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Uznesenie č. 17/2021/1
zo 17. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 23.04.2021
___________________________________________________________________________
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. Ţiadosti občanov a organizácií:
5.1. Návrh na schválenie opakovaného nájmu v bytovom dome č. 859/26–Darina
Heráková, Druţstevná 859/26, 059 18 Spišské Bystré z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
5.2. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov s.č. 101 – Bc. Pavol Stašák,
SNP 179/68, 059 18 Spišské Bystré z dôvodu hodného osobitného zreteľa
5.3. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku – Slovak Telekom, a.s., so
sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
5.4. Návrh na schválenie výpoţičky nebytových priestorov s.č. 101 – Základná
Organizácia OZ CHPH Poprad, Spišské Bystré, IČO: 31953069-02211, SNP 94, 059
18 Spišské Bystré z dôvodu hodného osobitného zreteľa
5.5. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti - pozemkov registra „C“ p.č. 619/4
a 7640/7 - Marián Zeman, Mgr. Eva Zemanová, SNP 266/182A, 059 18 Spišské
Bystré z dôvodu hodného osobitného zreteľa
5.6. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti - pozemkov registra „C“ p.č. 7642/11
a 7706/39 – Bc. Pavol Stašák, SNP 179/68, 059 18 Spišské Bystré z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
5.7. Návrh na predbeţné schválenie zámeny pozemkov – Dominik Jozef
6. Návrh na schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Spišské Bystré
7. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021
7.1. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
7.2. Oznámenie č. 1/2021
8. Súťaţ – predaj HM – automobil
9. Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu o prerokovaní oznámenia funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
10. Rôzne
11. Interpelácie
12. Záver
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Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 28.04.2021
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Uznesenie č. 17/2021/2
zo 17. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 23.04.2021
___________________________________________________________________________
K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Starosta obce
určuje
1. za zapisovateľku pani Janu Kiktová
2. za overovateľov zápisnice pána Zdenka Bukovinského a pána Václava Klusta

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 28.04.2021
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Uznesenie č. 17/2021/3
zo 17. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 23.04.2021
___________________________________________________________________________
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:
Neprítomný:
Nehlasovali:

0
0
0
0

uznesení

z predchádzajúcich

zasadnutí

Obecného

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

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 28.04.2021
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Uznesenie č. 17/2021/4
zo 17. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 23.04.2021
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Ţiadosti občanov a organizácií:
K bodu 5.1. Návrh na schválenie opakovaného nájmu v bytovom dome č. 859/26 –
Darina Heráková, Druţstevná 859/26, 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. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, ţe prenájom nehnuteľností v katastrálnom území
Spišské Bystré a to:
2-izbový byt č. II./č.2 na prízemí nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica
Druţstevná, súpisné číslo 859, orientačné číslo 26 bytového domu postaveného na
parcele registra „C“ parc. č. 1215/118, v katastrálnom území Spišské Bystré
a evidovaný Okresným úradom Poprad, odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 1,
ţiadateľovi: Darine Herákovej, Druţstevná 859/26, 059 18 Spišské Bystré na 1 rok je
prípad hodný osobitného zreteľa. Obec Spišské Bystré má vo vlastníctve 8 bytových
jednotiek na ulici Druţstevnej, ktoré boli postavené z podpory ŠFRB a dotácie z
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Na
predmetné byty sa vzťahuje zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o
sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a VZN č. 4/2019 (Všeobecne záväzné
nariadenie obce Spišské Bystré o prideľovaní bytov vo vlastníctve obce).
B) schvaľuje
1) v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov spôsob prenájmu vlastníctva nehnuteľného majetku vo
vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to prenájom nehnuteľností v katastrálnom území
Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa,
2) podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré
a to:
2-izbový byt č. II./č.2 na prízemí nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica
Druţstevná, súpisné číslo 859, orientačné číslo 26 bytového domu postaveného na
parcele registra „C“ parc. č. 1215/118, v katastrálnom území Spišské Bystré
a evidovaný Okresným úradom Poprad, odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 1
Darine Herákovej, Druţstevná 859/26, 059 18 Spišské Bystré na 1 rok a mesačný
nájom vo výške 152,00 eur, prevádzkové náklady budú kalkulované samostatne
v nájomnej zmluve.
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Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 28.04.2021
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Uznesenie č. 17/2021/5
zo 17. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 23.04.2021
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Ţiadosti občanov a organizácií:
K bodu 5.2. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov s.č. 101 – Bc. Pavol
Stašák, SNP 179/68, 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. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, ţe prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské
Bystré je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe nebytový priestor v súčasnosti
slúţi ako skladový priestor (zmluva uzatvorená na krátkodobý nájom), súčasný nájomca
má záujem vo svojej činnosti aj naďalej pokračovať a vyuţívať miestnosť ako skladový
priestor. Nájomca pravidelne bezodplatne vypomáha pri ozvučovaní kultúrnych podujatí
organizovaných obcou. Prenajímaný nebytový priestor tak nezmení nijakým spôsobom
povahu ani účel vyuţívania.
B) schvaľuje
1) v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov spôsob prenájmu vlastníctva nehnuteľného majetku vo
vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to prenájom nehnuteľnosti 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 nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré, a to:
- miestnosť na prízemí bez vybavenia v pravej časti budovy o výmere 40 m2 v budove
súpisné číslo 101 v kat. území obce Spišské Bystré zapísanú na liste vlastníctva č. 1, na
parcele č. 484/1 ako druh stavby iná budova (budova bývalého kina) ako skladový
priestor ţiadateľovi: Bc. Pavol Stašák, SNP 179/68, 059 18 Spišské Bystré, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa za cenu 40,00 €/mesačne a doba nájmu do 31.12.2021.
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Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 28.04.2021
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Uznesenie č. 17/2021/6
zo 17. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 23.04.2021
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Ţiadosti občanov a organizácií:
K bodu 5.3. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku – Slovak Telekom,
a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, ţe prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské
Bystré je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe uvedené priestory v súčasnosti
nájomca vyuţíva, a to na základe nájomnej zmluvy ešte z roku 2011. Nakoľko doba
platnosti tejto zmluvy skončí uplynutím obdobia, na ktoré bola dohodnutá (do
31.10.2021), obec vyvolala rokovania o uzavretí novej nájomnej zmluvy a zároveň úprave
výšky nájomného. Predmet nájmu nájomca vyuţíva na umiestnenie a uţívanie
technologického zariadenia a príslušnej infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej
stanice verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom „Spišské Bystré“ a vzhľadom
na skutočnosť, ţe sa jedná o komplikované technologické zariadenie, prejavil záujem
o predĺţenie doby nájmu. Prevádzkovaním uvedenej technológie bude zachované
internetové pokrytie a jeho kvalita pre obyvateľov obce.
B)schvaľuje
1) v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov spôsob prenájmu vlastníctva nehnuteľného majetku vo
vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to prenájom nehnuteľnosti 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 nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré, a to:
- Priestory nachádzajúce sa v nehnuteľnosti na ul. Michalská 398/8 v Spišskom Bystrom,
ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym odborom Okresného
úradu v Poprade, na liste vlastníctva č. 1, okres Poprad, obec Spišské Bystré, katastrálne
územie Spišské Bystré, ako školská jedáleň, súpisné číslo 398, postavený na pozemku
KNC parcelné č. 2818/4, konkrétne:
a) nebytový priestor - nachádzajúci sa v podkroví nehnuteľnosti, o celkovej výmere 10
m2
b) ostatný priestor nachádzajúci sa na streche nehnuteľnosti, o celkovej výmere 2 m2,
nájomcovi: Slovak Telekom, a. s., so sídlom: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35
763 469, na dobu nájmu od 01.11.2021 do 31.10.2026 za nájomné vo výške: 3500,- EUR
(slovom: tritisícpäťsto eur) / 1 rok.
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Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 28.04.2021
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Uznesenie č. 17/2021/7
zo 17. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 23.04.2021
___________________________________________________________________________
K bodu 5.4. Návrh na schválenie výpoţičky nebytových priestorov s.č. 101 – Základná
Organizácia OZ CHPH Poprad, Spišské Bystré, IČO: 31953069-02211, SNP 94, 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. 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 ako druh stavby iná budova, so súpisným číslom 101, v ľavej časti
budovy, nachádzajúca sa na parcele registra „C“ s parcelným číslom: 484/1 o výmere 585 m2,
druh pozemku zastavená plocha a nádvorie o výmere 100 m2 na dobu jedného roka
v prospech Základnej organizácie Oblastné zdruţenie chovateľov poštových holubov Poprad,
Spišské Bystré, IČO: 31953069-02211 zastúpenej predsedom Jaroslavom Harhovským, SNP
94, 059 18 Spišské Bystré 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 ako druh stavby iná budova, so súpisným číslom 101,
v ľavej časti budovy, nachádzajúca sa na parcele registra „C“ s parcelným číslom:
484/1 o výmere 585 m2, druh pozemku zastavená plocha a nádvorie o výmere 100
m2 na dobu jedného roka v prospech Základnej organizácie Oblastné zdruţenie
chovateľov poštových holubov Poprad, Spišské Bystré, IČO: 31953069-02211
zastúpenej predsedom Jaroslavom Harhovským, SNP 94, 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:
Neprítomný:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 28.04.2021
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Uznesenie č. 17/2021/8
zo 17. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 23.04.2021
___________________________________________________________________________
K bodu 5.5. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti – pozemkov registra „C“ p.č.
619/4 a 7640/7 – 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. 619/4 o výmere 29 m2, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým
plánom č. 25/2020 zo dňa 26.08.2020, overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym
odborom pod číslom G1- 759/20 dňa 16.09.2020 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. 7640/7 o výmere 45 m2, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým
plánom č. 25/2020 zo dňa 26.08.2020, overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym
odborom pod číslom G1- 759/20 dňa 16.09.2020 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 1 184,--EUR.

OCUSB/2021/0020/007/005

Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 28.04.2021

OCUSB/2021/0020/007/005

Uznesenie č. 17/2021/9
zo 17. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 23.04.2021
___________________________________________________________________________
K bodu 5.6. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti – pozemkov registra „C“ p.č.
7642/11 a 7706/39 – Bc. Pavol Stašák, SNP 179/68, 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, dlhodobo uţívané ţiadateľom, na predmetných
novozameraných pozemkoch sú vybudované drobné stavby – oplotenia.
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. 7642/11 o výmere 64 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č.
36444499-90/2019 zo dňa 23.05.2019, overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym
odborom pod číslom G1-449/19 dňa 05.06.2019 od parcely registra „C“ s par. č. 7642/1 od
celkovej výmery: 17 087 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 pozemok registra „C“ s parc. č. 7706/39 o výmere 77 m2, druh pozemku:
vodná plocha, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 36444499-90/2019 zo
dňa 23.05.2019, overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1449/19 dňa 05.06.2019 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

ţiadateľovi: Bc. Pavol Stašák, r. Stašák trvale bytom: SNP 179/68, 059 18 Spišské
Bystré za cenu 16,00 eur/m2 , spolu za cenu 2 256,--EUR.

OCUSB/2021/0020/007/005

Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

0
1
0
0

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

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 28.04.2021

OCUSB/2021/0020/007/005

Uznesenie č. 17/2021/10
zo 17. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 23.04.2021
___________________________________________________________________________
K bodu 5.7. Návrh na predbeţné schválenie zámeny pozemkov – Dominik Jozef
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
predbeţnú zámenu pozemkov, zároveň ţiada ţiadateľa predloţiť návrh na vysporiadanie
uţívaných pozemkov

Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 28.04.2021

OCUSB/2021/0020/007/005

Uznesenie č. 17/2021/11
zo 17. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 23.04.2021
___________________________________________________________________________
K bodu 6. Návrh na schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Spišské Bystré
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Spišské Bystré

Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 28.04.2021

OCUSB/2021/0020/007/005

Uznesenie č. 17/2021/12
zo 17. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 23.04.2021
___________________________________________________________________________
K bodu 7. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021
K bodu 7.1. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021:
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
714001 – Osobný automobil
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
713004 – Chladiace zariadenie dom smútku
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
637005 – Sluţby k NFP – ZŠ
Zvýšenie kapitálových príjmov v podpoloţke rozpočtu:
233001 – Predaj pozemkov
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu:
223001 – Preplatky min. r.
Zníţenie kapitálových výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
713005 – Kompostovisko spoluúčasť
Zníţenie kapitálových výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
717002 – Stavby a ich techn. zhodnotenie

Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

0
0
0
0

+ 10 000,- €
+

5 000,- €

+

1 110,- €

+

2 969,- €

+

1 988,- €

-

5 000,- €

-

6 153,- €

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

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 28.04.2021

OCUSB/2021/0020/007/005

Uznesenie č. 17/2021/13
zo 17. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 23.04.2021
___________________________________________________________________________
K bodu 7. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021
K bodu 7.2. Oznámenie č. 1/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
Oznámenie pre OZ č. 1/2021
Zníţenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001- Dotácia MV SR matrika
Zníţenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
611000 - Hrubé mzdy matrika
Zníţenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
625002 – Zákonné poistenie matrika
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
633006 – Kancelárske potreby matrika
Zníţenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001- Dotácia MDaV SR stavebný úrad
Zníţenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
611000 - Hrubé mzdy stavebný úrad
Zníţenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
625002 – Zákonné poistenie stavebný úrad
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001- Dotácia MV SR ţivotné prostredie
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
637004 – Starostlivosť o ţivotné prostredie
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001- Dotácia MV SR register obyv.
Zníţenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
611000 - Hrubé mzdy register obyv.
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001- Dotácia MV SR vojnové hroby
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
637004 – Starostlivosť o vojnové hroby

- 1 568,09 €
- 1 354,16 €
- 511,00 €
+ 297,07 €

- 397,01 €
- 295,00 €
- 101,89 €

+

9,80 €

+

9,80€

+

11,17 €

+

11,17 €

+

84,30 €

+

84,30 €

OCUSB/2021/0020/007/005

Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
/vzdelávacie poukazy/
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
/špecifiká pandémia/
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zníţenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
/normatív/
Zníţenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
/SZP/
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
/asistenti učiteľa/
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
/dopravné/
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
/projekt Múdre hranie/
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre MŠ
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 MŠ- prenes. kompet.

+

9 440,-€

+

9 440,-€

+

2 000,-€

+

2 000,-€

-

75 125,-€

-

75 125,-€

+

8 850,-€

+

8 850,-€

+

18 288,-€

+

18 288,-€

+

1 214,-€

+

1 214,-€

+

1 000,-€

+

1 000,-€

+

2 537,-€

+

2 537,-€

OCUSB/2021/0020/007/005

Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 28.04.2021

OCUSB/2021/0020/007/005

Uznesenie č. 17/2021/14
zo 17. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 23.04.2021
___________________________________________________________________________
K bodu 8. Súťaţ – predaj HM - automobil
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
podmienky súťaţe na predaj hnuteľného majetku obce – automobilu Škoda Fabia PP 656 BS.

Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 28.04.2021

OCUSB/2021/0020/007/005

Uznesenie č. 17/2021/15
zo 17. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
zo dňa 23.04.2021
___________________________________________________________________________
K bodu 9. Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu o prerokovaní oznámenia
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
Informáciu komisie na ochranu verejného záujmu o prerokovaní oznámenia funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 28.04.2021

