Obec Spišské Bystré
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
__________________________________________________________________________
OCUSB/2020/0020/008/006

Zápisnica
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré,
konaného dňa 23.06.2021 o 17:30 hodine v zasadačke obecného úradu
Prítomní:

starosta obce: Mgr. Marián Luha

prednosta obecného úradu: Mgr. Juraj Peťko
poslanci: Zdenko Bukovinský
Pavol Jurčo
František Kneţník
Terézia Králiková
Ing. Martin Lavko, st.
Ing. Martin Lavko, ml.
Ing. Pavol Poracký
Ing. František Teplický
Ospravedlnený: Václav Klust
Neprítomní: -Ďalší prítomní: Ing. Veronika Hoffmannová, hlavná kontrolórka obce
Ingrid Stachová, ekonómka obecného úradu
Jana Kiktová, zamestnankyňa obecného úradu
Verejnosť: Mgr. Štefan Luha, riaditeľ ZŠ s MŠ Spišské Bystré
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Overovatelia:

Otvorenie zasadania
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní
Ţiadosti občanov a organizácií:
5.1. Návrh na schválenie prenájmu majetku nebytového priestoru
(učebne v budove s.č. 398) TARGET Academy, nezisková
organizácia, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, IČO: 50392557
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
5.2. Návrh na schválenie prenájmu majetku nebytového priestoru
(učebne v budove s.č. 398) Angličtina Best Start, nezisková
organizácia, Filická 60/32, 058 01 Gánovce, IČO: 45736014
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
5.3. Návrh na schválenie výpoţičky majetku nebytového priestoru
(telocvičňa vrátane šatní a sociálnych zariadení) ŠPORTOVÝ
KLUB MLÁDEŢE SPIŠSKÉ BYSTRÉ, Cintorínska 366/28, 059
18 Spišské Bystré, IČO: 52368033 z dôvodu hodného osobitného
Ing. František Teplický

Ing. Pavol Poracký
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6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

zreteľa
5.4. Návrh na schválenie výpoţičky majetku nebytového priestoru
(telocvičňa vrátane šatní a sociálnych zariadení) OFK 1934
Spišské Bystré, Michalská 394/4, 059 18 Spišské Bystré, IČO:
31949827 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
5.5. Návrh na schválenie výpoţičky majetku nebytového priestoru
(telocvičňa vrátane šatní a sociálnych zariadení) Stolnotenisový
oddiel Spišské Bystré, SNP 685/223, 059 18 Spišské Bystré, IČO:
50048660 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
5.6. Návrh na schválenie predaja majetku (nehnuteľnosti) - pozemku
registra „C“ diel č. 1 o výmere 10 m2 pričlenený
k novozameranému pozemku registra „C“ s parc. č. 2/1 Ľubomír Buday a Zuzana Budayová, Keţmarská 993/5, PopradSpišská Sobota 058 01 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Návrh na schválenie VZN č. ... /2021 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu a školskej jedálne
Návrh na schválenie VZN č. ... /2021, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie č. 8/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
Zmena organizačnej štruktúry obce Spišské Bystré – informácia
Správa z vykonanej následnej kontroly – Kontrola poskytovania dotácií
z rozpočtu obce Spišské Bystré za rok 2020
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II.
polrok 2021
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu
obce za rok 2020
Návrh na prerokovanie Záverečného účtu Obce Spišské Bystré
a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
Návrh na schválenie zápisov do kroniky za rok 2020
Zverenie zrealizovaných investícií do správy ZŠ s MŠ – Prístavba
a nadstavba materskej školy – zvýšenie kapacity
Koncepcia rozvoja školy na roky 2021 - 2023
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021
16.1. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
16.2. Oznámenie č. 2/2021
Rôzne
Interpelácie
Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadania
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Mgr. Marián Luha, starosta obce a privítal
všetkých prítomných. Starosta konštatoval, ţe počet prítomných poslancov je 8 (pozri prílohu
č. 1- prezenčná listina) a obecné zastupiteľstvo Obce Spišské Bystré je uznášania schopné.
Telefonicky sa ospravedlnil pán poslanec Václav Klust.

Overovatelia:

Ing. František Teplický

Ing. Pavol Poracký
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K bodu 2. Schválenie programu
Mgr. Marián Luha, starosta obce uviedol program dnešného zasadnutia (pozri prílohu č. 2 –
pozvánka). Otvoril rozpravu k tomuto bodu. Neboli podané ţiadne zmeny, pripomienky a iné
návrhy.
Hlasovanie za predloţený návrh programu:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Kneţník

X

X

X

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
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. Ţiadosti občanov a organizácií:
5.1. Návrh na schválenie prenájmu majetku nebytového priestoru (učebne v budove s.č.
398) TARGET Academy, nezisková organizácia, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad,
IČO: 50392557 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
5.2. Návrh na schválenie prenájmu majetku nebytového priestoru (učebne v budove s.č.
398) Angličtina Best Start, nezisková organizácia, Filická 60/32, 058 01 Gánovce,
IČO: 45736014 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
5.3. Návrh na schválenie výpoţičky majetku nebytového priestoru (telocvičňa vrátane
šatní a sociálnych zariadení) ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŢE SPIŠSKÉ BYSTRÉ,
Cintorínska 366/28, 059 18 Spišské Bystré, IČO: 52368033 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
5.4. Návrh na schválenie výpoţičky majetku nebytového priestoru (telocvičňa vrátane
šatní a sociálnych zariadení) OFK 1934 Spišské Bystré, Michalská 394/4, 059 18
Spišské Bystré, IČO: 31949827 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
5.5. Návrh na schválenie výpoţičky majetku nebytového priestoru (telocvičňa vrátane
šatní a sociálnych zariadení) Stolnotenisový oddiel Spišské Bystré, SNP 685/223, 059
18 Spišské Bystré, IČO: 50048660 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
5.6. Návrh na schválenie predaja majetku (nehnuteľnosti) - pozemku registra „C“ diel č.
1 o výmere 10 m2 pričlenený k novozameranému pozemku registra „C“ s parc. č. 2/1
- Ľubomír Buday a Zuzana Budayová, Keţmarská 993/5, Poprad-Spišská Sobota 058
01 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Overovatelia:

Ing. František Teplický

Ing. Pavol Poracký
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6. Návrh na schválenie VZN č. ..../2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu a
školskej jedálne
7. Návrh na schválenie VZN č. .../2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č.
8/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
8. Zmena organizačnej štruktúry obce Spišské Bystré – informácia
9. Správa z vykonanej následnej kontroly – Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Spišské Bystré za rok 2020
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2021
11. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2020
12. Návrh na prerokovanie Záverečného účtu Obce Spišské Bystré a rozpočtové hospodárenie
za rok 2020
13. Návrh na schválenie zápisov do kroniky za rok 2020
14. Zverenie zrealizovaných investícií do správy ZŠ s MŠ – Prístavba a nadstavba materskej
školy – zvýšenie kapacity
15. Koncepcia rozvoja školy na roky 2021 - 2023
16. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021
16.1. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
16.2. Oznámenie č. 2/2021
17. Rôzne
18. Interpelácie
19. Záver
K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Mgr. Marián Luha navrhol za zapisovateľku pani Janu Kiktovú a za overovateľov
zápisnice: pána Ing. Františka Teplického a pána Ing. Pavla Porackého. Bez námietok a
pripomienok.
Starosta obce
určuje
1. za zapisovateľku pani Janu Kiktovú
2. za overovateľov zápisnice pána Ing. Františka Teplického a pána Ing. Pavla
Porackého
K bodu 4. Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 3).
Mgr. Marián Luha informoval, ţe informatívna správa je spracovaná. Rušia sa uznesenia,
ktoré neboli naplnené z dôvodu pandémie, ako nájom a výpoţička. Otvoril rozpravu k tomuto
bodu, neboli podané ţiadne otázky, návrhy, pripomienky a zmeny.
Hlasovanie za predloţený návrh:

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Kneţník

X

X

X

Overovatelia:

Terézia
Králiková

Ing. František Teplický

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Ing. Pavol Poracký
4

Obec Spišské Bystré
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
__________________________________________________________________________
Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného
zastupiteľstva obce Spišské Bystré
B) ruší
1. uznesenie č. 14/2020/6 zo dňa 28.10.2020
2. uznesenie č. 14/2020/7 zo dňa 28.10.2020
3. uznesenie č. 12/2020/10 zo dňa 24.06.2020
K bodu 5. Ţiadosti občanov a organizácií:
K bodu 5.1. Návrh na schválenie prenájmu majetku nebytového priestoru (učebne
v budove s.č. 398) TARGET Academy, nezisková organizácia, Karpatská 3256/15, 058
01 Poprad, IČO: 50392557 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 4).
Mgr. Marián Luha informoval, ţe je spracovaný materiál k tomuto bodu. Otvoril rozpravu
k tomuto bodu. Neboli podané ţiadne iné návrhy, zmeny a pripomienky.
Hlasovanie za predloţený návrh:

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Kneţník

X

X

X

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
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 04.10.2021 do 10.06.2022 v pondelok
v počte 3 vyučovacie hodiny v dĺţke 45 minút 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
Overovatelia:

Ing. František Teplický

Ing. Pavol Poracký
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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 04.10.2021 do 10.06.2022 v pondelok
v počte 3 vyučovacie hodiny v dĺţke 45 minút 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.
K bodu 5.2. Návrh na schválenie prenájmu majetku nebytového priestoru (učebne
v budove s.č. 398) Angličtina Best Start, nezisková organizácia, Filická 60/32, 058 01
Gánovce, IČO: 45736014 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 5).
Mgr. Marián Luha informoval, ţe je spracovaný materiál k tomuto bodu. Otvoril rozpravu
k tomuto bodu. Neboli podané ţiadne iné návrhy, zmeny a pripomienky.
Hlasovanie za predloţený návrh:

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Kneţník

X

X

X

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Overovatelia:

Ing. František Teplický

Ing. Pavol Poracký
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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 02.09.2021 do 30.06.2022 v dňoch
pondelok štvrtok a piatok v poobedňajších hodinách 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 02.09.2021 do 30.06.2022 v dňoch štvrtok a
piatok v poobedňajších hodinách 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.
K bodu 5.3. Návrh na schválenie výpoţičky majetku nebytového priestoru (telocvičňa
vrátane šatní a sociálnych zariadení) ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŢE SPIŠSKÉ
BYSTRÉ, Cintorínska 366/28, 059 18 Spišské Bystré, IČO: 52368033 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 6).
Mgr. Marián Luha informoval, ţe je spracovaný materiál k tomuto bodu. Otvoril rozpravu
k tomuto bodu. Neboli podané ţiadne iné návrhy, zmeny a pripomienky.
Hlasovanie za predloţený návrh:

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Kneţník

X

X

X

Overovatelia:

Terézia
Králiková

Ing. František Teplický

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Ing. Pavol Poracký
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Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
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 výpožička 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 01.11.2021 do 01.04.2022 v pondelok a piatok
od 16:00 h do 17:00 h a v sobotu od 09:00 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 01.11.2021 do 01.04.2022
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 tejto výpoţičky. 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.
K bodu 5.4. Návrh na schválenie výpoţičky majetku nebytového priestoru (telocvičňa
vrátane šatní a sociálnych zariadení) OFK 1934 Spišské Bystré, Michalská 394/4, 059 18
Spišské Bystré, IČO: 31949827 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 7).
Overovatelia:

Ing. František Teplický

Ing. Pavol Poracký
8

Obec Spišské Bystré
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
__________________________________________________________________________
Mgr. Marián Luha informoval, ţe je spracovaný materiál k tomuto bodu. Otvoril rozpravu
k tomuto bodu. Neboli podané ţiadne iné návrhy, zmeny a pripomienky.
Hlasovanie za predloţený návrh:

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Kneţník

X

X

X

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
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 výpožička 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 01.11.2021 do 30.03.2022 v stredu od 16:00 h
do 19:00 h a v sobotu od 13:00 h do 19:00 h pre nájomcu Obecný futbalový klub 1934
Spišské Bystré, IČO: 31949827, Michalská 394/4, 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 01.11.2021 do 30.03.2022
pre nájomcu Obecný futbalový klub 1934 Spišské Bystré, Michalská 394/4,
Spišské Bystré, IČO: 31949827 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
tejto výpoţičky. Vypoţičiavateľ je povinný uhradiť náklady (elektrickú energiu,
Overovatelia:

Ing. František Teplický

Ing. Pavol Poracký
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vodné, stočné, odvoz a likvidáciu odpadu, upratovanie, a pod.) spojené s uţívaním
priestoru, ktoré budú dohodnuté individuálne v zmluve o výpoţičke.
K bodu 5.5. Návrh na schválenie výpoţičky majetku nebytového priestoru (telocvičňa
vrátane šatní a sociálnych zariadení) Stolnotenisový oddiel Spišské Bystré, SNP 685/223,
059 18 Spišské Bystré, IČO: 50048660 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 8).
Mgr. Marián Luha informoval, ţe je spracovaný materiál k tomuto bodu. Otvoril rozpravu
k tomuto bodu. Neboli podané ţiadne iné návrhy, zmeny a pripomienky.
Hlasovanie za predloţený návrh:

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Kneţník

X

X

X

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
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 výpožička 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 01.09.2021 do 30.06.2022 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 01.09.2021 do 30.06.2022 pre
Overovatelia:

Ing. František Teplický

Ing. Pavol Poracký
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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
tejto výpoţičky. 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.
K bodu 5.6. Návrh na schválenie predaja majetku (nehnuteľnosti) – pozemku registra
„C“ diel č. 1 o výmere 10 m2 pričlenený k novozameranému pozemku registra „C“
s parc. č. 2/1 – Ľubomír Buday a Zuzana Budayová, Keţmarská 993/5, Poprad-Spišská
Sobota 058 01 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 9).
Mgr. Marián Luha informoval, ţe obecné zastupiteľstvo na predchádzajúcom zasadaní
predbeţne schválilo odpredaj a odporučilo doloţiť podklady. Ţiadatelia doloţili poţadované
doklady. Otvoril rozpravu k tomuto bodu. Dal slovo pánovi predsedovi komisie ŢP a V Ing.
Martinovi Lavkovi st.
Ing. Martin Lavko st., poslanec obecného zastupiteľstva podotkol, ţe trochu zle pochopili
geometrický plán. Diel č. 2 je ich vlastníctvom. Súhlasíme s predloţeným návrhom
a odporúčajú odpredaj.
Neboli podané ţiadne zmeny, návrhy a pripomienky.
Hlasovanie za predloţený návrh:

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Kneţník

X

X

X

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
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 nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské
Bystré je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe sa jedná o majetkovoprávne
usporiadanie pozemku; ţiadatelia nadobudli priľahlú nehnuteľnosť v roku 2020 a pri
realizácii samotnej kúpy bolo zistené, ţe časť nehnuteľnosti, respektíve jej prístavba, sa
nachádza na obecnom pozemku. Vzhľadom na túto skutočnosť ţiadatelia poţiadali

Overovatelia:

Ing. František Teplický

Ing. Pavol Poracký
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o predaj časti uvedeného pozemku pod prístavbou, čím dôjde k zosúladeniu právneho
stavu so skutkovým stavom.
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 o výmere 10 m2 pričlenený k novozameranému pozemku
registra „C“ s parc. č. 2/1 o celkovej výmere 61 m2, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 22/2021
zo dňa 11.03.2021, overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod
číslom G1- 266/2021 dňa 29.03.2021 od parcely registra „C“ s par. č. 7635/1 od
celkovej výmery: 15 148 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 za cenu
210,00 € ţiadateľom v podiele 1/1: Ľubomír Buday, r. Buday a Zuzana Budayová, r.
Jurčová trvale bytom: Keţmarská 993/5, Poprad-Spišská Sobota 058 01
K bodu 6. Návrh na schválenie VZN č. .../2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu a školskej jedálne
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 10).
Mgr. Marián Luha informoval, ţe vláda sa rozhodla zmeniť predchádzajúce nariadenie
vlády a my musíme na túto skutočnosť reagovať. Privítal pána riaditeľa. Otvoril rozpravu
k tomuto bodu.
Mgr. Štefan Luha, riaditeľ ZŠ s MŠ Spišské Bystré podotkol, ţe opäť zmenili zákon
o dotáciách na stravu a podľa posledných informácií to vyzerá tak, ţe v auguste ho opäť
zmenia. My náklady budeme mať pokryté, a to je podstatné.
Mgr. Juraj Peťko, prednosta obecného úradu dodal, ţe v stanovenej lehote neboli doručené
ţiadne pripomienky.
Neboli podané ţiadne zmeny, návrhy a pripomienky.
Hlasovanie za predloţený návrh:

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Kneţník

X

X

X

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
Overovatelia:

Ing. František Teplický

Ing. Pavol Poracký
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Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu a školskej
jedálne
K bodu 7. Návrh na schválenie VZN č. .../2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie č. 8/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 11).
Mgr. Marián Luha informoval, ţe sa jedná o kameň sváru vo všetkých obciach na
Slovensku. V zmysle legislatívy, kde bola schválená povinnosť zberu kuchynského odpadu je
aktuálne platná výnimka do januára 2022, ţe môţe byť zberná nádoba umiestnená aj na
kompostoviskách, musíme však rátať s tým, ţe časom zanikne . My sme na to úpravou tohto
VZN reagovali. Od januára 2022 má byť nulová vzdialenosť od komunálneho zvozu, a teda
má byť súčasťou zberu. Kaţdý občan by mal mať svoju zbernú nádobu a my mame povinnosť
zabezpečiť zber. Naša zberová spoločnosť Brantner vypracovala cenovú ponuku, v súčasnosti
takýto zber vychádza na cca 15 000,00 €. Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu.
Mgr. Juraj Peťko, prednosta obecného úradu dodal, ţe v stanovenej lehote neboli doručené
ţiadne pripomienky.
Neboli podané ţiadne zmeny, návrhy a pripomienky.
Hlasovanie za predloţený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Kneţník

X

X

X

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
č. 8/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
K bodu 8. Zmena organizačnej štruktúry obce Spišské Bystré - informácia
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 12).
Mgr. Marián Luha informoval, ţe vzhľadom na skutočnosť, ţe sa blíţi spustenie činnosti
obecného domu kultúry - Villa Cubach, potrebujeme zabezpečiť jeho fungovanie aj po
personálnej stránke a preto berieme do zamestnania vedúcu, ţivnosť je uţ otvorená. Jedno
Overovatelia:

Ing. František Teplický

Ing. Pavol Poracký
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nové pracovné miesto sa vytvorí od 01.07.2021. Vedúca spĺňa všetky kritéria, má skúsenosti
a my potrebujeme takého človeka. Otvoril rozpravu k tomuto bodu. Neboli podané ţiadne
zmeny, návrhy a pripomienky.
Hlasovanie za predloţený návrh:

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Kneţník

X

X

X

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
Zmenu organizačnej štruktúry obce Spišské Bystré

K bodu 9. Správa z vykonanej následnej kontroly – Kontrola poskytovania dotácií
z rozpočtu obce Spišské Bystré za rok 2020
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 13).
Mgr. Marián Luha informoval, ţe predkladateľom je pani kontrolórka a následne jej dal
slovo.
Ing. Veronika Hoffmannová, hlavná kontrolórka obce uviedla, ţe kontrolovala poskytovanie
dotácií za rok 2020. Čo sa týka poskytovania dotácií, obec ma vytvorené VZN, v rámci
ktorého poskytuje dotácie, bola spravená zmena, dodatok. Čo sa týka jednotlivých organizácií
kontrolovala či sú registrované na ministerstve vnútra. Všetky organizácie to splnili. Čo sa
týka registrácie v registri právnických osôb v športe. Ide o športové organizácie, ktoré majú
povinnosť byť zaevidované v tomto registri. Jedna organizácia nebola registrovaná a to Klub
slovenský turistov Spišské Bystré. Čo sa týka čerpania dotácií kontrolovala samotné
predkladanie ţiadosti, zmluvy, vyúčtovania. Čo sa týka vykonávania finančnej
administratívnej kontroly tu je potrebné v internom predpise obce dať kedy sa bude táto
administratívna kontrola vykonávať. Či sa bude pri poskytnutí alebo pri jej zúčtovaní.
Jednotlivé subjekty predkladali vyúčtovania. V procese vyúčtovania boli sumy krátené
vzhľadom na to, ţe bola pandémia Covid-19. Takto to nemôţe byť. Do budúcna odporúča
vytvoriť samostatné uznesenie na výšku dotácií . Ak by bola takáto mimoriadna situácia
prijať nové uznesenie, kde sa zmení výška. S jednotlivými subjektmi konzultovať a uzavrieť
dodatky k zmluvám. Pred rokom sme to nevedeli a nemali sme tieto informácie takto je
spravená táto správa, ţe jednoducho do budúcna zaviesť tieto odporúčania.
Ing. Martin Lavko st. sa informoval, ţe prečo to nemôţe takto byť, keď nevykonávali svoju
činnosť z dôvodu pandémie.
Ing. Veronika Hoffmannová podotkla, ţe vy keď niekomu sľúbite, ţe mu dáte 600 eur
a z pokladne mu dáte 300 eur tak nekorešponduje to so zmluvným záväzkom. Vzťah nie je
naplnený. Jednoducho to do budúcna ošetriť tak a predtým schváliť ešte uznesenie, kde sa
jednotlivým organizáciám zmenia sumy. Ak by nastala taká mimoriadna situácia.
Overovatelia:

Ing. František Teplický

Ing. Pavol Poracký
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Ing. Pavol Poracký, poslanec obecného zastupiteľstva sa informoval ohľadne čerpania
a výšky tých nákladov ktoré tie organizácie majú pri čerpaní tých dotácií tie by sa mali
kontrolovať pred ţiadosťou alebo v rámci plnenia potom uţ.
Ing. Veronika Hoffmannová odpovedala, ţe jednotlivé organizácie si najprv dávajú ţiadosť,
oni v tej ţiadosti majú uviesť, aké akcie chcú zorganizovať a mali by mať k tomu nejaký
odhadovaný rozpočet. Vy im poskytnete tu dotáciu a oni potom v stanovenom termíne sú
povinní tú dotáciu zúčtovať a predloţiť adekvátne doklady k tomu vyúčtovaniu. Čo sa
vlastne nespotrebuje tak to sú povinní potom vrátiť.
Ing. Pavol Poracký sa informoval, či je určený nejaký rozsah, aký majú oni dať rozpočet na
to.
Ing. Veronika Hoffmannová odpovedala, ţe to nemáme. Oni si môţu dať rozpočet
akýkoľvek, oni môţu mať aj vlastné zdroje.
Ing. Pavol Poracký dodal, ţe myslí poloţkový rozpočet.
Mgr. Marián Luha podotkol, ţe oni v ţiadosti uvádzajú predpokladané výdavky, napr.
30 000,00 € a ten krok, ktorý nasleduje je na nás, neschválime predsa jednu akciu za
30 000,00 €. Ţiadatelia by mali predkladať v ţiadosti aj vlastné zdroje, ktoré budú pouţité.
A majú pouţiť práve aj svoje vlastné zdroje, nielen čakať od nás dotácie. Neboli podané
ţiadne iné návrhy, zmeny a pripomienky.
Hlasovanie za predloţený návrh:

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Kneţník

X

X

X

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
Správu z vykonanej následnej kontroly – kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Spišské Bystré za rok 2020
K bodu 10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II.
polrok 2021
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 14).
Mgr. Marián Luha dal slovo pani kontrolórke.
Ing. Veronika Hoffmannová oboznámila, ţe plán kontrolnej činnosti predkladá na základe
zákona o obecnom zriadení. Čo sa týka plánovanej kontroly plánuje kontrolovať vyrubovanie,
výber miestnych daní, výberovým spôsobom za rok 2019. Ostatné kontroly sú buď na základe
uznesenia obecného zastupiteľstva alebo z vlastného podnetu. Ďalšie činnosti to sa týka
prípravy plánov kontrolných činností na nasledovné obdobie, vypracovanie odborného
Overovatelia:

Ing. František Teplický

Ing. Pavol Poracký
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stanoviska rozpočtu obce, vypracovanie a predkladanie správ na zastupiteľstva a účasť na
zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
Mgr. Marián Luha otvoril rozpravu k tomuto bodu. Neboli podané ţiadne zmena, návrhy
a pripomienky.
Hlasovanie za predloţený návrh:

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Kneţník

X

X

X

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2021
B) poveruje
hlavného kontrolóra obce vykonaním kontroly
K bodu 11. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za
rok 2020
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 15).
Mgr. Marián Luha dal slovo pani kontrolórke.
Ing. Veronika Hoffmannová informovala, ţe návrh záverečného účtu obce je spracovaný
v súlade s príslušnými ustanoveniami podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Obsahuje všetky predpísané náleţitosti. Návrh záverečného účtu bol zverejnený
v zmysle zákona o obecnom zriadení ako aj zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli
webovom sídle obce. Riadna účtovná závierka k 31.12.2020 bola overená audítorom.
V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému
zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce s výrokom celoročné
hospodárenie schváliť bez výhrad.
Mgr. Marián Luha otvoril rozpravu k tomuto bodu. Neboli podané ţiadne návrhy, zmeny
a pripomienky.
Hlasovanie za predloţený návrh:

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Kneţník

X

X

X

Overovatelia:

Terézia
Králiková

Ing. František Teplický

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Ing. Pavol Poracký
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Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu Obce Spišské
Bystré za rok 2020
K bodu 12. Návrh na prerokovanie Záverečného účtu obce Spišské Bystré a rozpočtové
hospodárenie za rok 2020
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 16).
Mgr. Marián Luha otvoril rozpravu k tomuto bodu, neboli podané ţiadne zmeny, návrhy
a pripomienky.
Hlasovanie za predloţený návrh:

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Kneţník

X

X

X

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) berie na vedomie
a) správu audítora za rok 2020
b) schodok beţného a kapitálového rozpočtového hospodárenia vo výške 609 659,42
EUR
B) schvaľuje
a) Záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) Pouţitie zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného fondu vo výške 165
209,32 EUR.
K bodu 13. Návrh na schválenie zápisov do kroniky za rok 2020
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 17).
Mgr. Marián Luha
informoval, ţe pani kronikárka sa ospravedlnila z účasti na
zastupiteľstve. Zápisy za rok 2020 boli predloţené komisii. Dal slovo pánovi Ing. Františkovi
Teplickému.

Overovatelia:

Ing. František Teplický

Ing. Pavol Poracký
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Ing. František Teplický, poslanec obecného zastupiteľstva informoval, ţe zápisy boli
preposlané všetkým členom komisie. Nikto nezaslal ţiadnu pripomienku. Všetci súhlasia.
Konzultoval ešte s pani kronikárkou doplnenie obrázkovej časti, ktorá bude ešte doplnená do
konca roka.
Mgr. Marián Luha dodal, ţe je to podrobne písané a vidieť, ţe sa s tým vyhrala. Je to dobré.
Otvoril rozpravu k tomuto bodu. Neboli podané ţiadne zmeny, návrhy a pripomienky.
Hlasovanie za predloţený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Kneţník

X

X

X

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
zápisy do Kroniky Obce Spišské Bystré za rok 2020
K bodu 14. Zverenie zrealizovaných investícií do správy ZŠ s MŠ – Prístavba
a nadstavba materskej školy – zvýšenie kapacity
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 18).
Mgr. Marián Luha informoval, ţe sa nám podarilo konečne zrealizovať túto investíciu,
avšak interiérové vybavenie ešte stále beţí, a to aj po štyroch rokoch. Zatiaľ máme poţičané
veci. Stavebná časť je uzavretá, stavba bola skolaudovaná, je v uţívaní, ale čo sa týka
interiérového vybavenia ešte stále trvá proces kontroly a dokonca sa to nedá ani zrušiť, je to
merný ukazovateľ.
Ing. Martin Lavko st. podotkol, ţe za štyri roky ani nemôţe sedieť rozpočet.
Mgr. Marián Luha dodal, ţe túto investíciu týmto uznesení zverujeme do správy škole, aby
sme naplnili literu zákona. Spravujú tento majetok a aby to mali ošetrené aj cez uznesenie.
Otvoril rozpravu k tomuto bodu. Neboli podané ţiadne zmeny, návrhy a pripomienky.
Hlasovanie za predloţený návrh:

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Kneţník

X

X

X

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.

Overovatelia:

Ing. František Teplický

Ing. Pavol Poracký
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Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Zverenie zrealizovaných investícií k 30.06.2021 zníţených o oprávky k 30.06.2021:


Prístavba a nadstavba materskej školy – zvýšenie kapacity: 332 077,78 EUR

Do správy rozpočtovej organizácie obce – Základnej škole s materskou školou Spišské
Bystré, Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré, IČO: 037876031.
K bodu 15. Koncepcia rozvoja školy na rok 2021 - 2023
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 19).
Mgr. Marián Luha dal slovo pánovi riaditeľovi.
Mgr. Štefan Luha informoval, ţe kaţdé dva roky sa predkladá táto koncepcia. Predmetná
koncepcia bola predloţená aj rade školy. V podstate sa ju podarilo naplniť, aj keď je to
pracovný materiál. V minulosti som Vás pozval aj na poslanecký prieskum do školy.
Konštatovalo sa, ţe situácia nie je dobrá a dnes uţ môţem povedať, ţe ekonomický problém
školy vznikol v tom, ţe štyria učitelia boli navyše v stave a tam bola aj tá najväčšia strata.
Postupne sa nám podarilo skonsolidovať financie a taktieţ sa nám podarilo získať aj externé
zdroje vo výške 15 000,00 € z rôznych nadácií. Podarila sa revitalizovať školskú záhradu.
Koncepcia je zameraná na výchovnovzdelávací program, ekoučebne, to čo je teraz potrebné, a
teda ţivotné prostredie a starostlivosť oň. Plus posilniť prírodovedné predmety, matematiku
jednoducho to čo je ţiadané v spoločnosti. Škola je jedna z najdôleţitejších súčastí ţivota
obce.Chceli by sme zriadiť nejaké ochotnícke divadielko. Šport – športové kluby fungujú.
Zatiaľ je spolupráca dobrá. Snaţíme sa a čo sa týka postavenia školy v konkurenčnom
prostredí, potrebujeme sa etablovať. Výsledky v tomto školskom roku sú veľmi dobré. Máme
druhé miesta v krajských kolách biologickej olympiády. Zvíťazili sme v okresných kolách
v matematike, geografii. Úroveň išla hore. Sme jedna z mála škôl, ktorá sa zúčastňovala
týchto súťaţí i počas pandémie. Čo sa týka prijatia ţiakov na stredné školy, všetci ţiaci sa
dostali na školy kde chceli, vrátane gymnázií. Je ešte stále čo robiť a koncepcia je viac menej
to čo nás ešte čaká a aby ste aj vy boli spokojní a dali mi spätnú väzbu v rámci obecného
zastupiteľstva či vnímate tu školu, ţe je tam nejaký progres alebo nie je. Čo máme zlepšiť,
zmeniť. Poďakoval za spoluprácu s poslancami, či s pánom Teplickým, pánom Kneţníkom,
pánom Jurčom, ale aj s ostatnými, ktorí vţdy ochotne pomohli, prispeli.
Mgr. Marián Luha otvoril rozpravu k tomuto bodu.
Ing. Martin Lavko sa informoval ohľadne ukončenia pracovného pomeru zamestnankyne.
Mgr. Štefan Luha odpovedal, ţe spor pokračuje. Súdny spor z roku 2013 je na odvolaní na
najvyššom súde. Súd ešte rozhoduje, je to tam uţ rok a dva mesiace. Predpokladaná strata je
okolo 60 000,00 €. Máme ďalší nový spor, skončenie pracovné pomeru vo veku 65 rokov,
pričom túto hranicu určilo ministerstvo školstva, schválila to národná rada. Učiteľ starší ako
65 rokov nemôţe zostať. Pracovný pomer jej teda zanikol zo zákona. Cíti sa byť
diskriminovaná.
Ing. František Teplický sa informoval ohľadne plánovaného zriadenia CVČ, či je to reálne
alebo nie.
Mgr. Štefan Luha odpovedal, ţe nebolo by to zle, v minulosti to uţ v škole bolo, časom to
však zaniklo. Privítali by som aj túto moţnosť, aby to bolo pod správou školy a plus nejaká
Overovatelia:

Ing. František Teplický

Ing. Pavol Poracký
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vízia zaloţiť si vlastnú ZÚŠ. Boli by spojená škola. Na rade školy to odobrili ako víziu do
budúcnosti, ale momentálna zmluva, ktorú máme so súkromnou ZUŠ, ktorá pôsobí na škole
aţ je do roku 2023. Dvaja si nemôţeme dávať ţiakov do eduzberu. Od kedy vedia, ţe
uvaţujeme o zriadení ZUŠ tak sa aj vzťahy zlepšili, aj v spolupráci aj v sponzorstve. Je to
súkromná škola, učitelia sa neustále menia. Bolo by dobré ak by sme sa osamostatnili, ale je
to starosť navyše, je to ďalšia organizačná zloţka. Samozrejme sledujeme legislatívne zmeny.
Ing. František Teplický sa informoval, či sa neuvaţuje o zaloţení športovej triedy.
Mgr. Štefan Luha odpovedal, ţe vychádza zo školy Poprad-Veľká, kde zrušili športové
triedy. Skončil v Poprade aj športové kluby a táto trieda musí byť naviazaná na nejaký klub
a záleţí na aký šport. Normatív nie je nejako väčší. Nie je to zlá myšlienka, môţe to
pritiahnuť ţiakov z ostatných škôl na doline, musíme im dať nejaký dôvod aby sem prišli.
Výhľadovo je to uvedené aj v koncepcii. Pri všetkých legislatívnych zmenách, ktoré teraz
školstvo čakajú aj sa bojím do toho sám pustiť. Zatiaľ čakáme, ale vízie sú.
Ing. Martin Lavko, ml., poslanec obecného zastupiteľstva sa informoval, ţe v koncepcii
bolo zlepšiť IT vzdelávanie, prechod na moderné vzdelávanie v škole, či sú naplánované aj
školenia pre vyučujúcich, koľko ich je, či je záujem o to.
Mgr. Štefan Luha odpovedal, ţe tam naráţame na tento problém, teraz ministerstvo si to
uvedomilo a idú dať podľa počtu ţiakov a veľkosti školy IT správcov počítačových sietí aj
správcov hardvéru. Ale vízia je taká, ţe by to mal byť napr. učiteľ informatiky a na štvrtinový
úväzok by sme mali dostať peniaze z ministerstva na neho. Alebo by učil na dvoch, troch
školách. Čakáme do konca mesiaca ako to bude.
Ing. Martin Lavko, ml. sa informoval o ochote našich učiteľov zapojiť sa do takého to
vzdelávania.
Mgr. Štefan Luha odpovedal, ţe prvý krát tohto roku sú na to peniaze, aby sa zaplatil
externý lektor. Tretina učiteľov je klasicky zameraná. Deti nás čoskoro preskočia v týchto
vymoţenostiach. Nie je to lacný špás cca 40 € na jedného. Keď sa mi podarí na to ročne
vyčleniť 3000 € tak to bude dobré. V škôlke momentálne máme 101 detí, čo nastupujú
v novom školskom roku. 5 tried.
Mgr. Marián Luha dodal, ţe on progres cíti. Konečne tu je zástupca školy, ktorý nepýta
peniaze. Môj predchodca vie o čom rozprávam. Teší ma, ţe vidieť posun vpred, za mňa
nemám problém, pani zástupkyňa zo škôlky tak isto, peniaze nepýta, škôlka nepadá na kolená,
vie si zohnať peniaze. Vysoko hodnotí vedenie aj smerovanie školy. Ešte vízia je vymeniť
strechu nad posilňovňou a zatepliť telocvičňu. Lenţe pán Ing. Černický urobil rozpočet na
zapojenie sa do výzvy v marci a uţ nám to zrejme nebude korešpondovať s cenami teraz.
Zrejme aj na tento projekt by sme mohli dostať nejaké financie z projektov. Súťaţiť budeme
musieť so starým rozpočtom. Štát pri verejnom obstarávaní na tieto zmeny nemyslel.
Ing. Pavol Poracký sa informoval, ţe ako je riešený prenájom školského ihriska mimo
vyučovacích hodín. Je tam nejaký správca?
Mgr. Štefan Luha odpovedal, ţe správca tam nie je, kaţdý kto si chce prenajať musí
poţiadať. Chodím tam aj ja robiť poriadok, aj policajti. Do 16.00 h to má škola je tam školský
klub. Od 16:00 h do 21:00 h je voľne prístupná s tým, ţe tí ktorí si zaplatia podľa VZN
a poplatkov za prenájom. Krátkodobé nájmy schvaľuje škola. Chodia aj cudzí hrať keď vidia,
ţe je otvorené.
Ing. Pavol Poracký dodal, ţe je tam nastavených plno cudzích aut aj z iných obcí. Tie deti
tam niekedy z tade vytláčajú. Bolo by treba tam správcu.
Mgr. Marián Luha dodal, ţe ide o miestny folklór, je to naše, zatvorili sme to ešte
s predošlou pani riaditeľkou lebo sa to ničilo a rozbíjalo, nasledovalo obviňovanie, ţe
Overovatelia:

Ing. František Teplický

Ing. Pavol Poracký
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nepustíme detí na ihrisko. My to platíme, my sa o to staráme a niekto si príde a robí čo chce,
ničí to. Cez coronu si futbalisti z Veľkej prišli zahrať futbal k nám. Drzo vystupovali, ţe si
prišli zahrať. Nabádam oplotiť malé ihrisko na zámok. Veď to stálo nejaké peniaze, chceš ísť
poţiadaj o súhlas. Otázne je čo tie naše deti. Rozbili pódium, teraz sa presťahovali za obecný
úrad a kultúrny dom.
Ing. Martin Lavko, st. podotkol, ţe by sa mohla dať pokladnička. Našim dať ţetóny a cudzí
nech si zaplatia.
Mgr. Marián Luha poznamenal, ţe nie je tam správca. Nabádal aj futbalistov za správcu.
Vyčlenili by sa nejaké finančné prostriedky, ale zasa druhá strana nastúpi tam na štyri hodiny,
celý čas tam bude stráţiť. Koľko nám zase bude treba financií.
Ing. František Teplický dodal, ţe jednoducho sa dá dohodnúť. Bude to zamknuté, kto bude
chcieť hrať zavolá na telefónne číslo ktoré tam bude, jednoducho príde dotyčný otvoriť,
vybavená vec.
Mgr. Marián Luha dodal, ţe keď tam sa detí hrajú a sedia nevadí, ale ak tam pijú a robia
bordel. Vyuţívajú na ten účel, na ktorý to neslúţi.
Ing. Martin Lavko ml. podotkol, ţe moţno riešenie je dať tam elektronický zámok a aj
finančne zvládnuteľné je to.
Mgr. Marián Luha dodal, ţe preskočia to, nebudú to rešpektovať. Pokiaľ nebude správca
zrejme to nepôjde. Vytrhali aj plot zo zadnej strany od telocvične. Zvolili si to ako centrum
pre mládeţ.
Mgr. Štefan Luha podotkol, ţe stále tí istí mladiství tam chodia, fajčia a robia neporiadok.
Do upratovania zapojil aj pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Je zdevastovaná
morálka absolútne. Na mieste správcu si tam viem predstaviť aj brigádnika na kratší
pracovný pomer a to by mohla škola ekonomicky zvládnuť.
Neboli podané ţiadne zmeny, návrhy a pripomienky.
Hlasovanie za predloţený návrh:

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Kneţník

X

X

X

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
Koncepciu rozvoja školy na roky 2021/22 – 2022/23
K bodu 16. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021
K bodu 16.1. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 20).

Overovatelia:

Ing. František Teplický

Ing. Pavol Poracký
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Mgr. Marián Luha otvoril rozpravu k tomuto bodu. Neboli podané ţiadne zmeny, návrhy
a pripomienky.
Hlasovanie za predloţený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Kneţník

X

X

X

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2021:
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
717002 – Kultúrny dom /zdroj 46 RF/
Zvýšenie príjmových finančných operácií v podpoloţke rozpočtu:
454001 – Čerpanie rezervného fondu /zdroj 46/

+ 65 000,- €

Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
611 – Hrubé mzdy PČ /zdroj 71/

+

7 200,- €

+

709,- €

+ 65 000,- €

Program 15.Podnikateľská činnosť, Podprogram 15.1 Villa Cubach

621 – Zdravotné poistenie PČ /zdroj 71/
Program 15.Podnikateľská činnosť, Podprogram 15.1 Villa Cubach

625002 – Sociálne poistenie PČ /zdroj 71/

+ 1 769,- €

Program 15.Podnikateľská činnosť, Podprogram 15.1 Villa Cubach

627027 – Dohody PČ /zdroj 71/

+ 1 000,- €

Program 15.Podnikateľská činnosť, Podprogram 15.1 Villa Cubach

633011 – Potraviny PČ /zdroj 71/

+ 3 952,- €

Program 15.Podnikateľská činnosť, Podprogram 15.1 Villa Cubach

632001 – Elektrina PČ /zdroj 71/

+ 2 200,- €

Program 15.Podnikateľská činnosť, Podprogram 15.1 Villa Cubach

632001 – Plyn PČ /zdroj 71/

+ 2 520,- €

Program 15.Podnikateľská činnosť, Podprogram 15.1 Villa Cubach

632002 – Voda PČ /zdroj 71/

+

500,- €

+

150,- €

Program 15.Podnikateľská činnosť, Podprogram 15.1 Villa Cubach

632003 – Telekomunikačné sluţby PČ /zdroj 71/
Program 15.Podnikateľská činnosť, Podprogram 15.1 Villa Cubach

Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu:
212003 – Nájom, ubytovanie PČ /zdroj 71/
223003 – Stravovacie sluţby PČ /zdroj 71/
Overovatelia:

Ing. František Teplický

+ 10 000,- €
+ 10 000,- €
Ing. Pavol Poracký
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Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu:
223002 – ZŠ beţné príjmy
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
641006 – ZŠ výdaje z BP

+

955,- €

+

955,- €

K bodu 16.2. Oznámenie č. 2/2021
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 21).
Mgr. Marián Luha otvoril rozpravu k tomuto bodu. Neboli podané ţiadne zmeny, návrhy
a pripomienky.
Hlasovanie za predloţený návrh:

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Kneţník

X

X

X

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
Oznámenie pre OZ č. 2/2021 nasledovne:
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
/učebnice/
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.

+

2 916,-€

+

2 916,-€

K bodu 17. Rôzne
Mgr. Marián Luha informoval o doručenej ţiadosti G. Frisová, odpredaj pozemku. Dal
slovo pánovi Ing. Lavkovi st.
Ing. Martin Lavko st. informoval, ţe v komisii prejednávali, v princípe s tým súhlasia,
vytvoril by sa precedens, predbeţne súhlasia, odpredá sa keď budú vlastníkmi pozemku.
Pavol Jurčo, poslanec obecného zastupiteľstva dodal, ţe sú nové informácie, momentálne im
tento pozemok zatiaľ netreba, môţu stavať na tých pozemkoch, ktoré odkúpia len prístupová
cesta bude cez obecný pozemok. Vraveli, ţe to teraz nestihnú spraviť, tak ţe aţ na budúce.
Ing. Martin Lavko, st. dodal, ţe musia mať prístupovú cestu. Ide o predbeţný súhlas, tak ako
sa uviedlo v zápisnici z komisie. Vtedy keď budú vlastníkmi priľahlého pozemku.
Hlasovanie za predbeţný súhlas:

Overovatelia:

Ing. František Teplický

Ing. Pavol Poracký
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Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Kneţník

X

X

X

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
predloţenú ţiadosť G. Frisová – odpredaj pozemku
Mgr. Marián Luha ďalej informoval o doručenej ţiadosti od RKC ohľadne ČOV.
Vypracoval sa geometrický plán. Medzi tým sa v archíve našli spisy prístupová cesta ČOV,
notárske zápisnice z roku 1993, asi 25 kúpnopredajných zmlúv, kde bolo obcou vyplatené
vlastníkom parciel. Bohuţiaľ nič nebolo zavkladované. Geometrický plán, ktorý bol
vytvorený v roku 1994 nebol overený správou katastra, je neplatný, môţeme to zahodiť, pán
Fris to nedotiahol do konca.
Ing. Martin Lavko, st. sa informoval, či je spätná väzba prečo to nedali zapísať.
Mgr. Marián Luha odpovedal, nie. Ďalej informoval, ţe bol aj pánom Čabrom, či sa to dá
nejako obhájiť, bol som na katastri, skrátka nový geometrák uţ nesúhlasí s vlastníkmi, ktorí
tam boli vtedy. Aj toto čo od nás ţiada RKC bolo vtedy SPF. Nedá sa to opraviť, nedokáţe
to. Osvedčovanie skončilo, uţ jedine súd vie urobiť osvedčovanie, čiţe sme tam, kde sme
nechceli byť. 82 štvorákov je našich, RKC 331, urbariát z LV 2181 – 524, LV 1382 – 44, a iní
vlastníci 87. Predbeţne informoval aj pána dekana, zaslal aj geometrický plán. Je prístupný
k debate. Zatiaľ netreba zahadzovať túto moţnosť. Počkáme. Vieme na čom sme. Urbariát
tých 524 do nájmu a z toho druhého LV by mohli predať, ale by sa muselo zvolať valné
zhromaţdenie. RKC by najradšej vymenili, ale nemáme čo. Je výzva na ČOV, ak by táto
výzva stroskotala na tom, ţe nemáme zmluvný vzťah tak by ho to veľmi mrzelo. Skúsime
aspoň zapísať budovu, pátrame po tom.
Mgr. Marián Luha ďalej poţiadal prítomných o presun nasledujúcich zasadnutí a to:
z 24.9.2021 na 10.9.2021 a z 27.10.2021 na 29.10.2021. Všetci súhlasili.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Kneţník

X

X

X

Overovatelia:

Terézia
Králiková

Ing. František Teplický

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Ing. Pavol Poracký
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Mgr. Marián Luha ďalej informoval o doručených ţiadostiach p. Földeš a p. Bednár.
Ţiadosti boli postúpené komisiám na prerokovanie. Bude predmetom nasledujúcich zasadaní.
Taktieţ p. Klimo doručil znalecký posudok a geometrický plán, bolo tieţ postúpené komisiám
na prorokovanie. Bude predmetom nasledujúcich zasadaní.
Mgr. Marián Luha ďalej informoval, ţe oslovil ho Klub vojenskej histórie s moţnosťou
nadviazania spolupráce s partnerskou obcou. Predostrel som to uţ aj predsedovi kultúrnej
komisie, zavolal som aj pánovi starostovi z obce Hostašovice, on vravel, ţe má tieţ
zastupiteľstvo. Doposiaľ nemáme takýto partnerský vzťah s inou obcou, ide o to či by sme
mohli ako partnerské obce aj čerpať nejaké eurofondy alebo sa budeme len pozývať na
podujatia. Je to na zváţenie, zatiaľ výstupy nie sú.
Ing. František Teplický dodal, ţe v komisii o tom rokovali, nebol nikto proti.
Ďalej Mgr. Marián Luha informoval o kultúrnom dome Villa Cubach úspešne ideme do
finále, sme uţ tesne pred cieľom. 29.6.2021 je kolaudácia. 10.7.2021 je slávnostné otvorenie
tohto diela, na ktoré ich zároveň aj pozval, samozrejme dostanete aj pozvánky. Príde pán
Stašák, FS Rovienka, pán dekan prisľúbili, ţe prídu aj posvätiť.
Čo sa týka monografie, spolupracujeme s autormi, chcú od nás aby kaţdá zloţka predloţila
fotku kolektívu, taktieţ aj obecné zastupiteľstvo, všetky organizácie, ktoré pôsobia v obci.
Nakoniec sme odstúpili od toho, aby sme tam dali významné osobnosti. Dosť popísal pán
Gablik a pán Bukovinský. Autori odporúčali sa tomuto vyhnúť a nedávať tam významné
osobnosti.
Rozprával s investičným riaditeľom správy a údrţby ciest boli aj pozrieť. Chce ísť do
štvorramennej kriţovatky, kde hlavná cesta by bola Spišské Bystré Poprad, bol tu aj pán
Horvát prisľúbili, ţe sa ide do kruhového objazdu, je to najrozumnejšie riešenie, ideme do
územka tým pádom. Zistila sa ešte nezrovnalosť s pozemkom, upozornili nás na to oni. Ešte
jedna potešujúca vec 100 000 dajú na najhorší úsek Poprad Spišské Bystré a 150 000 dajú na
úsek pri vstupe do obce.
Ing. Martin Lavko st. podotkol, ţe teraz je cesta poza vody zrušená, tým ţe tam teraz
opravujú.
Mgr. Marián Luha dodal, ţe tam cestné teleso nebolo nikdy, zhutnenie nie je, chcú prísť na
jednanie. Štrk nie je, podloţie ţiadne a práve sa ma pýtajú čo ideme s tým robiť. Má prísť
v piatok zástupca zo spoločnosti PVS, či prispejeme na to, alebo nie. Neviem si predstaviť,
zrejme bude tam treba vybrať lôţko a spraviť plnohodnotnú cestu raz a navţdy. Reálne sa tam
komunikácia nerobila, dal sa tam asfalt keď sa zvýšil. Je to súčasťou obce. Nechá na
zváţenie. Prídu v piatok budem informovať komisiu, aký bude ďalší postup. Či robíme
obstarávanie, či oni to zastrešia s dákou spoluúčasťou. Zajtra prídu robiť konečne ten kanál
havarijný stav na ulici Cintorínskej. Ešte informácia pre pána Ing. Lavka ml. volal som s tým
pánom, mal prísť dva krát, dva krát neprišiel, jedná sa o to zmapovanie obce – geoportál. Nie
je to lacná záleţitosť, vedia to urobiť aj po lokalitách. Príde, predostrie, bude potom
informovať.
Terézia Králiková, poslankyňa obecného zastupiteľstva podotkla, ţe pri zastávke na
Kravany je kôš, pri ktorom sú viac dní uţ poloţené tri vrecia. A taktieţ opraviť ten kanál z
betónových kociek pri pánovi Budajovi.
Mgr. Marián Luha poznamenal, ţe zabezpečíme a upozornil na to, ţe robíme údrţbu obce
pre 2 500 obyvateľov s jedným zamestnancom v dôchodkovom veku.
Ing. Martin Lavko, st. sa informoval, či štát neplánuje zriadiť späť VPP.

Overovatelia:

Ing. František Teplický

Ing. Pavol Poracký
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Mgr. Marián Luha dodal, ţe MOS od júna nastúpili a väčšina išla na PN a teraz sme dostali
projekt od ÚPSVaR Poprad na troch ľudí. Je problém nájsť ľudí, ktorí sú schopní a ochotní
pracovať.
Zdenko Bukovinský poslanec obecného zastupiteľstva sa informoval, či sa ide niečo robiť
s ihriskom, bol pozrieť v Poprad-Stráţe je to pekná vec, len treba nám pozemok a futbalový
zväz dá peniaze. Ihrisko je stále vedené ako športovisko, keby sme ho odkúpili.
Mgr. Marián Luha dodal, viete aký je stav, dokončíme kultúrny dom, spravme sumár.
Ihrisko nám nechcú predať. Choď, rokuj. Je to otvorená vec.
Ing. Pavol Poracký sa informoval o predaji automobilov a bolo na pláne kúpiť do kultúrneho
domu automobil.
Mgr. Marián Luha odpovedal, ţe oba automobily sa predali, autobus potom padol, kupujúci
očakával, ţe to bude lepšie vozidlo. Fabia je predaná, autobus je odhlásený, teraz riešime auto
do kultúrneho domu, len problém je to, ţe musíme robiť obstarávanie. Moţno nám v tom
pomôţe pani kontrolórka, ako kúpiť vozidlo z Bazoš cez obstarávanie.
Ing. Veronika Hoffmannová poznamenala, ţe uţ začala nejaké rokovania ohľadne tohto
a dá vedieť.
Mgr. Marián Luha informoval, ţe na traktor sme zatiaľ nedostali dotáciu, stále rozhodujú.
Pán Klust preposiela nejaké vhodné typy automobilu pre kultúrny dom.
K bodu 18. Interpelácie
Neboli podané a doručené ţiadne interpelácie.
K bodu 19. Záver
Mgr. Marián Luha poďakoval za účasť, poprial všetko dobré a ukončil obecné zastupiteľstvo
o 18:36 h.
Zapísala: Jana Kiktová
V Spišskom Bystrom, 28.6.2021
Overovatelia:
Ing. František Teplický

............................................................

Ing. Pavol Poracký

............................................................

.............................................................

..........................................................

Mgr. Marián Luha, starosta obce

Mgr. Juraj Peťko, prednosta OcÚ

Overovatelia:

Ing. František Teplický

Ing. Pavol Poracký
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