Príloha č. 2

STAROSTA OBCE S P I Š S K É B Y S T R É
V Sp. Bystrom, 09.03.2017

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
31. 03. 2017 so začiatkom o 17.00 h.
v zasadačke OcÚ.
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
12 5.
5 6.
6 7.
7 8.
8 9.
9 10.
10 11.
11 12.
13.
14.
15.

Otvorenie zasadania
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosti občanov a organizácií
Marketingové aktivity pri zabezpečovaní plánu rozvoja obce
Návrh plánu činností hlavného kontrolóra obce na rok 2017
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2016
Zmena maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou
kanalizáciou - informatívna správa
Návrh na schválenie spolufinancovania vo výške 5% na zníženie energetickej
náročnosti verejnej budovy
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017
Návrh na prerokovanie žiadosti DHZO
Rôzne
Interpelácie
Záver

Mgr. Marián Luha
starosta obce
Zverejnené dňa: 21.03.2017
Zvesené dňa: 01.04.2017

Príloha č. 3

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 22. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom
Dňa: 31.03.2017
K bodu číslo: 4
Názov materiálu: KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ

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

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

V Spišskom Bystrom dňa 09.03.2017
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1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré zo dňa 03.02.2017
Uznesenie č. 21/2017/4/bod 5.1.: 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 zámena nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to
diel č. 1 o výmere 5 m2 odčlenený od KN „C“ parc. č. 1215/81, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré, pričlenený k parc.
č. 1215/208 k.ú. Spišské Bystré, list vlastníctva č. 1
za diel č. 2 o výmere 1 m2 odčlenený od KN „C“ parc. č. 1215/208, druh pozemku ostatné plochy vo vlastníctve
Michala Forra, Štúrova 125/3, 058 01 Poprad pričlenený k parc. č. 1215/81 k.ú. Spišské Bystré, list vlastníctva
č. 2714
je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o úpravu hraníc medzi pozemkami parc. č.
1215/81 a parc. č. 1215/208 k.ú. Spišské Bystré.
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
nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré,
diel č. 1 o výmere 5 m2 odčlenený od KN „C“ parc. č. 1215/81, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo
vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré pričlenený k parc. č. 1215/208 k.ú.
Spišské Bystré, list vlastníctva č. 1
za diel č. 2 o výmere 1 m2 odčlenený od KN „C“ parc. č. 1215/208, druh pozemku ostatné plochy vo vlastníctve
Michala Forra, Štúrova 125/3, 058 01 Poprad pričlenený k parc. č. 1215/81 k.ú. Spišské Bystré
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že sa jedná o úpravu hraníc medzi pozemkami parc. č. 1215/81 a parc. č.
1215/208 k.ú. Spišské Bystré.
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
diel č. 1 o výmere 5 m2 odčlenený od KN „C“ parc. č. 1215/81, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo
vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré pričlenený k parc. č. 1215/208 k.ú.
Spišské Bystré, list vlastníctva č. 1
za diel č. 2 o výmere 1 m2 odčlenený od KN „C“ parc. č. 1215/208, druh pozemku ostatné plochy vo vlastníctve
Michala Forra, Štúrova 125/3, 058 01 Poprad pričlenený k parc. č. 1215/81 k.ú. Spišské Bystré
s doplatením rozdielu vo výmerách zamieňaných pozemkov, t.j. 4 m2 v prospech obce za cenu 25,- eur/m2,
spolu za cenu 100,- eur.

Plnenie: splnené. Zmluva podpísaná jednou zmluvnou stranou 07.03.2017 a druhou
zmluvnou stranou 08.03.2017. Zmluva bola zverejnená 08.03.2017 a účinnosť nadobudla
09.03.2017.
Uznesenie č. 21/2017/5: 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 a to
diel č. 3 o výmere 56 m2 odčlenený od KN „C“ parc. č. 7635/1 k.ú. Spišské Bystré, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, pričlenený k parc. č. 7635/5, k.ú. Spišské Bystré
za diel č. 6 o výmere 31 m2 odčlenený od KN „C“ parc. č. 7635/5 k.ú. Spišské Bystré, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Spišské Bystré, pričlenený k parc. č. 7635/4,
k.ú. Spišské Bystré
a diel č. 5 o výmere 4 m2 odčlenený od KN „C“ parc. č. 7635/5 k.ú. Spišské Bystré, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Spišské Bystré, pričlenený k parc. č. 7635/1,
k.ú. Spišské Bystré
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je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod
stavbami.
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
diel č. 3 o výmere 56 m2 odčlenený od KN „C“ parc. č. 7635/1 k.ú. Spišské Bystré, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, pričlenený k parc. č. 7635/5,
k.ú. Spišské Bystré
za diel č. 6 o výmere 31 m2 odčlenený od KN „C“ parc. č. 7635/5 k.ú. Spišské Bystré, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Spišské Bystré, pričlenený
k parc. č. 7635/4, k.ú. Spišské Bystré
a diel č. 5 o výmere 4 m2 odčlenený od KN „C“ parc. č. 7635/5 k.ú. Spišské Bystré, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Spišské Bystré, pričlenený
k parc. č. 7635/1, k.ú. Spišské Bystré
z dôvodu hodného osobitného zreteľa že sa jedná o majetkoprávne vysporiadanie
pozemkov pod stavbami.
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 56 m2 odčlenený od KN „C“ parc. č. 7635/1 k.ú. Spišské Bystré, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, pričlenený k parc. č. 7635/5,
k.ú. Spišské Bystré
za diel č. 6 o výmere 31 m2 odčlenený od KN „C“ parc. č. 7635/5 k.ú. Spišské Bystré, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Spišské Bystré, pričlenený
k parc. č. 7635/4, k.ú. Spišské Bystré
a diel č. 5 o výmere 4 m2 odčlenený od KN „C“ parc. č. 7635/5 k.ú. Spišské Bystré, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Spišské Bystré, pričlenený
k parc. č. 7635/1, k.ú. Spišské Bystré.
Vzniknutý rozdiel vo výmere 21 m2 bude predmetom zmluvy na základe uznesenia č.
18/2016/9.

Plnenie: splnené. Zmluva podpísaná oboma zmluvnými stranami 14.2.2017, zverejnená bola
16.02.2017 a účinnosť nadobudla 17.02.2017. Vklad do katastra povolený 06.03.2017.
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.

Plnenie: v plnení.

Uznesenie č. 21/2017/7: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
A) berie na vedomie
predloženie projektového zámeru na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
B) schvaľuje
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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 na realizáciu projektu
„Prístavba a nadstavba materskej školy – zvýšenie kapacity“.
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.

Plnenie: v plnení.
Uznesenie č. 21/2017/10: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2017 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Bystré

Plnenie: splnené. Vyhlásené vyvesením dňa 06.02.2017 a účinné 21.02.2017.
Uznesenie č. 21/2017/11: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok KN „C“ parc. č. 1215/1, druh pozemku ostatné plochy o výmere
11 992 m2, s účelom jeho využitia – futbalové ihrisko so zázemím na tri roky od 01.03.2017 do 29.02.2020
a cenu nájmu vo výške 6.000,- € za celú dobu nájmu, pričom jej splatnosť je ku dňu podpisu nájomnej zmluvy
v celej výške

Plnenie: splnené. Zmluva bola oboma zmluvnými stranami podpísaná 24.02.2017,
zverejnená na stránke obce 06.03.2017 a účinná 07.03.2017.
Uznesenie č. 21/2017/12/bod 13.1: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
Schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017:
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
713002 – Nákup výpočtovej techniky
+ 10 000,- €
Zníženie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717001 – Stavba Kultúrny dom
- 10 000,- €
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
637002 – Verejné obstarávanie
+
720,- €
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
637004 – Služby NFP ZŠ
+
720,- €
Zníženie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717001– Stavba Kultúrny dom
- 1 440,- €
Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

Plnenie: splnené. Zmeny zapracované do účtovníctva.
Uznesenie č. 21/2017/12/bod 13.2: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017:
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717003 – Prístavba a nadstavba MŠ-zvýšenie kapacity
Program č.3- Interné služby obce
Podprogram č.6 -Nehnuteľný majetok obce – budovy, objekty
Prvok č.2- Základná škola s MŠ
Cieľ: Zvýšenie kapacity miest
Merateľný ukazovateľ: Počet novovytvorených miest : 10

+

12 000,- €
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Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
716 – PD – prístavba a nadstavba MŠ
+ 13 850,- €
Program č.3- Interné služby obce
Podprogram č.6 -Nehnuteľný majetok obce – budovy, objekty
Prvok č.2- Základná škola s MŠ
Cieľ: Zvýšenie kapacity miest
Merateľný ukazovateľ: Počet novovytvorených miest : 10
Zníženie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717001 – Kultúrny dom
- 25 850,- €
Program č.3- Interné služby obce
Podprogram č.6 -Nehnuteľný majetok obce – budovy, objekty
Prvok č.6- MŠ bývalá budova
Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

Plnenie: splnené. Zmeny zapracované do účtovníctva.
Uznesenie č. 21/2017/12/bod 13.3: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2017:
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
611 – Hrubé mzdy OÚ
Zníženie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717001 – Kultúrny dom
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
625002 – Soc. poistenie OÚ
Zníženie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717001– Kultúrny dom
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
621 – Zdravotné poistenie OÚ
Zníženie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717001– Kultúrny dom

+

15 132,- €

-

15 132- €

+

3 352,-€

-

3 352,-€

+

1 433,-€

-

1 433,-€

Plnenie: splnené. Zmeny zapracované do účtovníctva.
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 Kukučínovú popred záhrady rodinných domov

Plnenie: v plnení.
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2. odporúča
starostovi obce preskúmať možnosť uloženia spomaľovačov na Družstevnej ulici.

Plnenie: v plnení.

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: v plnení.

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.

14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré zo dňa 18.03.2016
Uznesenie č. 14/2016/13: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
C) ukladá
uzatvoriť dodatočne zmluvy medzi obcou a existujúcimi producentmi
Z: starosta obce
T: 31.12.2016

Plnenie: splnené.

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.

7

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. 4

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Správa č.
Určené pre: Obecné zastupiteľstvo – rokovanie dňa 31.3.2017
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

K bodu číslo: 6

5

MARKETINGOVÉ AKTIVITY PRI ZABEZPEČOVANÍ PLÁNU ROZVOJA OBCE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Správu predkladá: Ing. Pavol Budaj, PhD., predseda komisie pre rozvoj a plánovanie
Správu vypracoval: členovia komisie pre rozvoj a plánovanie
K správe prizvať: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh záverov a opatrení:

1. OZ v Spišskom Bystrom berie na vedomie informatívnu správu o plnení plánu rozvoja obce
v oblasti marketingových aktivít
2. OZ schvaľuje plán marketingovej komunikácie obce na rok 2017
3. OZ ukladá realizovať opatrenia, ktoré sú v bode 2 tejto správy
T: v texte
Z: v texte

Rozdeľovník:




Starosta obce
Prednostka OcÚ
Poslanci OZ

V Spišskom Bystrom, dňa 31.3.2017
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Úvod
Východiskom pre marketingový plán obce a marketingové aktivity v tomto volebnom období
je platný plán rozvoja obce (PRO) na roky 2015 – 2018. Všeobecným cieľom marketingových aktivít
je:



posilňovanie identity obce (a jej občanov) ako faktora na spokojný život občanov a ich
„vtiahnutia“ do obecných aktivít
budovanie imidžu, ktorý bude obci pridávať hodnotu a bude tak predpokladom pre jej
hospodársky rozvoj.



Aké má naša obec alternatívy?
V kritický deň 29. septembra 1916 sa stala udalosť, ktorá na dlhé roky poznačila možnosti
prezentovať „hmotné“ kultúrne tradície v podobe tradičnej slovenskej architektúry (drevenice,
sakrálne stavby a pod.). Obec (ako jedna z mála na Spiši) nemá ani jednu evidovanú historickú
pamiatku.
Identitu nemožno budovať ani na baníckych tradíciách, bohatých najmä v strednej a južnej
časti Spiša. Podľa posledných výskumov v rámci hornádskej doliny práve naša obec má najmenej
nálezísk baníckej činnosti zo všetkých obcí doliny.
Identitu nemožno budovať (a azda to ani nechceme) na rôznych „módnych“ cudzorodých
prvkoch. V súčasných podmienkach globalizácie vznikajú snahy prieniku kultúr, ktoré sú často
zdrojom konfliktov, ba aj strát, alebo aspoň nevyužitia príležitostí zo silných stránok „domácej“
národnej, regionálnej, obecnej „kubašskej“ kultúry. Multikulturalizmus sa v Európe neosvedčil, tvrdia
už aj politickí lídri. Nesnažme sa byť my v našej obci „pápežskejší ako pápež“, ani nevymýšľajme
„teplú vodu“.
Čo tu u nás máme na pozitívne nazeranie? Máme na čo nadviazať?
Máme tu „dedičstvo otcov“, viac ako tisícročné osvedčené kresťanské hodnoty a tradície,
ktoré nezničil ani požiar cez 1. svetovú vojnu, ani 40 – ročná komunistická poroba a preto
nedopusťme, aby ich poškodil novodobý liberalizmus a konzumizmus. Sme súčasťou „starého“
historického regiónu Európy a ponúka sa nám možnosť prezentovať tradičnú kultúru ako východisko
moderného marketingového riadenia obce. Máme tu (opäť) sídlo dekanátu; svoj vzťah k tradíciám
a hodnotám neutápajme v malichernej personifikácii tejto silnej stránky obce. Máme tu moderné
umelecké skvosty – diela z rodinnej dielne Hložníkovcov či Štefana Hudzíka. Sakrálne umenie v obci je
naša silná stránka.
Máme tu (v súčasnosti trochu „vyrúbanú“) prírodu, bezprostredné susedstvo dvoch
národných parkov i na Slovensku azda najvýznamnejšieho turistického tatranského regiónu. Toto sú
naše príležitosti pre budovanie zón oddychu pre obyvateľov a potenciál pre turistický ruch (a zvýšenie
príjmov obce).
Máme tu (zatiaľ ešte) relatívne (v porovnaní s okolitými obcami) dobrú štruktúru
obyvateľstva. Využime ju na to, aby rástla znalostná úroveň ľudí; ľudia nech sú silným faktorom
konkurenčnej odlišnosti v rámci blízkeho okolia. Nepripusťme akékoľvek podporovanie marginálnych
skupín obyvateľstva, ktorí nechcú (a mnohí azda už ani nevedia) pracovať. Skúsenosti z bližšieho
i vzdialenejšieho okolia nech sú nám ponaučením.
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V tomto úvode je načrtnutých dosť námetov na to, aby sme vnímali dôležitosť, ale aj zložitosť
marketingového riadenia obce. Uprednostníme vizionárstvo pred údržbárstvom, pohľad „do diaľky“
pred pohľadom „pod nohy“. Inač nezostane za nami žiadna „vyoraná brázda“
1 Doterajšie realizované aktivity v rámci marketingovej komunikácie
V strednodobom pláne na roky 2015 až 2018 sme si stanovili úlohu, že každý rok rozvinieme
aspoň jednu aktivitu v rámci marketingovej komunikácie, informovanosti obyvateľov a návštevníkov
obce. Plnenie tejto úlohy je nasledovné:






v roku 2015 bola vydaná odborná monografia „Sakrálne stavby a ich miesto v marketingu
obce“. Sú v nej kapitoly zamerané na výklad dôležitosti kultúrno-duchovných tradícií pre
rozvoj obce, na sakrálne stavby v obci v historickom kontexte (kapitola ochudobnená oproti
pôvodným zámerom autorov „stratou“ najvzácnejšieho historického dokumentu obce –
Historie domus) a na teologickú reflexiu fenoménu. Popri bežných reakciách čitateľov
k historickému či umeleckému aspektu sa objavili veľmi zaujímavé reakcie ohľadom istého
„patronátu“ nad drobnými sakrálnymi stavbami a tiež záujem na oveľa efektívnejšie využitie
niektorých drobných sakrálnych pamiatok (napr. kríž v Majeri). Pre komplexné rozvinutie
myšlienok z tejto publikácie by sa žiadalo vypracovať ucelený dokument, ktorý bude
zameraný na údržbu pamiatok, ich dostupnosť a racionálne (i emocionálne) využívanie.
v roku 2016 sa začal vydávať štvrťročník. Doterajšie poznatky sú v nasledujúcom vyjadrení
šefredaktorky: „Cieľom spravodaja bolo zvýšenie informovanosti občanov o dianí v obci, o
povinnostiach občanov, info o plánovaných zámeroch a kultúrnych akciách a propagácia
obce. Myslím, že cieľ, ktorý sme si na začiatku zadali sa snažíme v každom čísle spravodaja
plniť v stálych rubrikách. Zatiaľ vyšli len tri čísla a je čo vylepšovať. Od občanov som
zaznamenala len pozitívne ohlasy čo sa týka obsahu, jednu vec nám vytkli sa to bola
farebnosť fotografií, čo sme sa snažili v tomto čísle spravodaja s tlačiarňou vyriešiť. Keďže je
ťažko hodnotiť spokojnosť občanov len na základe, že mi občas, keď niekoho stretnem
povie, že sa mu spravodaj páči, uvažovala som nad tým, že by som urobila anketu ako sa
občanom páči spravodaj a čo im v ňom chýba a na základe toho by som vedela ako ho
rozšíriť alebo obsahovo vyplniť. Chcela by som pridať aj nejaké info v krátkosti z OZ o tých
najdôležitejších veciach, ktoré sa na OZ riešia, po prvýkrát sme to uverejnili v tomto čísle.“
v priebehu posledných dvoch rokov boli doplnené informačné tabule a vydané drobné
propagačné materiály.

2 Návrh aktivít v rámci marketingovej komunikácie na rok 2017
V rámci marketingovej komunikácie navrhujeme realizovať pod gestorstvom obecného úradu
a odbornej komisie OZ dve aktivity (úlohy), ktoré by mali byť príspevkom pre budúce vypracovanie
uceleného dokumentu, zameraného na rozvoj turizmu ako zdroja príjmov obce:
1. Pokračovať vo vydávaní štvrťročníka (štyri čísla v roku 2017); postupne hľadať také obsahové
a formálne prevedenie, aby sa čo najviac priblížilo požiadavkám a očakávaniam občanov.

T: v priebehu roka 2017

Z: šéfredaktorka

2. Spracovať a vydať monografiu, ktorá bude zameraná na prírodné dedičstvo a jeho
potenciálne využitie pre zlepšenie života ľudí a turistický ruch.

T: do konca roka 2017

Z: predseda komisie pre rozvoj a plánovanie
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Príloha č. 5

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 22. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom
Dňa: 31.03.2017
K bodu číslo: 7

6

Názov materiálu: NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO
KONTROLÓRA OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ NA ROK 2017

Predkladateľ: Ing. Ján Šimonovič, hlavný kontrolór

Spracovateľ: Ing. Ján Šimonovič, hlavný kontrolór

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha: návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

V Spišskom Bystrom dňa 14.03.2017
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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.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Spišské Bystré na rok 2017
B) poveruje
hlavného kontrolóra obce vykonaním kontroly
3.Príloha: návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2017
NÁVRH

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Obce Spišské Bystré na rok 2017

Zámer kontrolnej činnosti :
Kontrolnými aktivitami prispieť k efektívnemu a účinnému hospodáreniu s verejnými finančnými
prostriedkami a s majetkom obce.

Cieľ výkonu kontrolnej činnosti :
Prostredníctvom jednotlivých kontrolných akcií bude zistenie stavu a odstránenie prípadne zistených
nedostatkov, za účelom zefektívnenia činností orgánov obce a budovania dobrého mena samosprávy
a spokojnosti občanov, v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Rozsah kontrolnej činnosti :
V zmysle ustanovenia § 18 d a § 18 f zákona 396/1990 Zb. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov v súlade s aktuálnymi potrebami obce a obecného zastupiteľstva.

Plán kontrolnej činnosti :
1) Stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2016.
T : jún 2017
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2) Kontrola dodržiavania zákona č. 211/ 2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.
T : priebežne 2017
3) Kontrola a preverenie zmluvných vzťahov (nájomné zmluvy, zmluvy o právnom zastúpení,
zmluvy o dielo, kúpne zmluvy, ostatné zmluvy).
V prípade zistených nedostatkov odporučiť OZ prijať potrebné opatrenia.
T : priebežne 2017
4) Kontrola vybavovania sťažností, vrátane vnútorného predpisu obce a evidencie sťažností
(zákon č. 9/2010 Zb. z. o sťažnostiach).
T : priebežne 2017
5) Kontrola plnenia uznesení OZ.
T : pravidelne na každom riadnom zasadnutí OZ
6) Kontrola spôsobu vymáhania pohľadávok dane, ktoré neboli obci zaplatené.
T : priebežne 2017
7) Kontrola stavu evidencie pohľadávok a záväzkov obce, vrátane finančných operácií.
T : pravidelne na každom riadnom zasadnutí OZ
8) Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2018.
T : december 2017

V Spišskom Bystrom 10.03. 2017

Ing. Šimonovič Ján v.r.
Hlavný kontrolór Obce Spišské Bystré

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Spišské Bystré na rok 2017 je v zmysle § 18
f / 1 / b zákona č. 369/1990 Zb. z. v znení neskorších predpisov, zverejnený na úradnej tabuli obce
v termíne od 15.3.2017 do 31.3. 2017.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Spišské Bystré na rok 2017 bude prerokovaný
a schválený na OZ v Spišskom Bystrom uznesením č. 00/2017 zo dňa 31.3. 2017.

OZ poverí uznesením č. 00/2017 zo dňa 31.3. 2017 vykonaním kontroly.
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Príloha č. 6

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 22. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom
Dňa: 31.03.2017
K bodu číslo: 8

7

Názov materiálu: SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA
ZA 2. POLROK 2016

Predkladateľ: Ing. Ján Šimonovič, hlavný kontrolór

Spracovateľ: Ing. Ján Šimonovič, hlavný kontrolór

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha: správa o kontrolnej činnosti

V Spišskom Bystrom dňa 15.03.2017
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1. Dôvodová správa:
Správa sa predkladá v súlade s 18f ods. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Spišské Bystré za 2. polrok 2016

3. Príloha: Správa
2. polrok 2016

o

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Spišské Bystré za

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2016.

Predkladá:

Návrh na uznesenie:

Ing. Šimonovič Ján

berie na vedomie

Hlavný kontrolór Obce Spišské Bystré

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce
Spišské Bystré za 2. polrok 2016.

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch
kontroly za obdobie od 1.7. 2016 do 31.12. 2016.

Vypracoval : Ing. Šimonovič Ján
Spišské Bystré, dňa 20.03. 2017
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Hlavný kontrolór Obce Spišské Bystré
V súlade s § 18f ods. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov p r e d k l a d á m Obecnému zastupiteľstvu Obce Spišské Bystré

Správu
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. polrok 2016.
V náväznosti na plnenie úloh hlavného kontrolóra, na rozsah a zameranie kontrolnej činnosti
- zistenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a
účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obce a schváleným plánom
kontrolnej činnosti pre obdobie 2. polroka 2016, uznesením Obecného zastupiteľstva č. 18/2016/8 zo
dňa 02.09.2016. Počas hodnoteného obdobia boli vykonané následné kontroly, činnosti a zisťovania :
1) Kontrola pracovne – právnych vzťahov na OcÚ, ZŠ + MŠ, vrátane zaradenia a odmeňovania
zamestnancov.
HK konštatuje, že u všetkých zamestnancov na OcÚ aj v ZŠ a MŠ mu boli predložené potrebné
personálne doklady zamestnancov.
Bol skontrolovaný osobný spis p. Mgr. Petrenčíkovej Kataríny, ktorá bola prijatá na
zastupovanie za Mgr. Luciu Cintelovú výberovým konaním.
Menovaná predložila všetky doklady, ktoré zamestnávateľ požadoval.
Zamestnávateľ predložil menovanej pracovnú náplň, pracovnú zmluvu, platový dekrét, s
ktorými menovaná súhlasila a svojím podpisom potvrdila.
K 31.12. 2016 bolo zamestnaných v ZŠ + MŠ 55 zamestnancov /z toho 4 rodičovská
dovolenka, 1 neplatené voľno/.
Na OcÚ bolo zamestnaných na trvalý pracovný pomer 7 zamestnancov k 31.12. 2016.
2) Kontrola spôsobu vymáhania pohľadávok dane, ktoré neboli obci zaplatené.
Pre objasnenie treba povedať, že sa jedná o dane za komunálny odpad /KO/, daň
z nehnuteľností, daň za psa, cintorínske poplatky.
Obec to začala riešiť formou exekúcií /6 prípadov/ a za pomoci terénnych sociálnych
pracovníkov, ktorí sú v kontakte hlavne s cigánmi, ktorí tvoria najviac neplatičov. Vymáhanie
pohľadávok za uvedené dane sa v porovnaní s rokom 2015 týmito opatreniami zlepšuje /viď
porovnanie nižšie/, okrem KO.
Komunálny odpad
2015
2016
9 962,96 €
10 909,72 €
z toho : cigáni
7 346,03 €
8 427,73 €
ostatní
2 110,46 €
2 171,36 €
podnikatelia
506,47 €
310,63 €
Daň z nehnuteľností
podnikatelia
ostatní

2015
1 500,10 €
133,73 €

2016
209,62 €
163,29 €
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Daň za psa

Cintorínske poplatky

2015
60 €

2016
53,57 €

2015
220,82 €

2016
196,18 €

3) Kontrola plnenia uznesení OZ.
Plnenia uznesení OZ je kontrolované na každom riadnom zasadnutí OZ.
Uvedený bod je vždy v programe zasadnutí OZ.
4) Kontrola plnenia príjmov, výdavkov, pohľadávok, záväzkov, stavov na finančných účtoch,
úverová zaťaženosť obce.
Plnenie príjmov a výdavkov a následne aj prebytok z rozpočtu 2016 bude podrobne
zverejnený v záverečnom účte obce a po ukončení závierky za rok 2016.
Príjmy – 1 746 073,65 €
Výdaje – 1 421 770,53 €
Pohľadávky – Obec má pohľadávky, ktoré sú uvedené v bode 2. tejto správy /miestne dane/.
Záväzky – Obec nemá k 31.12. 2016, okrem úverov žiadne záväzky.
Úvery k 31.12. 2016 : ŠFRB – 211 864,56 € /dlhodobý úver/
Slovenská sporiteľňa – 114 674 € /zmena úveru z inej banky/
Slovenská sporiteľňa – 88 596,23 € /osvetlenie/
Spolu Slovenská sporiteľňa – 203 270,23 €
Stav na finančných účtoch k 31.12. 2016 : VÚB – 656 155,99 €
Slovenská sporiteľňa – 126 394,25 €
VÚB – 249,19 € /sociálny fond/
Spolu stav /vrátane pokladne, bez soc. fondu/ k 31.12. 2016 : 782 550,24 €
Pre porovnanie stav k 31.12. 2015 bol : 556 449,67 €.

5) Kontrola na úseku poskytovania dotácií z rozpočtu obce v roku 2016 /žiadosť, zmluva,
zúčtovanie/. Zákon č. 583/2004 Zb. z. o rozpočtových pravidlách.
Obec podľa uvedeného zákona poskytla dotácie z rozpočtu obce v roku 2016 uvedeným
zložkám : FK Spišské Bystré – 10 000 €
DHZ Spišské Bystré – 4 350 €
STO Spišské Bystré – 1 000 €
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OZ Hornád Spišské Bystré – 1 000 €
FS Rovienka – 600 €
SSČK – 500 € /Červený kríž/
SZT – 200 € /turisti/
SZPB – 500 € /protifaš. bojovníci/
FS Kubašanček – 350 €
SZD – 150 € /drobnochov/
SZV – 250 € /včelári/
Tieto zložky spĺňali podmienky uvedeného zákona. Podali žiadosť, bola s obcou spísaná
zmluva a postupne im boli poukázané finančné prostriedky, ktoré boli potom dokladované
a zúčtované, prípadne po realizácií akcie preplatené.
OZ Hornád bola dotácia poukázaná, ale nevyužilo ju a finančné prostriedky vrátilo na účet
obce.
Všetky ostatné zložky doložili podklady z akcií, na ktoré tieto prostriedky dostali a boli
zúčtované v pokladni.
Odporúčam, po skúsenostiach z minulých rokov, vydávať sumy po častiach, a pokiaľ sa
predchádzajúca nezaúčtuje, ďalšiu pozastaviť. Odporúčam to hlavne pri dotáciách nad 1 000
€.
6) Stanovisko k Návrhu rozpočtu obce na rok 2017.
Stanovisko HK bolo predložené podľa § 18f odsek 1 písmeno c) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na rokovanie OZ 09.12.2016, kde bolo
doporučené OZ prijať predložený návrh rozpočtu Obce Spišské Bystré na rok 2017, vrátane
predpokladov na roky 2018 – 2019. Predložený návrh bol v súlade so zákonom o rozpočtových
pravidlách Z. z. č. 583/2004.Predložený návrh rozpočtu bol vyrovnaný.
OZ zobralo na vedomie stanovisko HK uznesením č. 20/2016/7 zo dňa 9.12.2016.
OZ predložený rozpočet schválilo dňa 09.12.2016 uznesením č. 20/2016/8.
7) Kontrola pokladne k 31.12. 2016.
Stav pokladne k 31.12. 2016 bol – 3255,80 €
8) Kontrola úplnosti, správnosti a preukázateľnosti použitia kapitálových finančných
prostriedkov obce.
V roku 2016 bola na kapitálové výdaje preinvestovaná suma 112 217,36 €.
Z rezervného fondu išlo 86 106,53 € /výstavba chodníka, rekonštrukcia dažďovej kanalizácie
Hviezdoslavova ul./.
Z vlastných zdrojov išlo o sumu 26 110,83 €, z ktorej suma 12 887,68 € bola dofinancovaním
dažďovej kanalizácie na Hviezdoslavovej ulici. Ďalšie prostriedky boli čerpané na nákup
zariadenia ZŠ – 4 980 €, VO IBV – 1 220,64 €,
rozvádzač ČOV – 1 791,24 €, projektová
dokumentácia – 980 €, rekonštrukcia dažďovej kanalizácie na Kukučínovej ulici – 1 521,27 €,
kam. podložie komunikácia na Vodárenskej ulici, chodníkoch autobusovej zastávke – 2 730 €.
V prípade výstavby chodníka, kanalizácia Hviezdoslavova, zariadenie škola prebehli výberové
konania na uvedené realizácie daných projektov.
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Všetky operácie so všetkými uvedenými položkami sú jednak ekonomický, tak aj
v programovom členení zaradené správne.
9) Vypracovanie Plánu kontrolnej činností na rok 2017.
Plán bol vypracovaný, zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce v stanovenej lehote.
Bude predložený na rokovanie OZ dňa 31.3.2017.

Hlavný kontrolór je členom Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky
a pravidelne sa zúčastňuje seminárov a školení, ktoré uvedené združenie aj v spolupráci s RVC Štrba
organizuje.
V obci je vykonávaný pravidelný audit Ing. Cibuľovou Danielou, certifikovaný audítor
č. licencie 061.
Vypracoval : Ing. Šimonovič Ján – Hlavný kontrolór Obce Spišské Bystré
V Spišskom Bystrom dňa 20.3.2017
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Názov materiálu: ZMENA MAXIMÁLNEJ CENY ZA ODVÁDZANIE A ČISTENIE
ODPADOVEJ VODY VEREJNOU KANALIZÁCIOU
– INFORMATÍVNA SPRÁVA

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 10.03.2017
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1. Dôvodová správa:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré na svojom zasadaní dňa 09.12.2016 schválilo cenu
za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou vo výške 0,1650 eur/m 3 na základe
rozhodnutia ÚRSO č. 0050/2017/V, č. spisu: 4482-2016-BA zo dňa 25.11.2016, ktorým bola
stanovená maximálna cena stočného na roky 2017 - 2021.
Z dôvodu vydania novej vyhlášky č. 21/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia
výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia
odpadovej vody verejnou kanalizáciou, ÚRSO vydal z vlastného podnetu dňa 28.02.2017
nové rozhodnutie č. 0170/2017/V, č. spisu: 1053-2017-BA, ktorým zrušil rozhodnutie zo dňa
25.11.2016 a určil novú maximálnu cenu, ktorá je na úrovni ceny na rok 2016 a to vo výške
0,2872 eur/m3. Vzhľadom na to, že cena stočného schválená obecným zastupiteľstvom na rok
2017 je nižšia ako maximálna cena určená ÚRSO novým rozhodnutím, nie je potrebné
schvaľovať novú cenu.
V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami bola spracovaná len informatívna správa bez
potreby zmeny uznesenia č. 20/2016/13 zo dňa 14.12.2016.

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
berie na vedomie
informáciu o učení novej maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou
kanalizáciou na základe Rozhodnutia ÚRSO 0170/2017/V, č. spisu: 1053-2017-BA
zo dňa 28.02.2017
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1. Dôvodová správa:
Dňa 27.02.2017 Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán
pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí
o NFP zameranú na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, Kód výzvy: OPKZPPO4-SC431-2017-19, Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo
všetkých sektoroch, Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných
budov. V rámci špecifického cieľa je pre túto výzvu oprávnená aktivita: A. Zníženie
energetickej náročnosti verejných budov.
Do tejto výzvy sa plánujeme zapojiť s objektom hasičskej zbrojnice súp. č. 378 na pozemku
parc. č. 7635/4 k.ú. Spišské Bystré. Prvá uzávierka na podanie žiadosti je 31.03.2017, druhá
uzávierka je 31.05.2017. Realizácia by mala byť ukončená do 24 mesiacov od účinnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP. Bližšie podmienky sú definované vo výzve a jej prílohách.
Predmetom realizácie stavby by bolo zateplenie obvodových múrov, zateplenie strechy,
výmena okien, rekonštrukcia vykurovania. Financovanie realizácie stavby je zo zdrojov EÚ
vo výške 95% oprávnených výdavkov a spoluúčasť obce je vo výške 5% oprávnených
výdavkov.
Výdavky na verejné obstarávanie a spracovanie žiadosti nie sú považované za oprávnené
výdavky. V tomto roku sme zabezpečili zosúladenie skutkového stavu budovy so stavom
v katastri nehnuteľností na základe geometrického plánu a zámeny pozemkov pod časťou
budovy s rímskokatolíckou cirkvou. K dispozícii máme projektovú dokumentáciu stavby
a zabezpečujeme inžiniersku činnosť, t.j. vybavovanie príslušných vyjadrení a následne
stavebného povolenia.
Jednou z príloh žiadosti je doklad o zabezpečení spolufinancovania obce vo výške 5%
z oprávnených výdavkov projektu. Celkové oprávnené výdavky podľa projektového rozpočtu
sú vo výške 198 507,94 eur, z toho NFP je vo výške 188 582,54 eur, spolufinancovanie obce
je vo výške 9 925,40 eur. Výška oprávnených výdavkov sa bude meniť na základe výsledkov
verejného obstarávania (predpoklad zníženia projektového rozpočtu). Za účelom
zdokladovania zabezpečenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu
predkladáme návrh na uznesenie.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o NFP na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, Kód
výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19, 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.
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1. Dôvodová správa:
V zmysle § 14 ods.1 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších úprav upravuje sa rozpočet na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na
základe oznámení pre rok 2017 nasledovne:
Oznámenie pre OZ č.1/2017
ZŠ s MŠ (listy Okresného úradu PO odbor školstva)
1. Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ

+ 4 377,-€

Výdaje EK 641006 zdroj 111 ZŠ-prenes.kompet.

+ 4 377,-€

2. Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ

+ 3 640,-€ /príspevok na žiakov
zo soc. znevýh.prostredia/

Výdaje EK 641006 zdroj 111 ZŠ-prenes.kompet.
3. Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre MŠ
Výdaje EK 641006 zdroj 111 MŠ-prenes.kompet.
4. Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
Výdaje EK 641006 zdroj 111 ZŠ-prenes.kompet .
5. Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
Výdaje EK 641006 zdroj 111 ZŠ-prenes.kompet .
6. Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
Výdavky EK 641006 zdroj 111 ZŠ-prenes.kompet
7. Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
Výdavky EK 641006 zdroj 111 ZŠ-prenes.kompet
8. Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
Výdavky EK 641006 zdroj 111 ZŠ-prenes.kompet
9. Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre MŠ
Výdavky EK 641006 zdroj 111 MŠ-prenes.kompet

+ 3 640,-€
+ 6 024,-€ /asistenti učiteľa/
+ 6 024,-€
+ 5 702,-€ /vzdeláv.poukazy /
+ 5 702,-€
+ 2 310,-€ /dopravné/
+ 2 310,-€
+ 3 300,-€ /škola v prírode/
+ 3 300,-€
+ 5 250,-€ /lyžiarsky kurz/
+ 5 250,-€
+

915,-€ /odchodné/

+

915,-€

-

163,-€

-

163,-€

OBEC (listy OÚ, MV SR, MDVRR SR)
10. Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia život.prostredie
Výdavky EK 637004 zdroj 111 dotácia život.prostredie

+

3,77€

+

3,77€
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11. Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia register obyvateľov

+

176,99€

Výdavky EK 633006 zdroj 111 dotácia register obyvateľov

-

600,00€

Výdavky EK 611000 zdroj 111 dotácia register obyvateľov

+

575,50€

Výdavky EK 625002 zdroj 111 dotácia register obyvateľov

+

201,49€

12. Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia matrika

+ 201,05€

Výdavky EK 611000 zdroj 111 dotácia matrika

+

149,00€

Výdavky EK 625002 zdroj 111 dotácia matrika

+

52,05€

13. Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia stavebný úrad

+

46,39€

+

46,39€

Výdavky EK 637004 zdroj 111 dotácia stavebný úrad
14. Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia úsek dopravy

-

16,01€

Výdavky EK 635006 zdroj 111 dotácia úsek dopravy

-

125,00€

Výdavky EK 637004 zdroj 111 dotácia úsek dopravy

+

108,99€

15. Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia vojnové hroby

+

25,00€

+

25,00€

Výdavky EK 637004 zdroj 111 dotácia vojnové hroby

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
berie na vedomie
Oznámenie pre OZ č.1/2017
ZŠ s MŠ (listy Okresného úradu PO odbor školstva)
1. Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ

+ 4 377,-€

Výdaje EK 641006 zdroj 111 ZŠ-prenes.kompet.

+ 4 377,-€

2. Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ

+ 3 640,-€ /príspevok na žiakov
zo soc. znevýh.prostredia/

Výdaje EK 641006 zdroj 111 ZŠ-prenes.kompet.
3. Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre MŠ
Výdaje EK 641006 zdroj 111 MŠ-prenes.kompet.
4. Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
Výdaje EK 641006 zdroj 111 ZŠ-prenes.kompet .

+ 3 640,-€
+ 6 024,-€ /asistenti učiteľa/
+ 6 024,-€
+ 5 702,-€ /vzdeláv.poukazy /
+ 5 702,-€
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5. Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
Výdaje EK 641006 zdroj 111 ZŠ-prenes.kompet .
6. Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
Výdavky EK 641006 zdroj 111 ZŠ-prenes.kompet
7. Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
Výdavky EK 641006 zdroj 111 ZŠ-prenes.kompet
8. Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
Výdavky EK 641006 zdroj 111 ZŠ-prenes.kompet
9. Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre MŠ
Výdavky EK 641006 zdroj 111 MŠ-prenes.kompet

+ 2 310,-€ /dopravné/
+ 2 310,-€
+ 3 300,-€ /škola v prírode/
+ 3 300,-€
+ 5 250,-€ /lyžiarsky kurz/
+ 5 250,-€
+

915,-€ /odchodné/

+

915,-€

-

163,-€

-

163,-€

OBEC (listy OÚ, MV SR, MDVRR SR)
10. Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia život.prostredie
Výdavky EK 637004 zdroj 111 dotácia život.prostredie
11. Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia register obyvateľov

+

3,77€

+

3,77€

+

176,99€

Výdavky EK 633006 zdroj 111 dotácia register obyvateľov

-

600,00€

Výdavky EK 611000 zdroj 111 dotácia register obyvateľov

+

575,50€

Výdavky EK 625002 zdroj 111 dotácia register obyvateľov

+

201,49€

12. Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia matrika

+ 201,05€

Výdavky EK 611000 zdroj 111 dotácia matrika

+

149,00€

Výdavky EK 625002 zdroj 111 dotácia matrika

+

52,05€

13. Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia stavebný úrad

+

46,39€

+

46,39€

Výdavky EK 637004 zdroj 111 dotácia stavebný úrad
14. Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia úsek dopravy

-

16,01€

Výdavky EK 635006 zdroj 111 dotácia úsek dopravy

-

125,00€

Výdavky EK 637004 zdroj 111 dotácia úsek dopravy

+

108,99€

+

25,00€

+

25,00€

15. Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia vojnové hroby
Výdavky EK 637004 zdroj 111 dotácia vojnové hroby

28

Príloha č. 10

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 22. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom
Dňa: 31.03.2017
K bodu číslo: 11 10
Názov materiálu: NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2017
11.2. 10.2. Oznámenie č. 2/2017
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 21.03.2017

29

1. Dôvodová správa:
Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom č.21/2008 zo dňa
12.12.2008, ktorým Obecné zastupiteľstvo delegovalo právomoc starostovi obce vykonať
v odôvodnených prípadoch zmeny rozpočtu obce v priebehu rozpočtového roka do výšky
6 640,- Eur samostatne, spôsobom podľa § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, t.j. presunom rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nezmenia celkové príjmy a celkové
výdavky vykonáva starosta Obce Spišské Bystré Mgr. Marián Luha rozpočtové opatrenie
starostu obce č. 4/2017 (nákup VM Florian varovný systém s príslušenstvom) a rozpočtové
opatrenie starostu obce č. 5/2017 (vydanie knihy- „Od ŠK Kubachy po TJ Družstevník
Spišské Bystré 1934-2016“) nasledovne:
z podpoložky rozpočtu
717001 – Stavby a ich technické zhodnotenie
na podpoložku rozpočtu
713005 – Špec.prístroje a zariadenia
z podpoložky rozpočtu
717001 – Stavby a ich technické zhodnotenie
na podpoložku rozpočtu
637003 – Kniha
(program 2.1. Propagácia a prezentácia obce)

- 2 390,40 €
+ 2 390,40 €
- 1 500,- €
+ 1 500,- €

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom

berie na vedomie
Oznámenie pre OZ č.2/2017
zníženie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu
717001 – Stavby a ich technické zhodnotenie

- 2 390,40 €

zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu
713005 – Špec.prístroje a zariadenia

+ 2 390,40 €

zníženie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu
717001 – Stavby a ich technické zhodnotenie

- 1 500,- €

zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu
637003 – Kniha
(program 2.1. Propagácia a prezentácia obce)

+ 1 500,- €
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1. Dôvodová správa:
Dňa 22.02.2017 bola na Obec Spišské Bystré doručená žiadosť o opätovné prerokovanie
rozpočtu pre DHZO od veliteľa DHZO, ktorou žiada poslancov obecného zastupiteľstva
a obec o opätovné prerokovanie rozpočtu pre DHZO z dôvodu nekompletných podkladov
k rozpočtu na rok 2017. K danej problematike je potrebné uviesť nasledovné:
Dňa 27.10.2016 bol na Obec Spišské Bystré doručený návrh žiadosti na rozpočet DHZO
na rok 2017 (pozri prílohu č. 1 tohto materiálu). Obec pri zostavovaní rozpočtu na rok 2017
pre DHZO vychádzala z priemeru čerpaných prostriedkov predchádzajúcich rokov, t.j. v roku
2016 bolo skutočne čerpané na PHM pre DHZO 258,36 eur (schválený rozpočet 400 eur),
skutočne čerpané na opravy, údržba áut 161 eur (schválený rozpočet 1 200 eur), skutočne
čerpané poistenie áut 693,88 eur (schválený rozpočet 800 eur), skutočne čerpané
na
materiálno technické vybavenia 2 450,91 eur (schválený rozpočet 5 000 eur), skutočne
čerpané na školenia 831,32 eur (schválený rozpočet 900 eur). Spolu to je 4 395,47 €. Ďalšie
náklady (elektrina, plyn, voda) na budovu hasičskej zbrojnice obec uhradila v roku 2016 vo
výške 3 742,06 eur.
Požiadavky veliteľa DHZO vo výške 13 800 eur obec nezohľadnila v nimi navrhovanej výške
z dôvodu, že predmetná suma vysoko presahovala finančné možnosti obce a navyše bola nad
rámec skutočného čerpania. Niektoré požadované vybavenia ako napr. zásahové obleky boli
zakúpené v roku 2015 v sume 8 283,24 eur.
Schválený rozpočet pre DHZO na rok 2017 je – PHM 500 eur, poistenie 700 eur, školenia
500 eur (z dotácie DPO SR 500 eur), údržba áut 800 eur, materiálno technické vybavenie
3 000 eur (z toho dotácia DPO SR 2 500 eur), spolu 5 500 eur. Tento rozpočet bol
schvaľovaný na obecnom zasadaní dňa 09.12.2016, kde bola predložená aj správa o činnosti
DHZO, ktorej súčasťou bola aj žiadosť o zakúpenie a doškolenie zo štátnej dotácie
a z rozpočtu obce a žiadosť na ďalšie potrebné vybavenie pre chod DHZO zo dňa 28.11.2016.
Obecné zastupiteľstvo podotklo, aby do budúcna sa k takýmto žiadostiam uvádzali aj sumy.
Následne na to veliteľ DHZO doručil na obec dňa 19.12.2016 návrh žiadosti na rozpočet
DHZO na rok 2017 s vyčíslením. Porovnaním všetkých troch žiadostí (27.10.2016,
28.11.2016, 19.12.2016) bolo zistené, že sa jedná o obsahovo rozdielne žiadosti na základe,
ktorých nie je možné jednoznačne zadefinovať skutočnú potrebu vybavenia. Máme za to, že
suma schválená na rok 2017 vychádza zo skutočného čerpania v predchádzajúcom roku,
zohľadňuje reálne potreby a postačuje na nevyhnutné riešenie prioritných vecí.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
berie na vedomie/schvaľuje/odporúča
Podľa záverov rokovania.

32

3. Prílohy: č. 1
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Príloha č. 2
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Príloha č. 3
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Príloha č. 12

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 22. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom
Dňa: 31.03.2017
K bodu číslo: 5 12
Názov materiálu: ŽIADOSTI OBČANOV A ORGANIZÁCIÍ
5.1. 12.1. – Návrh na prevod nehnuteľnosti (predaj pozemku) ako prípad hodný osobitného
zreteľa - diel č. 1 pozemku parc. č. 1215/247 k. ú. Spišské Bystré - Ing. Ondrej Ruttkay,
MVDr. Jana Ruttkayová
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Jana Kiktová

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

V Spišskom Bystrom dňa 09.03.2017
40

1. Dôvodová správa:
Žiadatelia na základe Zápisnice zo zasadnutia komisie pre ŽPaV, Obecného zastupiteľstva
Spišské Bystré, konaného dňa 09.11.2016 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 zámeny
pozemkov bol zverejnený na úradnej tabuli obce a web stránke obce dňa 14.03.2017.
Jedná sa o novovytvorený
pozemok diel č. 1 par. č. 1215/247 k.ú. Spišské Bystré
2
o výmere 25 m odčlenený z 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 z dôvodu
hodného
osobitného zreteľa na základe žiadosti
Ing. Ondreja Ruttkaya a MVDr. Jany Ruttkayovej, Družstevná 856/29, 059 18 Spišské
Bystré.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: rozšírenie priľahlého pozemku za účelom
osadenia oplotenia v dostatočnej vzdialenosti od strešného žľabu, z dôvodu jeho bezpečnej
budúcej údržby.
Všeobecná hodnota pozemku podľa znaleckého posudku vypracovaného Ing. Miroslavom
Ferklerom dňa 19.01.2017 bola stanovená na sumu 48,00 eur (1,90 €/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 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 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,
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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 ....... eur/m2, spolu za cenu ........... eur.

3. Príloha:
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GP:
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Príloha č.13

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 22. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom
Dňa: 31.03.2017
K bodu číslo: 5 12
Názov materiálu: ŽIADOSTI OBČANOV A ORGANIZÁCIÍ
5.2. 12.2. – Návrh na prevod nehnuteľnosti (predaj pozemku) priamym predajom –
pozemok par. č. 1215/119 k.ú. Spišské Bystré
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Jana Kiktová

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

V Spišskom Bystrom dňa 15.03.2017
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1. Dôvodová správa:
Dňa 07.02.2017 podali Jana a Matúš Hoššovci, trvale bytom Partizánska 17/15, 059 18
Spišské Bystré na Obec Spišské Bystré žiadosť o odkúpenie pozemku reg. KN „C“ parc. č.
1215/119 k.ú. Spišské Bystré o výmere 572 m2, druh pozemku – trvalé trávne porasty, ktorý
je vo vlastníctve Obce Spišské Bystré a zapísaný na LV 1. Na základe tejto žiadosti obce
zverejnila zámer priameho predaja v súlade s ustanovením § 9a ods. 5 zákona o majetku obcí
vrátane lehoty na doručenie cenových ponúk na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce
dňa 14.03.2017.
Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov sa stanovila do 29.03.2017 do 12:00 hodiny.
Cenové ponuky je potrebné predložiť v podateľni Obecného úradu v Spišskom Bystrom
alebo poštou na adresu: Obec Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré tak, aby
bola zaevidovaná v podateľni Obecného úradu v Spišskom Bystrom do 29.03.2017 do 12:00
hodiny. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku, v zalepenej
obálke, viditeľne označenej heslom: „ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA – NEOTVÁRAŤ“.
Jedná sa o pozemok vytvorený v rámci individuálnej bytovej výstavby Kamence a podľa
platného územného plánu obce je určený na výstavbu rodinného domu. Cez predmetný
pozemok vedie optická telekomunikačná sieť spoločnosti Slovak Telekom, a.s..
Prevod vlastníctva majetku obce sa musí vykonať v súlade s ustanoveniami § 9a zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v danom prípade postupujeme
podľa § 9a ods. 1 písm. c) tohto zákona – priamy predaj najmenej za cenu vo výške
všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu. Všeobecná hodnota
pozemku podľa znaleckého posudku č. 16/2017 vypracovaného Ing. Róbertom Rodákom je
14,34 €/ m2. V zmysle § 9 ods. 2 písm. a) obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob prevodu
vlastníctva nehnuteľného majetku obce a v zmysle § 9 ods. 2 písm. c) obecné zastupiteľstvo
schvaľuje prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ak sa realizujú priamym predajom.
Po vyhodnotení doručených cenových ponúk komisia pripraví zápis z otvárania obálok
a kontroly náležitosti ponúk, ktorý bude predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva.
2. Návrh na uznesenia:
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 k.ú. Spišské Bystré o výmere 572 m2 a to priamym predajom,
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 k.ú. Spišské
Bystré o výmere 572 m2 vo vlastníctve Obce Spišské Bystré
........................................................................, za cenu .................. eur/m2, spolu za
cenu ................. eur za účelom výstavby rodinného domu.
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Príloha č. 14

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 22. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom
Dňa: 31.03.2017
K bodu číslo: 5 12
Názov materiálu: ŽIADOSTI OBČANOV A ORGANIZÁCIÍ
5.3. 12.3.- Žiadosť o zmenu územného plánu obce – Ján Alžbetkin a Marta Alžbetkinová

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Ing. Kristína Horáková, prednostka obecného úradu

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Prílohy – situácia, žiadosť

V Spišskom Bystrom dňa 21.03.2017
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1. Dôvodová správa:
Dňa 20.03.2017 bola na Obec Spišské Bystré doručená žiadosť Jána Alžbetkina a Marty
Alžbetkinovej, obaja bytom Školská 559, Spišské Bystré o zmenu územného plánu obce
Spišské Bystré za účelom výstavby rodinného domu. Ide o plochu vymedzenú pozemkami
registra KN – E parc. č. 4004, 4005, 4006/1, 4006/2, 4007, 4008 v k.ú. Spišské Bystré.
Žiadatelia súhlasia s financovaním nákladov v súvislosti s procesom zmeny. Uvedené
pozemky sú podľa platného územného plánu definované ako poľnohospodársky využívané
pôdy.
Vzhľadom na uvedenú žiadosť predkladáme obecnému zastupiteľstvu návrh uznesenia, na
základe ktorého bude možné pre uvedenú lokalitu začať proces obstarania Zmeny a doplnku
č. 3 Územného plánu obce Spišské Bystré.
K problematike zmeny územného plánu je potrebné uviesť, že na rokovaní obecného
zastupiteľstva dňa 02.09.2016 bolo prijaté uznesenie, ktorým poslanci odporučili začať proces
zmeny územného plánu v súvislosti s legalizáciou hospodárskych objektov za rodinnými
domami na ulici Školská. K dnešnému dňu tento proces nebol začatý z dôvodu nedodania
potrebných podkladov žiadateľom Štefanom Jakubčom.
Na základe týchto žiadostí a aj vzhľadom na skutočnosť, že územný plán bol schválený
v roku 2007, by bolo vhodné po prerokovaní v príslušných komisiách pristúpiť k jeho
širšiemu prehodnoteniu.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
odporúča
začatie procesu Zmeny a doplnku č. 3 Územného plánu obce Spišské Bystré.
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3. Príloha: č. 1
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Príloha č. 15

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 22. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom
Dňa: 31.03.2017
K bodu číslo: 13
Názov materiálu: Rôzne - NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA Č. 21/2017/7
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 30.03.2017
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1. Dôvodová správa:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré na svojom zasadaní dňa 03.02.2017 prijalo
uznesenie č. 21/2017/7 vo veci podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie
kapacít materských škôl. Vzhľadom na to, že podľa usmernení spracovateľa žiadosti nestačí
v uznesení definovať spoluúčasť všeobecne len ako 5%, ale má obsahovať konkrétnu výšku
finančných prostriedkov, predkladáme návrh na zrušenie schváleného uznesenia a návrh na
nové uznesenie s korekciami podľa príručky pre žiadateľa IROP.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
ruší
uznesenie č. 21/2017/7 zo dňa 03.02.2017
schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy:
IROP-PO2-SC221-2016-10, 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.
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