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Uznesenie č. 12/2020/1
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 24.06.2020
___________________________________________________________________________
K bodu 2. Schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne:
1.
Otvorenie zasadania
2.
Schválenie programu
3.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
4.
Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní
5.
Zásady prenájmu a výpoţičky nebytových priestorov a stanovenie
minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov
6.
Ţiadosti občanov a organizácií:
6.1. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti pozemku registra „C“
p.č. 7643/10 o výmere 84 m2 - Kubičková Anna, Jána Lačeka
612/7, 059 18 Spišské Bystré z dôvodu hodného osobitného zreteľa
6.2. Návrh na schválenie predaja nehnuteľností – Helena Harhovská,
SNP 104, 059 18 Spišské Bystré z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
6.3. Návrh na schválenie predaja nehnuteľností – Marián Zeman,
Mgr. Eva Zemanová, SNP 266/182A, 059 18 Spišské Bystré
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
6.4. Návrh na schválenie výpoţičky majetku miestnosť s.č. 101 –
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, základnej
organizácie Spišské Bystré, IČO: 36161543-02211 zastúpená
Jaroslavom Harhovským z dôvodu hodného osobitného zreteľa
6.5. Návrh na schválenie výpoţičky majetku (nebytové priestory
telocvične vrátané šatní a sociálnych zariadení) – Stolnotenisový
oddiel Spišské Bystré, SNP 685/223, 059 18 Spišské Bystré, IČO:
50048660 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
6.6. Návrh na schválenie výpoţičky majetku (nebytové priestory
telocvične vrátané šatní a sociálnych zariadení) – ŠPORTOVÝ
KLUB MLÁDEŢE SPIŠSKÉ BYSTRÉ, Cintorínska 366/28, 059
18 Spišské Bystré, IČO: 52368033 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
6.7. Návrh na schválenie výpoţičky majetku (nebytové priestory
telocvične vrátané šatní a sociálnych zariadení) – Dobrovoľný
hasičský zbor Spišské Bystré, 059 18 Spišské Bystré, IČO:
37789341 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
6.8. Návrh na schválenie prenájmu majetku (učebne v budove s.č. 398)
Angličtina Best Start, nezisková organizácia, Filická 60/32, 058 01
Gánovce, IČO:45736014 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
6.9. Návrh na schválenie prenájmu majetku (učebne v budove s.č. 398)

OCUSB/2020/0037/009/011

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

TARGET Academy, nezisková organizácia, Karpatská 3256/15,
058 01 Poprad, IČO: 50392557 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Návrh na schválenie VZN č. ..../2020 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu, školskej jedálne
Návrh na schválenie VZN č. .../2020 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania sluţieb na trhových miestach
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II.
polrok 2020
Správa z vykonanej následnej kontroly so zameraním na dodrţiavanie
právnych predpisov pri zverejňovaní faktúr, objednávok a zmlúv
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému
účtu obce za rok 2019
Návrh na prerokovanie Záverečného účtu Obce Spišské Bystré
a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
Návrh na schválenie zápisov do kroniky za rok 2019
Návrh na schválenie nového Poţiarneho poriadku obce Spišské Bystré
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2020
15.1. Rozpočtové opatrenie č. 4/2020
Rôzne
Interpelácie
Záver

Bukovinský Zdenko, Jurčo Pavol, Kneţník František, Lavko Martin Ing., st., Poracký Pavol
Ing., Teplický František Ing., Lavko Martin Ing., ml., Králiková Terézia, Klust Václav,

Mgr. Marián Luha
starosta obce
Spišské Bystré 25.06.2020
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Uznesenie č. 12/2020/2
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 24.06.2020
___________________________________________________________________________
K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Starosta obce
určuje
1. za zapisovateľku pani Janu Kiktovú
2. za overovateľov zápisnice pána poslanca Františka Kneţníka a pána poslanca Ing.
Pavla Porackého

Mgr. Marián Luha
starosta obce
Spišské Bystré 25.06.2020
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Uznesenie č. 12/2020/3
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 24.06.2020
___________________________________________________________________________
K bodu 4. Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
informatívnu správu
o plnení
zastupiteľstva obce Spišské Bystré

Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

uznesení

z predchádzajúcich

zasadnutí

Obecného

Bukovinský Zdenko, Jurčo Pavol, Kneţník František, Poracký Pavol Ing., Lavko Martin Ing.
st., Teplický František Ing., Lavko Martin Ing. ml., Králiková Terézia, Klust Václav,

Mgr. Marián Luha
starosta obce
Spišské Bystré 25.06.2020
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Uznesenie č. 12/2020/4
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 24.06.2020
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Zásady prenájmu a výpoţičky nebytových priestorov a stanovenie
minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Zásady prenájmu a výpoţičky nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za
prenájom nebytových priestorov

Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

Bukovinský Zdenko, Jurčo Pavol, Kneţník František, Poracký Pavol Ing., Lavko Martin Ing.
st., Teplický František Ing., Lavko Martin Ing. ml., Králiková Terézia, Klust Václav,

Mgr. Marián Luha
starosta obce
Spišské Bystré 25.06.2020
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Uznesenie č. 12/2020/5
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 24.06.2020
___________________________________________________________________________
K bodu 6. Ţiadosti občanov a organizácií:
K bodu 6.1. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti pozemku registra „C“ p.č.
7643/10 o výmere 84 m2 – Kubičková Anna, Jána Lačeka 612/7, 059 18 Spišské Bystré
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
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, ţe predaj nehnuteľností v katastrálnom území Spišské
Bystré je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe sa jedná o majetkovoprávne
usporiadanie pozemku; a to časti pozemku vo vlastníctve obce, ktorý tvorí prístupovú
cestu na miestnu komunikáciu Jána Lačeka.
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 nehnuteľnosti v katastrálnom území
Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa.
2) podľa ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré a to
novozameraný pozemok registra „C“ s parc. č. 7643/10 o výmere 84 m2, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým
plánom č. 36444499-189/2019 zo dňa 18.10.2019, vyhotovený vyhotoviteľom
Globing Poprad s.r.o., Dostojevského 3313/12, Poprad, IČO: 36444499, overený
Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1- 1028/19 dňa
13.11.2019 od parcely registra „C“ s par. č. 7643/6 od celkovej výmery: 4 985 m 2,
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, evidovanej
Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na LV č. 1, vo vlastníctve Obce Spišské
Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
ţiadateľke Anne Kubičkovej, trvale bytom: Jána Lačeka 612/7, 059 18 Spišské Bystré
za cenu 16,00 eur/m2, spolu za cenu 1 344,--EUR.
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Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
3
0
0

Bukovinský Zdenko, Jurčo Pavol, Lavko Martin Ing. st., Lavko Martin Ing. ml., Králiková
Terézia, Klust Václav,
Kneţník František, Poracký Pavol Ing., Teplický František Ing.,

Mgr. Marián Luha
starosta obce
Spišské Bystré 25.06.2020
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Uznesenie č. 12/2020/6
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 24.06.2020

K bodu 6.2. Návrh na schválenie predaja nehnuteľností – Helena Harhovská, SNP 104,
059 18 Spišské Bystré z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
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, ţe predaj nehnuteľností v katastrálnom území Spišské
Bystré je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe sa jedná o majetkovoprávne
usporiadanie pozemku; a to časti pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré sú dlhodobo
zastavané a uţívané ţiadateľkou. Pozemky budú vyuţívané ako dvor pri rodinnom
dome.
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 nehnuteľnosti v katastrálnom území
Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa.
2) podľa ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré a to
- novozameraný diel č. 1 registra „C“ s parc. č. 7636/11 o výmere 12 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č.
51/2019 zo dňa 10.12.2019, overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom
pod číslom G1-1231/19 dňa 14.01.2020 od parcely registra „C“ s par. č. 7637/1 od
celkovej výmery: 704 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské
Bystré, evidovanej Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na LV č. 1, vo
vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
- novozameraný diel č. 2 registra „C“ s parc. č. 7636/2 o výmere 32 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č.
51/2019 zo dňa 10.12.2019, overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom
pod číslom G1-1231/19 dňa 14.01.2020 od parcely registra „C“ s par. č. 7637/1 od
celkovej výmery: 704 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské
Bystré, evidovanej Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na LV č. 1, vo
vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
- novozameraný diel č. 3 registra „C“ s parc. č. 7636/11 o výmere 22 m2, druh pozemku:
vodná plocha, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 51/2019 zo dňa
10.12.2019, overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G11231/19 dňa 14.01.2020 od parcely registra „C“ s par. č. 7706/1 od celkovej výmery: 64
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-

-

-

-

-

306 m2, druh pozemku: vodná plocha, k. ú. Spišské Bystré, evidovanej Okresným
úradom Poprad, katastrálny odbor na LV č. 1, vo vlastníctve Obce Spišské Bystré,
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
novozameraný diel č. 4 registra „C“ s parc. č. 7636/2 o výmere 40 m2, druh pozemku:
vodná plocha, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 51/2019 zo dňa
10.12.2019, overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G11231/19 dňa 14.01.2020 od parcely registra „C“ s par. č. 7706/1 od celkovej výmery: 64
306 m2, druh pozemku: vodná plocha, k. ú. Spišské Bystré, evidovanej Okresným
úradom Poprad, katastrálny odbor na LV č. 1, vo vlastníctve Obce Spišské Bystré,
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
novozameraný diel č. 5 registra „C“ s parc. č. 7636/11 o výmere 6 m2, druh pozemku:
vodná plocha, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 51/2019 zo dňa
10.12.2019, overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G11231/19 dňa 14.01.2020 od parcely registra „C“ s par. č. 157/1 od celkovej výmery: 18
m2, druh pozemku: vodná plocha, k. ú. Spišské Bystré, evidovanej Okresným úradom
Poprad, katastrálny odbor na LV č. 1, vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská
394, 059 18 Spišské Bystré
novozameraný diel č. 6 registra „C“ s parc. č. 7636/2 o výmere 7 m2, druh pozemku:
vodná plocha, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 51/2019 zo dňa
10.12.2019, overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G11231/19 dňa 14.01.2020 od parcely registra „C“ s par. č. 157/1 od celkovej výmery: 18
m2, druh pozemku: vodná plocha, k. ú. Spišské Bystré, evidovanej Okresným úradom
Poprad, katastrálny odbor na LV č. 1, vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská
394, 059 18 Spišské Bystré
novozameraný diel č. 7 registra „C“ s parc. č. 7636/11 o výmere 3 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č.
51/2019 zo dňa 10.12.2019, overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom
pod číslom G1-1231/19 dňa 14.01.2020 od parcely registra „C“ s par. č. 7636/2 od
celkovej výmery: 45 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské
Bystré, evidovanej Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na LV č. 1, vo
vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
novozameraný diel č. 8 registra „C“ s parc. č. 7636/2 o výmere 42 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č.
51/2019 zo dňa 10.12.2019, overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom
pod číslom G1-1231/19 dňa 14.01.2020 od parcely registra „C“ s par. č. 7636/2 od
celkovej výmery: 45 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské
Bystré, evidovanej Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na LV č. 1, vo
vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré.
ţiadateľke Helene Harhovskej, trvale bytom: SNP 104, 059 18 Spišské Bystré za
cenu 16,00 eur/m2, spolu za cenu 2 624,--EUR.
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Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

Bukovinský Zdenko, Jurčo Pavol, Kneţník František, Poracký Pavol Ing., Lavko Martin Ing.
st., Teplický František Ing., Lavko Martin Ing. ml., Králiková Terézia, Klust Václav,

Mgr. Marián Luha
starosta obce
Spišské Bystré 25.06.2020
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Uznesenie č. 12/2020/7
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 24.06.2020
___________________________________________________________________________
K bodu 6.3. Návrh na schválenie predaja nehnuteľností – Marián Zeman, Mgr. Eva
Zemanová, SNP 266/182A, 059 18 Spišské Bystré z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
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, ţe predaj nehnuteľností v katastrálnom území Spišské
Bystré je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe sa jedná o majetkovoprávne
usporiadanie pozemku; a to časti pozemkov vo vlastníctve obce, na ktorých sa nachádza
pozostatok sypanca, ktorý sa historicky nachádza na uvedenom pozemku. Nakoľko
predchádzajúci vlastník majetkovo právne nevysporiadal túto nehnuteľnosť. Uvedeným
predajom dôjde k zosúladeniu právneho stavu so skutkovým
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 nehnuteľnosti v katastrálnom území
Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa.
2) podľa ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré a to
- novozameraný diel č. 2 k parcele registra „C“ s parc. č. 619/2 o výmere 24 m2, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým
plánom č. 10/2020 zo dňa 20.03.2020, overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym
odborom pod číslom G1- 245/20 dňa 29.04.2020 od parcely registra „C“ s par. č. 7640/1
od celkovej výmery: 551 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské
Bystré, evidovanej Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na LV č. 1, vo
vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
- novozameraný diel č. 3 k parcele registra „C“ s parc. č. 7640/5 o výmere 45 m2, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým
plánom č. 10/2020 zo dňa 20.03.2020, overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym
odborom pod číslom G1- 245/20 dňa 29.04.2020 od parcely registra „C“ s par. č. 7640/1
od celkovej výmery: 551 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské
Bystré, evidovanej Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na LV č. 1, vo
vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
ţiadateľom: Marián Zeman, Mgr. Eva Zemanová, obaja trvale bytom: SNP
266/182A, 059 18 Spišské Bystré za cenu 16,00 eur/m2 , spolu za cenu 1 104,--EUR.
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Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
3
0
0

Jurčo Pavol, Kneţník František, Lavko Martin Ing. st., Teplický František Ing., Lavko Martin
Ing. ml., Klust Václav,
Bukovinský Zdenko, Poracký Pavol Ing., Králiková Terézia,

Mgr. Marián Luha
starosta obce
Spišské Bystré 25.06.2020
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Uznesenie č. 12/2020/8
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 24.06.2020
___________________________________________________________________________
K bodu 6.4. Návrh na schválenie výpoţičky majetku miestnosť s.č. 101 – Slovenský zväz
chovateľov poštových holubov, základnej organizácie Spišské Bystré, IČO: 3616154302211 zastúpená Jaroslavom Harhovským z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, ţe výpoţička nebytových priestorov – Miestnosť nachádzajúca
sa na prízemí v budove – iná budova, so súpisným číslom 101, nachádzajúca sa na parcele
registra „C“ s parcelným číslom: 484/1 o výmere 858 m2, druh pozemku zastavená plocha
a nádvorie o výmere 40 m2 na dobu jedného roka v prospech Slovenského zväzu chovateľov
poštových holubov, základnej organizácie Spišské Bystré, IČO: 36161543-02211 zastúpenej
Jaroslavom Harhovským je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe sa jedná o
poskytnutie priestorov pre Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, základnú
organizáciu Spišské Bystré, ktorá v minulosti sídlila v priestoroch Poţiarnej zbrojnice.
Vzhľadom na skutočnosť, ţe v súčasnosti nie sú uvedené priestory vyuţívané a uvedená
organizácia vykonáva všeobecne prospešnú činnosť, ktorá reprezentuje obec Spišské Bystré
nie len v regióne, ale aj na celom Slovensku, uvedené priestory im budú prenechané do
výpoţičky.
B) schvaľuje
1. v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov spôsob výpožičky vlastníctva nehnuteľného majetku
vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to výpoţička nehnuteľností v katastrálnom
území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa.
2. podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov výpožičku nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to
výpožičku
nebytových priestorov - Miestnosť nachádzajúca sa na prízemí v budove – iná
budova, so súpisným číslom 101, nachádzajúca sa na parcele registra „C“ s parcelným číslom:
484/1 o výmere 858 m2, druh pozemku zastavená plocha a nádvorie o výmere 40 m2 na dobu
jedného roka v prospech Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov, základnej
organizácie Spišské Bystré, IČO: 36161543-02211 zastúpenej Jaroslavom Harhovským
za cenu podľa aktuálnych Zásad prenájmu a výpoţičky nebytových priestorov a stanovenie
minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov, t.j. cena je stanovená pre neziskové
organizácie so sídlom v obci Spišské Bystré bezodplatne. A cena prevádzkových nákladov
bude stanovená v zmysle vyššie uvedených zásad aktuálne platných v čase schvaľovania tohto
nájmu. Vypoţičiavateľ je povinný uhradiť náklady (elektrickú energiu, vodné, stočné, odvoz
a likvidácia odpadu, upratovanie, a pod.) spojené s uţívaním priestoru, ktoré budú dohodnuté
individuálne v zmluve o výpoţičke.
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Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

Bukovinský Zdenko, Jurčo Pavol, Kneţník František, Poracký Pavol Ing., Lavko Martin Ing.
st., Teplický František Ing., Lavko Martin Ing. ml., Králiková Terézia, Klust Václav,

Mgr. Marián Luha
starosta obce
Spišské Bystré 25.06.2020
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Uznesenie č. 12/2020/9
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 24.06.2020
___________________________________________________________________________
K bodu 6.5. Návrh na schválenie výpoţičky majetku (nebytové priestory telocvične
vrátane šatní a sociálnych zariadení) – Stolnotenisový oddiel Spišské Bystré, SNP
685/223, 059 18 Spišské Bystré, IČO: 50048660 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, ţe výpoţička nebytových priestorov – telocvične vrátane šatní
a sociálnych zariadení v objekte základnej školy súpisné číslo 398 na parcele číslo KN „C“
2818/5, k. ú. Spišské Bystré na dobu určitú od 01.09.2020 do 30.06.2021 v utorok a piatok
od 17:00 h do 19:00 h a v nedeľu od 10:00 h do 14:00 h pre nájomcu Stolnotenisový oddiel
Spišské Bystré, občianske zdruţenie, IČO: 50048660, SNP 685/223, 059 18 Spišské Bystré
je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe obec chce poskytnúť a vytvárať všetkým
občanom dostatočné podmienky na udrţiavanie a rozvoj telesnej kondície v rámci športových
aktivít a tým zabezpečiť zdravý ţivotný štýl svojich obyvateľov, zároveň poskytnúť priestor
pre zmysluplné trávenie voľných chvíľ detí a mládeţe.
B) schvaľuje
1. v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov spôsob výpožičky vlastníctva nehnuteľného majetku
vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to výpoţička nehnuteľností v katastrálnom
území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa.
2. podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov výpožičku nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to
výpožičku nebytových priestorov - telocvične vrátane šatní a sociálnych zariadení v objekte
základnej školy súpisné číslo 398 na parcele číslo KN „C“ 2818/5, k. ú. Spišské Bystré na
dobu určitú od 01.09.2020 do 30.06.2021 pre vypoţičiavateľa Stolnotenisový oddiel Spišské
Bystré, občianske zdruţenie, IČO: 50048660, SNP 685/223, 059 18 Spišské Bystré za cenu
podľa aktuálnych Zásad prenájmu a výpoţičky nebytových priestorov a stanovenie
minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov, t.j. cena je stanovená pre neziskové
organizácie so sídlom v obci Spišské Bystré bezodplatne. A cena prevádzkových nákladov
bude stanovená v zmysle vyššie uvedených zásad aktuálne platných v čase schvaľovania tohto
nájmu. Vypoţičiavateľ je povinný uhradiť náklady (elektrickú energiu, vodné, stočné, odvoz
a likvidácia odpadu, upratovanie, a pod.) spojené s uţívaním priestoru, ktoré budú dohodnuté
individuálne v zmluve o výpoţičke.
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Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

Bukovinský Zdenko, Jurčo Pavol, Kneţník František, Poracký Pavol Ing., Lavko Martin Ing.
st., Teplický František Ing., Lavko Martin Ing. ml., Králiková Terézia, Klust Václav,

Mgr. Marián Luha
starosta obce
Spišské Bystré 25.06.2020
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Uznesenie č. 12/2020/10
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 24.06.2020
___________________________________________________________________________
K bodu 6.6. Návrh na schválenie výpoţičky majetku (nebytové priestory telocvične
vrátane šatní a sociálnych zariadení) – ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŢE SPIŠSKÉ
BYSTRÉ, Cintorínska 366/28, 059 18 Spišské Bystré, IČO: 52368033 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, ţe výpoţička nebytových priestorov – telocvične vrátane šatní
a sociálnych zariadení v objekte základnej školy súpisné číslo 398 na parcele číslo KN „C“
2818/5, k.ú. Spišské Bystré na dobu určitú od 01.11.2020 do 01.05.2021 v pondelok a piatok
od 16:00 h do 17:00 h a v sobotu od 10:00 h do 12:00 h pre nájomcu ŠPORTOVÝ KLUB
MLÁDEŢE SPIŠSKÉ BYSTRÉ, občianske zdruţenie, IČO: 52368033, Cintorínska 366/28,
059 18 Spišské Bystré je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe obec chce poskytnúť
a vytvárať všetkým občanom dostatočné podmienky na udrţiavanie a rozvoj telesnej
kondície v rámci športových aktivít a tým zabezpečiť zdravý ţivotný štýl svojich obyvateľov,
zároveň poskytnúť priestor pre zmysluplné trávenie voľných chvíľ detí a mládeţe.
B) schvaľuje
1. v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov spôsob výpožičky vlastníctva nehnuteľného majetku
vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to výpoţička nehnuteľností v katastrálnom
území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa.
2. podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov výpožičku nehnuteľností v katastrálnom území
Spišské Bystré a to výpožičku
nebytových priestorov - telocvične vrátane šatní
a sociálnych zariadení v objekte základnej školy súpisné číslo 398 na parcele číslo
KN „C“ 2818/5, k.ú. Spišské Bystré na dobu určitú od 01.11.2020 do 01.05.2021
pre nájomcu ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŢE SPIŠSKÉ BYSTRÉ, občianske
zdruţenie, IČO: 52368033, Cintorínska 366/28, 059 18 Spišské Bystré za cenu
podľa aktuálnych Zásad prenájmu a výpoţičky nebytových priestorov a stanovenie
minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov, t.j. cena je stanovená pre
neziskové organizácie so sídlom v obci Spišské Bystré bezodplatne. A cena
prevádzkových nákladov bude stanovená v zmysle vyššie uvedených zásad
aktuálne platných v čase schvaľovania tohto nájmu. Vypoţičiavateľ je povinný
uhradiť náklady (elektrickú energiu, vodné, stočné, odvoz a likvidácia odpadu,
upratovanie, a pod.) spojené s uţívaním priestoru, ktoré budú dohodnuté
individuálne v zmluve o výpoţičke.
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Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

Bukovinský Zdenko, Jurčo Pavol, Kneţník František, Poracký Pavol Ing., Lavko Martin Ing.
st., Teplický František Ing., Lavko Martin Ing. ml., Králiková Terézia, Klust Václav,

Mgr. Marián Luha
starosta obce
Spišské Bystré 25.06.2020
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Uznesenie č. 12/2020/11
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 24.06.2020
___________________________________________________________________________
K bodu 6.7. Návrh na schválenie výpoţičky majetku (nebytové priestory telocvične
vrátane šatní a sociálnych zariadení) – Dobrovoľný hasičský zbor Spišské Bystré, 059
18 Spišské Bystré, IČO: 37789341 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, ţe výpoţička nebytových priestorov – telocvične vrátane šatní
a sociálnych zariadení v objekte základnej školy súpisné číslo 398 na parcele číslo KN „C“
2818/5, k.ú. Spišské Bystré na dobu určitú od 01.09.2020 do 01.09.2021 vo štvrtok od 16:30
h do 18:30 h a v nedeľu od 16:00 h do 18:00 h pre nájomcu Dobrovoľný hasičský zbor
Spišské Bystré, IČO: 37789341, je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe obec chce
poskytnúť a vytvárať všetkým občanom dostatočné podmienky na udrţiavanie a rozvoj
telesnej kondície v rámci športových aktivít a tým zabezpečiť zdravý ţivotný štýl svojich
obyvateľov, zároveň poskytnúť priestor pre zmysluplné trávenie voľných chvíľ detí
a mládeţe.
B) schvaľuje
1. v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov spôsob výpožičky vlastníctva nehnuteľného majetku
vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to výpoţička nehnuteľností v katastrálnom
území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa.
2. podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov výpožičku nehnuteľností v katastrálnom území
Spišské Bystré a to výpožičku
nebytových priestorov - telocvične vrátane šatní
a sociálnych zariadení v objekte základnej školy súpisné číslo 398 na parcele číslo
KN „C“ 2818/5, k.ú. Spišské Bystré na dobu určitú od 01.09.2020 do 01.09.2021
pre nájomcu Dobrovoľný hasičský zbor Spišské Bystré, IČO: 37789341 za cenu
podľa aktuálnych Zásad prenájmu a výpoţičky nebytových priestorov a stanovenie
minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov, t.j. cena je stanovená pre
neziskové organizácie so sídlom v obci Spišské Bystré bezodplatne. A cena
prevádzkových nákladov bude stanovená v zmysle vyššie uvedených zásad
aktuálne platných v čase schvaľovania tohto nájmu. Vypoţičiavateľ je povinný
uhradiť náklady (elektrickú energiu, vodné, stočné, odvoz a likvidácia odpadu,
upratovanie, a pod.) spojené s uţívaním priestoru, ktoré budú dohodnuté
individuálne v zmluve o výpoţičke.
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Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

Bukovinský Zdenko, Jurčo Pavol, Kneţník František, Poracký Pavol Ing., Lavko Martin Ing.
st., Teplický František Ing., Lavko Martin Ing. ml., Králiková Terézia, Klust Václav,

Mgr. Marián Luha
starosta obce
Spišské Bystré 25.06.2020
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Uznesenie č. 12/2020/12
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 24.06.2020
___________________________________________________________________________
K bodu 6.8. Návrh na schválenie prenájmu majetku (učebne v budove s.č. 398) –
Angličtina Best Start, nezisková organizácia, Filická 60/32, 058 01 Gánovce, IČO:
45736014 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov – učebne v objekte
Základnej školy s materskou školou so sídlom Michalská 398 na parcele číslo KN „C“
2818/3, k.ú. Spišské Bystré na dobu určitú od 02.09.2020 do 30.06.2021 v pondelok aţ
piatok od 13:30 h do 16:00 h pre nájomcu Angličtina Best Start, nezisková
organizácia, IČO: 45736014, Filická 60/32, 058 01 Gánovce je prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, ţe obec a škola chcú poskytnúť a vytvárať deťom v obci
dostatočné podmienky na udrţiavanie a rozvoj jazykovej zdatnosti a v rámci
jazykových kurzov tým zabezpečiť vzdelanie detí a mládeţe, zároveň poskytnúť
priestor pre zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeţe.
B) schvaľuje
1. v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov spôsob prenájmu vlastníctva nehnuteľného majetku
vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to nájom nehnuteľností v katastrálnom
území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa.
2. podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov prenájom
nehnuteľností v katastrálnom území
Spišské Bystré a to nájom
nebytových priestorov – učebne v objekte Základnej
školy s materskou školou so sídlom Michalská 398 na parcele číslo KN „C“ 2818/3,
k. ú. Spišské Bystré na dobu určitú od 02.09.2020 do 30.06.2021 v pondelok aţ
piatok od 13:30 h do 16:00 h pre nájomcu Angličtina Best Start, nezisková
organizácia, IČO: 45736014, Filická 60/32, 058 01 Gánovce za cenu podľa
platných Zásad prenájmu a výpoţičky
nebytových priestorov a stanovenie
minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov, za učebňu pre mimoškolskú
činnosť detí ZŠ s MŠ v Spišskom Bystrom organizovanú externým subjektom je
50,00 €/skupina/rok a cena prevádzkových nákladov bude stanovená v zmysle
vyššie uvedených zásad aktuálne platných v čase schvaľovania tohto nájmu.
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Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

Bukovinský Zdenko, Jurčo Pavol, Kneţník František, Poracký Pavol Ing., Lavko Martin Ing.
st., Teplický František Ing., Lavko Martin Ing. ml., Králiková Terézia, Klust Václav,

Mgr. Marián Luha
starosta obce
Spišské Bystré 25.06.2020
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Uznesenie č. 12/2020/13
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 24.06.2020
___________________________________________________________________________
K bodu 6.9. Návrh na schválenie prenájmu majetku (učebne v budove s.č. 398) –
TARGET Academy, nezisková organizácia, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, IČO:
50392557 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, ţe prenájom nebytových priestorov – učebne
v objekte Základnej školy s materskou školou so sídlom Michalská 398 na parcele
číslo KN „C“ 2818/3, k.ú. Spišské Bystré na dobu určitú od 05.10.2020 do 10.06.2021
v pondelok v počte 3 vyučovacie hodiny v dĺţke 45 min. týţdenne, v časoch po
vyučovaní
pre nájomcu TARGET Academy, nezisková organizácia, IČO:
50392557, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad je prípad hodný osobitného zreteľa
z dôvodu, ţe obec a škola chcú poskytnúť a vytvárať deťom v obci dostatočné
podmienky na udrţiavanie a rozvoj jazykovej zdatnosti a v rámci jazykových kurzov
tým zabezpečiť vzdelanie detí a mládeţe, zároveň poskytnúť priestor pre zmysluplné
trávenie voľného času detí a mládeţe.
B) schvaľuje
1. v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov spôsob prenájmu vlastníctva nehnuteľného majetku
vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to nájom nehnuteľností v katastrálnom
území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa.
2. podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov prenájom
nehnuteľností v katastrálnom území
Spišské Bystré a to nájom
nebytových priestorov – učebne v objekte Základnej
školy s materskou školou so sídlom Michalská 398 na parcele číslo KN „C“ 2818/3,
k. ú. Spišské Bystré na dobu určitú od 05.10.2020 do 10.06.2021 v pondelok
v počte 3 vyučovacie hodiny v dĺţke 45 min. týţdenne, v časoch po vyučovaní
pre nájomcu TARGET Academy, nezisková organizácia, IČO: 50392557,
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad za cenu podľa platných Zásad prenájmu
a výpoţičky nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom
nebytových priestorov, za učebňu pre mimoškolskú činnosť detí ZŠ s MŠ
v Spišskom Bystrom organizovanú externým subjektom je 50,00 €/skupina/rok
a cena prevádzkových nákladov bude stanovená v zmysle vyššie uvedených zásad
aktuálne platných v čase schvaľovania tohto nájmu.
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Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

Bukovinský Zdenko, Jurčo Pavol, Kneţník František, Poracký Pavol Ing., Lavko Martin Ing.
st., Teplický František Ing., Lavko Martin Ing. ml., Králiková Terézia, Klust Václav,

Mgr. Marián Luha
starosta obce
Spišské Bystré 25.06.2020
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Uznesenie č. 12/2020/14
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 24.06.2020
___________________________________________________________________________
K bodu 7. Návrh na schválenie VZN č. .../2020 o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu, školskej jedálne
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2020 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu a školskej
jedálne

Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

Bukovinský Zdenko, Jurčo Pavol, Kneţník František, Poracký Pavol Ing., Lavko Martin Ing.
st., Teplický František Ing., Lavko Martin Ing. ml., Králiková Terézia, Klust Václav,

Mgr. Marián Luha
starosta obce
Spišské Bystré 25.06.2020
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Uznesenie č. 12/2020/15
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 24.06.2020
___________________________________________________________________________
K bodu 8. Návrh na schválenie VZN č. .../2020 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania sluţieb na trhových miestach
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení č. 5/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
sluţieb na trhových miestach

Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

Bukovinský Zdenko, Jurčo Pavol, Kneţník František, Poracký Pavol Ing., Lavko Martin Ing.
st., Teplický František Ing., Lavko Martin Ing. ml., Králiková Terézia, Klust Václav,

Mgr. Marián Luha
starosta obce
Spišské Bystré 25.06.2020
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Uznesenie č. 12/2020/16
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 24.06.2020
___________________________________________________________________________
K bodu 9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II.
polrok 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2020
B) poveruje
hlavného kontrolóra obce vykonaním kontroly

Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

Bukovinský Zdenko, Jurčo Pavol, Kneţník František, Poracký Pavol Ing., Lavko Martin Ing.
st., Teplický František Ing., Lavko Martin Ing. ml., Králiková Terézia, Klust Václav,

Mgr. Marián Luha
starosta obce
Spišské Bystré 25.06.2020
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Uznesenie č. 12/2020/17
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 24.06.2020
___________________________________________________________________________
K bodu 10. Správa z vykonanej následnej kontroly so zameraním na dodrţiavanie
právnych predpisov pri zverejňovaní faktúr, objednávok a zmlúv
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
Správu z vykonanej následnej kontroly so zameraním na dodrţiavanie právnych predpisov
pri zverejňovaní faktúr, objednávok a zmlúv

Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

Bukovinský Zdenko, Jurčo Pavol, Kneţník František, Poracký Pavol Ing., Lavko Martin Ing.
st., Teplický František Ing., Lavko Martin Ing. ml., Králiková Terézia, Klust Václav,

Mgr. Marián Luha
starosta obce
Spišské Bystré 25.06.2020
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Uznesenie č. 12/2020/18
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 24.06.2020
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za
rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu Obce Spišské
Bystré za rok 2019

Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

Bukovinský Zdenko, Jurčo Pavol, Kneţník František, Poracký Pavol Ing., Lavko Martin Ing.
st., Teplický František Ing., Lavko Martin Ing. ml., Králiková Terézia, Klust Václav,

Mgr. Marián Luha
starosta obce
Spišské Bystré 25.06.2020
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Uznesenie č. 12/2020/19
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 24.06.2020
___________________________________________________________________________
K bodu 12. Návrh na prerokovanie Záverečného účtu Obce Spišské Bystré a rozpočtové
hospodárenie za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) berie na vedomie
a) správu audítora za rok 2019
b) schodok beţného a kapitálového rozpočtového hospodárenia vo výške
EUR

75 872,56

B) schvaľuje
a) Záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) Pouţitie zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného fondu vo výške
300 404,11 EUR.

Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

Bukovinský Zdenko, Jurčo Pavol, Kneţník František, Poracký Pavol Ing., Lavko Martin Ing.
st., Teplický František Ing., Lavko Martin Ing. ml., Králiková Terézia, Klust Václav,

Mgr. Marián Luha
starosta obce
Spišské Bystré 25.06.2020
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Uznesenie č. 12/2020/20
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 24.06.2020
___________________________________________________________________________
K bodu 13. Návrh na schválenie zápisov do kroniky za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
zápisy do Kroniky Obce Spišské Bystré za rok 2019

Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

Bukovinský Zdenko, Jurčo Pavol, Kneţník František, Poracký Pavol Ing., Lavko Martin Ing.
st., Teplický František Ing., Lavko Martin Ing. ml., Králiková Terézia, Klust Václav,

Mgr. Marián Luha
starosta obce
Spišské Bystré 25.06.2020
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Uznesenie č. 12/2020/21
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 24.06.2020
___________________________________________________________________________
K bodu 14. Návrh na schválenie nového Poţiarneho poriadku obce Spišské Bystré
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Poţiarny poriadok obce Spišské Bystré.

Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

Bukovinský Zdenko, Jurčo Pavol, Kneţník František, Poracký Pavol Ing., Lavko Martin Ing.
st., Teplický František Ing., Lavko Martin Ing. ml., Králiková Terézia, Klust Václav,

Mgr. Marián Luha
starosta obce
Spišské Bystré 25.06.2020
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Uznesenie č. 12/2020/22
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 24.06.2020
___________________________________________________________________________
K bodu 15. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2020
K bodu 15.1. Rozpočtové opatrenie č. 4/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2020:
Zvýšenie príjmových finančných operácií v podpoloţke rozpočtu:
513002 – Prijatý úver /KZ 52/
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
717003 – Prístavba – chodba ZŠ /KZ 52-čerpanie úveru/
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
717001 – Oplotenie – pri ZŠ /KZ 52-čerpanie úveru/
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
717001 – Výstavba chodníkov ul. Michalská /KZ 52-čerpanie úveru/
Zníţenie kapitálových výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
717003 – Prístavba MŠ
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
637004 – Opatrovateľská sluţba- charita
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
637004 – Audit
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
633004 – Prevádzkové stroje, prístroje
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
635006 – Údrţba budov a objektov OÚ
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
634002 – Servis, údrţba osobné auto
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
637040 – Web stránka obce
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu:
223002 – ZŠ beţné príjmy
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
641006 – ZŠ výdaje z BP

+ 51 935,- €
+ 42 035,- €
+

3 900,- €

+

6 000,- €

- 26 000,- €
+

21 050,- €

+

1 200,- €

+

700,- €

+

500,- €

+

1 000,- €

+

1 550,- €

+

544,- €

+

544,- €
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Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

Bukovinský Zdenko, Jurčo Pavol, Kneţník František, Poracký Pavol Ing., Lavko Martin Ing.
st., Teplický František Ing., Lavko Martin Ing. ml., Králiková Terézia, Klust Václav,

Mgr. Marián Luha
starosta obce
Spišské Bystré 25.06.2020
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Uznesenie č. 12/2020/23
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 24.06.2020
___________________________________________________________________________
K bodu 16. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) neschvaľuje
ţiadosť o odkúpenie pozemku – Jaromír Rýzek

1.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
1
0

Lavko Martin Ing. ml.,

ţiadosť o zámenu pozemku – Jozef Vitkaj

2.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

Bukovinský Zdenko, Jurčo Pavol, Kneţník František, Poracký Pavol Ing., Lavko Martin Ing.
st., Teplický František Ing., Králiková Terézia, Klust Václav,

5
0
3
1
0

Jurčo Pavol, Kneţník František, Lavko Martin Ing. st., Teplický František Ing., Klust Václav,
Bukovinský Zdenko, Poracký Pavol Ing., Králiková Terézia,
Lavko Martin Ing. ml.,

B) schvaľuje
uskutočnenie kultúrneho podujatia 22.08.2020 s názvom Kubašský festival s Petrom
Stašákom
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
1
0

Bukovinský Zdenko, Jurčo Pavol, Kneţník František, Poracký Pavol Ing., Lavko Martin Ing.
st., Teplický František Ing., Králiková Terézia, Klust Václav,

Lavko Martin Ing. ml.,

Mgr. Marián Luha
starosta obce
Spišské Bystré 25.06.2020

