Evidencia výpožičiek
1. Knižnica vedie evidenciu vypožičaných dokumentov tak, aby bola zaručená
preukázateľnosť ich vypožičania konkrétnemu čitateľovi a zabezpečená ochrana
knižničného fondu.
2. Evidencia vypožičaných dokumentov sa vykonáva:
a) elektronicky v databáze automatizovaného výpožičného systému MASK
b) manuálne v evidenčnom formulári a v čitateľskom preukaze
3. Prevzatie výpožičky potvrdzuje čitateľ svojím podpisom v evidenčnom liste.
4. Knižnica potvrdzuje čitateľovi vrátenie vypožičaného dokumentu.
Článok 12
Ručenie čitateľa za vypožičaný dokument
1. Čitateľ je povinný:
a) Pri vypožičaní dokument prezrieť a všetky nedostatky ihneď ohlásiť knižnici. Ak tak
neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia a musí uhradiť
knižnici náklady na opravu dokumentu.
b) Vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzal. Zakázané je vytrhávať
alebo vystrihovať časti kníh a periodík, písať do nich poznámky a pod.
Článok 13
Vymáhanie nevrátených výpožičiek
1.

Ak čitateľ vráti dokument po stanovenej výpožičnej lehote, je povinný zaplatiť poplatok
za oneskorenie (upomienka) bez ohľadu na to, či bolo vrátenie dokumentu upomínané
alebo nie. Čitateľ platí poplatok z oneskorenia za každý dokument osobitne. Knižnica
vydá čitateľovi o zaplatení poplatku doklad.
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2.

Knižnica posiela čitateľovi maximálne dve upomienky. Treťou upomienkou je výzva na
vrátenie dokumentu pred podaním žaloby (predžalobná výzva). Po zaslaní prvej
upomienky má čitateľ až do vyrovnania si záväzkov voči knižnici poskytovanie ďalších
služieb pozastavené.

3.

Ak čitateľ nevráti dokument ani po tretej upomienke, bude knižnica vymáhať jeho
náhradu prostredníctvom súdu. Pri súdnom vymáhaní hradí všetky náklady čitateľ, resp.
jeho zákonný zástupca.

Článok 14
Straty a náhrady
1. Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici poškodenie alebo stratu dokumentu a do
stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka.
2. O poškodení, zničení alebo strate dokumentu sa spisuje záznam s určením, dokedy a akým
spôsobom sa čitateľ zaväzuje dokument nahradiť, čo potvrdzuje svojím podpisom.
3. Knižnica rozhoduje o spôsobe náhrady nevráteného alebo poškodeného dokumentu
niektorou z týchto foriem:
a) dodaním výtlačku toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní
b) nahradením dokumentu kópiou strateného alebo poškodeného dokumentu. Zhotovenie
kópie môže urobiť i knižnica, pričom čitateľ hradí všetky s tým spojené náklady
vrátane nákladov na väzbu
c) nahradením dokumentu iným dokumentom podľa rozhodnutia knižnice (nová kniha)
d) finančnou úhradou za nevrátený dokument do výšky 3-násobku jej nadobúdacej ceny
4. O spôsobe náhrady nevráteného alebo poškodeného dokumentu rozhoduje knižnica. Ak
čitateľ v stanovenej lehote nenahradí spôsobenú škodu, knižnica si uplatňuje voči nemu
svoje nároky na súde.
Článok 15
Medziknižničná výpožičná služba
1. Ak čitateľ potrebuje dokument, ktorý nie je súčasťou knižničného fondu knižnice, môže
požiadať o získanie jeho výpožičky prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby
(ďalej len „MVS“).
2. Pri výpožičkách MVS musí čitateľ dodržiavať výpožičné lehoty a všetky podmienky
stanovené požičiavajúcou knižnicou. O prípadné predĺženie výpožičnej lehoty treba
požiadať aspoň týždeň pred jej uplynutím.
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3. Výpožičky MVS z iných knižníc sú bezplatné.

Článok 16
Prechodné ustanovenia
1. Knihy nevrátené ku dňu účinnosti tohto Knižničného a výpožičného poriadku sa vybavia
podľa tohto poriadku.

Článok 17
Záverečné ustanovenia
1. Prílohou Knižničného a výpožičného poriadku je Prihláška za čitateľa a Cenník služieb
a poplatkov Obecnej knižnice v Spišskom Bystrom.
2. Rušia sa všetky predchádzajúce Knižničné a výpožičné poriadky.
3. Tento Knižničný a výpožičný poriadok vydaný Obcou Spišské Bystré nadobúda platnosť
dňom jeho podpísania a účinnosť dňom 1.6.2017.
V Spišskom Bystrom dňa 12.05.2017

...........................................
Mgr. Marián Luha
starosta obce
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Príloha č. 1
PRIHLÁŠKA ZA ČITATEĽA (deti do 15 rokov)
Obecná knižnica v Spišskom Bystrom
Meno a priezvisko................................................................................................................
Dátum a miesto narodenia....................................................................................................
Adresa..................................................................................................................................
Meno a priezvisko rodiča ( zákonného zástupcu ).............................................................
Adresa............................................................................. Číslo OP.....................................
Súhlasím so zápisom môjho dieťaťa za čitateľa a zaväzujem sa uhradiť poplatky vzniknuté porušením
Knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice v Spišskom Bystrom.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre potreby knižnice.
Dátum.........................................................

Podpis rodiča ...........................................

PRIHLÁŠKA ZA ČITATEĽA
Obecná knižnica v Spišskom Bystrom
Meno, priezvisko, titul.........................................................................................................
Dátum a miesto narodenia....................................................................................................
Adresa..................................................................................................................................
Číslo OP.....................................
Potvrdzujem, že poznám Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Spišskom Bystrom
a zaväzujem sa dodržiavať jeho ustanovenia.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre potreby obecnej knižnice.
Dátum.........................................................

Podpis......................................................
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Príloha č. 2

CENNÍK SLUŽIEB A POPLATKOV
OBECNEJ KNIŽNICE V SPIŠSKOM BYSTROM
(platný od 1. 1. 2015)
1. ZÁPISNÉ:
-

deti do 15 rokov
mládež (15 – 18 rokov)
dospelí
občania ZŤP a dôchodcovia

0,50 €
0,50 €
1,00 €
bez poplatku

2. OMEŠKANIE:
-

-

za každú knihu nad rámec výpožičnej lehoty (nevrátené knihy do 6 mesiacov)
0,10 € + 1. upomienka /
2. upomienka
dlhodobé omeškanie (nevrátené knihy 6 – 12 mesiacov)
10,00 € + 3. upomienka
dlhodobé omeškanie (nevrátené knihy viac ako 12 mesiacov)
20,00 € + 3. upomienka

3. UPOMIENKY:
-

1. upomienka
2. upomienka
3. upomienka
(predžalobná výzva)

0,50 €
1,00 €
10,00 €

4. REZERVOVANIE DOKUMENTU:
-

za každý rezervovaný dokument

0,20 €

5. STRATA ČITATEĽSKÉHU PREUKAZU A VYSTAVENIE NOVÉHO:
0,50 €
6. MEDZIKNIŽNIČNÁ VÝPOŽIČNÁ SLUŽBA:
-

poštovné + ďalšie náklady podľa požiadavky požičiavajúcej knižnice

7. STRATA ALEBO POŠKODENIE DOKUMENTU:
-

3-násobok celkovej hodnoty dokumentu + 2,50 € manipulačný poplatok za každý
dokument
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Príloha č. 10

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 23. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom
Dňa: 12.05.2017
K bodu číslo: 10
Názov materiálu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O ZMENE ORGANIZAČNÉHO
PORIADKU OBECNÉHO ÚRADU V SPIŠSKOM BYSTROM

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Ing. Kristína Horáková, prednostka obecného úradu

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha: Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Obecného úradu
v Spišskom Bystrom s Prílohou č.1 Organizačná štruktúra
obecného úradu

V Spišskom Bystrom dňa 28.04.2017
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1. Dôvodová správa:
S účinnosťou od 01.04.2017 starosta obce Mgr. Marián Luha vydal dodatok k organizačnému
poriadku obecného úradu, ktorým došlo k jeho zmene a zároveň k zmene organizačnej
štruktúry obecného úradu. Rozsah zmien je zrejmý z textu dodatku.
V zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov starosta obce má povinnosť informovať obecné zastupiteľstvo
o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu. Z uvedeného dôvodu
predkladáme informáciu o vydaní Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku Obecného úradu
v Spišskom Bystrom vrátane Prílohy č. 1 Organizačná štruktúra obecného úradu.

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
berie na vedomie
informáciu o zmene organizačného poriadku obecného úradu od 01.04.2017 - Dodatok č. 1
k Organizačnému poriadku Obecného úradu v Spišskom Bystrom vrátane Prílohy č. 1
Organizačná štruktúra obecného úradu
3. Príloha Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Obecného úradu
v Spišskom Bystrom s Prílohou č.1 Organizačná štruktúra
obecného úradu
Starosta obce Spišské Bystré v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. d) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku
Obecného úradu v Spišskom Bystrom
Článok 1
Predmet zmeny
1. Týmto dodatkom sa v Článku 4 Organizačné členenie obecného úradu bod 2 mení
nasledovne:
1.1 V oblasti vnútorná správa sa vypúšťa text:
„- zabezpečovanie a koordinovanie kultúrnych a športových akcií obce
- príprava a zabezpečenie vydávania novín obce“
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1.2. Za oblasť vnútornej správy sa vkladá nový text, ktorý znie:
„oblasť kultúry
- zabezpečenie činnosti obecnej knižnice
- príprava a zabezpečenie vydávania obecných novín
- zabezpečovanie a koordinovanie kultúrnych, spoločenských a športových akcií obce
- koordinovanie jednotlivých organizácií (kluby, spolky, združenia, neziskové org.
a pod.) v obci za účelom zabezpečenia jednotlivých akcií
- vyhľadávanie výziev a spracovávanie žiadostí o grantovú podporu na zabezpečenie
jednotlivých akcií“
Článok 2
Záverečné ustanovenie
2.1 Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Obecného úradu v Spišskom Bystrom nadobúda
platnosť dňom podpisu a účinnosť dňa 01.04.2017.
V Spišskom Bystrom dňa 31.03.2017

Mgr. Marián Luha
starosta obce
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Príloha č. 1

Organizačná štruktúra
Obecného úradu v Spišskom Bystrom
platná od 1.4.2017

starosta

prednosta

1

1

Účtovníctvo
Rozpočtovníctvo
Personalistika a mzdy
Evidencia majetku
Nakladanie
s majetkom
Dane a poplatky

Matrika
Overovanie
Evidencia obyvateľov a
budov
Odpadové hospodárstvo
Sociálne služby
Ochrana ovzdušia
SHR
Miestny rozhlas
Verejná kanalizácia a ČOV

Podateľňa
Pokladňa
Archív
Evidencia hrobových miest
Povolenie predaja
Záber verej. priestranstva
Ochrana prírody a krajiny výruby stromov
Školstvo

Administratíva starostu,
prednostu, OcZ a komisií
Web stránka
Zverejňovanie povinných
informácií
Nájomné byty
Vnútorná správa
CO, PO a BOZP

1,5

1

0,5
Obecná knižnica
Obecné noviny
Kultúra

2
Správa a údržba budov
Správa a údržba
cintorína
Správa a údržba
verejnej zelene
Autodoprava
Kurič
Koordinátor MOS

1
Stavebný úrad
Špeciálny stavebný
úrad
Cestný správny orgán

2
Terénna sociálna
práca
Terénna práca
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Príloha č. 11

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 23. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom
Dňa: 12.05.2017
K bodu číslo: 11
Názov materiálu: NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2017
11.1 Rozpočtové opatrenie č.6/2017
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 04.05.2017
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1. Dôvodová správa:
Zvýšenie príjmových finančných operácií súvisí s výkupom pozemkov na majetkovo-právne
vysporiadanie – ul. Školská a Partizánska, na doplnenie svietidiel na Vodárenskej ulici
v zmysle uznesenia č. 22/2017/13 a na doplnenie spolufinancovania vo výške 5% na základe
žiadosti o NFP k projektu „Zníženie energetickej náročnosti Požiarneho domu Spišské
Bystré!“.
Na základe žiadosti o NFP na výmenu umelého trávnika multifunkčného ihriska v areáli ZŠ je
potrebné zabezpečiť spolufinancovanie vo výške 5 % oprávnených výdavkov.
K projektu „Prístavba a nadstavba materskej školy – zvýšenie kapacity“ je potrebné
zabezpečiť finančné prostriedky v rozpočte na spracovanie žiadosti o NFP.
V zmysle uznesenia č. 22/2017/13 je potrebné navýšiť finančné prostriedky na úpravu
komunikácie na Vodárenskej ulici.
S výkupom pozemkov na majetkovo-právne vysporiadania na ul. Školskej a Partizánskej
súvisí aj navýšenie finančných prostriedkov v položke rozpočtu – Geometrické plány.
V nadväznosti na opatrenie MF SR č.MF/019194/2016-421, ktorým sa mení a dopĺňa
opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie, presúvame finančné prostriedky na novú položku rozpočtu – 637012
Poplatky, kolkové známky. Rozpočtovaná čiastka zahŕňa aj sumu 461,66 € - náhrada trov
súdneho konania v prospech APS ALKON a.s., Košice.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017:
Zvýšenie príjmových finančných operácií v podpoložke rozpočtu:
454001 – Čerpanie RF
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
711001 – Pozemky Školská-Partizánska /KZ 46/
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717001 – Verejné osvetlenie /KZ 46/
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717002 – Rekonštrukcia Požiarna zbrojnica-zateplenie /KZ 46/
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
635006 – Opravy, údržba - výmena umelého trávnika MI
(spoluúčasť 5 %)
Zníženie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717001– Stavby a ich techn. zhodnotenie
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
637005 – Služby NFP prístavba, nadstavba MŠ

+

14 500,- €

+

5 000,- €

+

7 000,- €

+

2 500,- €

+

1 000,-€

-

1 000,-€

+

2 400,-€
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Zníženie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717001– Stavby a ich techn. zhodnotenie
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
635006 – Správa a údržba pozem. komunikácií
Zníženie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717001– Stavby a ich techn. zhodnotenie
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
637004 – Geometrické plány
Zníženie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717001– Stavby a ich techn. zhodnotenie
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
637012– Poplatky, kolkové známky
Zníženie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
637004– Všeobecné služby pre OÚ

-

2 400,-€

+

3 000,-€

-

3 000,-€

+

650,-€

-

650,-€

+

700,-€

-

700,-€
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Príloha č. 12

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 23. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom
Dňa: 12.05.2017
K bodu číslo: 11
Názov materiálu: NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2017
11.2. Rozpočtové opatrenie č.7/2017
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 04.05.2017
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1. Dôvodová správa:
V schválenom rozpočte na rok 2017 boli schválené kapitálové výdavky na nákup osobného
automobilu. Keďže sa zmenil spôsob obstarania automobilu je potrebný presun finančných
prostriedkov medzi položkami nasledovne:
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2017:
Zvýšenie výdavkových finančných operácií v podpoložke rozpočtu:
824 – Splácanie finančného prenájmu VW
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
634003 – Poistenie Fabia, VW
Zníženie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
714001 – Dopravné prostriedky-osobný automobil

+ 4 546,81 €
+

453,19 €

- 5 000,00 €
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Príloha č. 13

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 23. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom
Dňa: 12.05.2017
K bodu číslo: 11
Názov materiálu: NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2017
11.3. Rozpočtové opatrenie č.8/2017
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 04.05.2017
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1. Dôvodová správa:
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.7/2017 návrh na rozpočtové opatrenie –
povolené zvýšenie výdavkov pri zvýšení príjmov, a to
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2017:
Zvýšenie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu:
223002 – ZŠ bežné príjmy
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
641006 – ZŠ výdaje z BP
Zvýšenie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu:
312001 – Príspevok ÚPSVaR – šk. potreby
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
642026 – Príspevok ÚPSVaR – šk. potreby

+ 1 646,- €
+ 1 646,- €
+

12,- €

+

12,- €
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Príloha č.1
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Príloha č.2
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Príloha č. 14

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 23. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom
Dňa: 12.05.2017
K bodu číslo: 11
Názov materiálu: NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2017
11.4. Rozpočtové opatrenie č.9/2017
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 04.05.2017
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1. Dôvodová správa:
Vzhľadom na absenciu detského ihriska v obci a zvyšovanie požiadaviek obyvateľov obce
plánujeme využiť voľný pozemok v lokalite IBV Kamence parc. číslo 1215/67 na realizáciu
detského ihriska. Na pozemku budú umiestnené prvky pre rôzne vekové kategórie detí do 15
rokov tak, aby mali vytvorený dostatočný priestor na trávenie voľného času pohybovými
aktivitami. V súčasnej dobe je zverejnená výzva Úradu vlády SR, v rámci ktorej je možné
realizovať detské ihrisko, aj výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku. Termín na
podanie žiadosti je do 31.5.2017.

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2017:

Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu
717001 – Detské ihrisko 5 % spoluúčasť
Program: 3 Interné služby obce
Podprogram: 3.6 Nehnut. majetok obce- budovy, objekty
Prvok: 3.6.9 Detské ihrisko
Merateľný ukazovateľ: počet vybudovaných ihrísk
Cieľ: vytvoriť podmienky zmysluplného trávenia voľného času pre deti
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu
716 – Projektová dokumentácia- detské ihrisko
Program: 3 Interné služby obce
Podprogram: 3.6 Nehnut. majetok obce- budovy, objekty
Prvok: 3.6.9 Detské ihrisko
Merateľný ukazovateľ: počet vybudovaných ihrísk
Cieľ: vytvoriť podmienky zmysluplného trávenia voľného času pre deti

Zníženie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu
717 001 – Stavby a ich technické zhodnotenie

+ 730,- €

+ 500,- €

- 1 230,- €
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Príloha č. 15

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 23. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom
Dňa: 12.05.2017
K bodu číslo: 11
Názov materiálu: NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2017
11.5. Rozpočtové opatrenie č.10/2017
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 12.05.2017
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1. Dôvodová správa:
Na základe žiadosti o NFP k projektu „Zníženie energetickej náročnosti Požiarneho domu
Spišské Bystré“ je potrebný presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to za poskytnutie odbornej
poradenskej a konzultačnej činnosti v súvislosti s prípravou žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v zmysle výzvy a za vypracovanie energetického auditu budovy požiarnej
zbrojnice.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2017:
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
637005 – Služby NFP –zateplenie Požiarnej zbrojnice
Zníženie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717001– Stavby a ich techn. zhodnotenie
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717002 – Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice-zateplenie
Zníženie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717001– Stavby a ich techn. zhodnotenie

+

2 400,-€

-

2 400,-€

+

675,-€

-

675,-€
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Príloha č. 16

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 23. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom
Dňa: 12.05.2017
K bodu číslo: 12
Názov materiálu: PREHĽAD PRÍJMOV A VÝDAVKOV ZA 1. ŠTVRŤROK 2017

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Ingrid Stachová, ekonómka obecného úradu

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Prílohy: č. 1 - tabuľka č. 1 – príjmy 1. štvrťrok 2017
č. 2 - tabuľka č. 2 – výdaje 1. štvrťrok 2017

V Spišskom Bystrom dňa 02.05.2017
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1. Dôvodová správa:
Správa sa predkladá na základe požiadavky poslancov obecného zastupiteľstva predkladať
prehľad príjmov a výdavkov raz štvrťročne.
Rozpočet obce Spišské Bystré na rok 2017 bol schválený uznesením č. 20/2016/8 zo dňa
09.12.2016.
Za 1. štvrťrok 2017 príjmy rozpočtu boli splnené na 27 % (tabuľka č. 1 Príjmy január –
marec 2017), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 445 339,49 €
Výdavková časť rozpočtu je splnená na 20 % (tabuľka č. 2 Výdaje január – marec 2017), čo
v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 334 019,17 €.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
prehľad príjmov a výdavkov za 1. štvrťrok 2017

3. Prílohy:
Príloha č. 1 tohto materiálu ( pozri tabuľku č. 1 – Príjmy január – marec 2017)
Príloha č. 2 tohto materiálu ( pozri tabuľku č. 2 - Výdaje január – marec 2017)
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