OCUSB/2021/0020/011/001
Príloha č. 2:

STAROSTA OBCE S P I Š S K É B Y S T R É
V Spišskom Bystrom, 10.11.2021

OCUSB/2021/0020/011/002

Pozvánka
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré, ktoré sa uskutoční dňa
10.12.2021 so začiatkom o 17:30 h
v zasadačke OcÚ

P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

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 (nehnuteľnosti) – miestnosť
v budove s.č. 101 o výmere 40 m2 na p.č. 484/1, ţiadateľ Bc. Pavol
Stašák, SNP 179/68, 059 18 Spišské Bystré, 059 18 Spišské Bystré
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
5.2. Návrh na zriadenie vecného bremena (uloţenie elektrickej prípojky
a elektromerovej skrine), ţiadateľ HIROPRO, spol. s r.o., Teplická
3376, 058 01 Poprad, IČO: 31 678 475 ako prípad hodný osobitného
zreteľa
Nadobudnutie majetku - odkúpenie novozameraných pozemkov KN C p.č.
1215/283 a p.č. 1215/284
Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2020
Správa z vykonanej následnej kontroly – Kontrola vyrubovania a výberu
miestnych daní výberovým spôsobom
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské
Bystré na I. polrok 2022
Návrh na schválenie VZN č. .../2021 o určení príspevku na mzdy a
prevádzku na dieťa materskej školy a ţiaka v školskom zariadení na
území obce Spišské Bystré
Správa veliteľa DHZO o stave a akcieschopnosti DHZO za rok 2021
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré na rok 2022
Zverenie majetku do správy ZŠ s MŠ – Prístavba a nadstavba materskej
školy - Interiérové vybavenie
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Spišské Bystré k návrhu
rozpočtu na rok 2022
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15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

Návrh rozpočtu Obce Spišské Bystré na rok 2022 s výhľadom na roky
2023 – 2024
Návrh vecnej náplne pouţitia rezervného fondu Obce Spišské Bystré
v roku 2022
Prehodnotenie a prerokovanie nájomných zmlúv
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021
18.1. Rozpočtové opatrenie č. 8/2021
18.2. Oznámenie č. 4/2021
Rôzne
Interpelácie
Záver

Mgr. Marián Luha
starosta obce
Zverejnené dňa: 06.12.2021
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Príloha č. 3:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 21. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 10.12.2021
K bodu číslo: 4
Názov materiálu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ
UZNESENÍ
Z
PREDCHÁDZAJÚCICH ZASADANÍ

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

Obsah materiálu: 1. Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 23.11.2021
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1. Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré zo dňa 03.11.2021
Uznesenie č. 20/2021/4: 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 sa jedná o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov; časti pozemkov
vo vlastníctve obce, ktoré sú dlhodobo uţívané a vyuţívané ako prístupová cesta.
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
- časť pozemku registra „KN C“ parc. č. 700/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere
49 m2 odčlenený geometrickým plánom č. 50/2016 zo dňa 14.11.2016, overený Okresným úradom
Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1-963/16 dňa 22.12.2016 od KN „C“ par. č. 700/1 od
celkovej výmery 380 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Spišské
Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré,
- pozemok registra „KN C“ parc. č. 700/1 o výmere 328 m2 (nový stav), druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie odčlenený geometrickým plánom č. 50/2016 zo dňa 14.11.2016, overený
Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1-963/16 dňa 22.12.2016 od KN
„C“ par. č. 700/1 od celkovej výmery 380 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo
vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa ţiadateľke Hlavačová Margita, bytom Cintorínska 325/67, 059 18 Spišské
Bystré. Na dobu určitú t.j. 1 rok a ročný nájom vo výške 377,00 eur (1,00 euro/m2 x 377 m2).

Plnenie: splnené. Zmluva podpísaná účastníkmi konania dňa 12.11.2021, suma uhradená do
pokladne obecného úradu pri podpise zmluvy. Zmluva zverejnená na webovom sídle obce dňa
15.11.2021 a účinnosť nadobudla dňa 16.11.2021.
Uznesenie č. 20/2021/5: 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:
časť pozemku (0.68 m2) registra „C“ s parcelným číslom 833/1 o celkovej výmere pozemku 1488 m2, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúci sa v k. ú. Spišské Bystré, na ktorom bude umiestnený ZBox. Jedná sa o plochu parkoviska za obecným úradom vedľa novovybudovaného altánku, na dobu neurčitú
za sumu 1,- EUR/počas doby prenájmu je prípad hodný osobitného zreteľa.
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:
časť pozemku (0.68 m2) registra „C“ s parcelným číslom 833/1 o celkovej výmere
pozemku 1488 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúci sa v k.ú.
Spišské Bystré, na ktorom bude umiestnený Z-Box. Jedná sa o plochu parkoviska za
obecným úradom vedľa novovybudovaného altánku, na dobu neurčitú za sumu 1,EUR/počas doby prenájmu.

Plnenie: splnené. Zmluva podpísaná účastníkmi konania dňa 04.11.2021, zverejnená na webovom
sídle obce dňa 04.11.2021 a účinnosť nadobudla dňa 05.11.2021.
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Uznesenie č. 20/2021/7:
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ţe zámena nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré
je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe sa jedná o majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov vo
vlastníctve obce a vo vlastníctve ţiadateľky Ing. Ivany Rodákovej. Na časti predmetného pozemku vo
vlastníctve Obce Spišské Bystré sa nachádza spevnená plocha, ktorú ţiadateľka, pani Rodáková, vyuţíva na
parkovanie osobného motorového vozidla. Naopak, na pozemku vo vlastníctve ţiadateľky sa nachádza časť
miestnej komunikácie (ul. SNP). Uvedenou zámenou dôjde k usporiadaniu vlastníckych práv a zosúladeniu
skutkového stavu s právnym 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 zámeny vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to
zámenou nehnuteľností 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
zámenu nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré a to:
Obec Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré, IČO: 00326542, prevedie do vlastníctva Ing.
Ivane Rodákovej, r. Mitterpachová, bytom Záborského 2943/25, 058 01 Poprad nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa v k. ú. Spišské Bystré, obec Spišské Bystré, okres Poprad, a to: - novozameraný pozemok
registra „C“ s parc. č. 7642/14 o výmere 7 m 2 , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské
Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 36444499-130/2021 zo dňa 08.09.2021, overený Okresným
úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1-927/2021 dňa 24.09.2021 od parcely registra „C“ s
par. č. 7642/1 od celkovej výmery: 17 023 m 2 , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské
Bystré, evidovanej Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom na LV č. 1, vo vlastníctve Obce
Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
(celková veľkosť výmery v m 2 : 7)
Ing. Ivana Rodáková, r. Mitterpachová, Záborského 2943/25, 058 01 Poprad prevedie do vlastníctva Obce
Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré, IČO: 00326542 nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k.
ú. Spišské Bystré, obec Spišské Bystré, Okres Poprad, a to: - novozameraný pozemok registra „C“ s parc.
č. 474/4 o výmere 7 m 2 , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený
geometrickým plánom č. 36444499-130/2021 zo dňa 08.09.2021, overený Okresným úradom Poprad,
katastrálnym odborom pod číslom G1-927/2021 dňa 24.09.2021 od parcely registra „C“ s par. č. 474 od
celkovej výmery: 436 m 2 , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, evidovanej
Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom na LV č. 83, vo vlastníctve Ing. Ivany Rodákovej, r.
Mitterpachová, Záborského 2943/25, 058 01 Poprad
(celková veľkosť výmery v m 2 : 7)

Plnenie: splnené. Zmluva podpísaná účastníkmi konania dňa 19.11.2021, zverejnená na
webovom sídle obce dňa 24.11.2021 a účinnosť nadobudla dňa 25.11.2021.
Uznesenie č. 20/2021/8:
schvaľuje
spoluúčasť na financovaní výmeny pamätnej dosky vo výške 300,00 eur za podmienok, ktoré určila RKC

Plnenie: v plnení.
Uznesenie č. 20/2021/9:
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Spišské Bystré

Plnenie: splnené. Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa 08.11.2021 a účinnosť nadobudol
dňa 24.11.2021.
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Uznesenie č. 20/2021/10:
schvaľuje
Hodnotiacu správu 2020/2021 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Spišské Bystré

Plnenie: splnené. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Spišské Bystré podpísaná na
základe uznesenia.
Uznesenie č. 20/2021/11:
schvaľuje
odmenu kronikárovi, Bc. Paulíne Orolinovej, v zmysle Článku 5, ods. 9 štatútu kronikára vo výške 536,80 EUR za 56
strán (zápisy do kroniky za r. 2020)

Plnenie: splnené. Vyplatené v najbliţšom výplatnom období.
Uznesenie č. 20/2021/12:
schvaľuje
presun prehodnotenia a prerokovania nájomných zmlúv na nasledujúce zasadnutie OZ – predbeţne plánovaného na
10.12.2021

Plnenie: splnené. Bude predmetom rokovania dňa 10.12.2021.
Uznesenie č. 20/2021/13:
schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2021:
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu:
111003 – Daň z príjmov
Zníţenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
611 –
Hrubé mzdy OcÚ /zdroj 41/
Zníţenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
634001- PHM autobus
Zníţenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
634003- Poistenie autobus
Zníţenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
637027- Dohody o vykonaní práce
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
635004 - Servis, opravy, údrţba ČOV
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
716
– Projektová dokumentácia zateplenie ZŠ
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
635006 - Správa a údrţba ciest
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
632003 - Poštovné
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
633002 - Výpočtová technika- kopírka
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
637005 - Externý manaţment zateplenie ZŠ
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
716
– Projektová dokumentácia Obnova dediny-pamätník
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
716
– Projektová dokumentácia rozhlas
Zníţenie kapitálových výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
713001 – Kultúrny dom interiérové vybavenie /zdroj 46 RF/
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoloţke rozpočtu:

+ 13 536,00 €
- 24 942,00 €
-

550,00 €

-

672,00 €

-

7 000,00 €

+ 12 500,00 €
+ 27 000,00 €
+

1 000,00 €

+

200,00 €

+

300,00 €

+ 4 000,00 €
+

800,00 €

+

900,00 €

-

1 000,00 €
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717001 – Prístrešok za OÚ /zdroj 46 RF/
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu:
223002 – ZŠ beţné príjmy
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
641006 – ZŠ výdaje z BP

+

1 000,00 €

+ 1 032,00 €
+ 1 032,00 €

Plnenie: splnené. Zmeny zapracované do rozpočtovníctva.
Uznesenie č. 20/2021/14:
berie na vedomie
Oznámenie pre OZ č. 3/2021
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu:
312001 – Dotácia MV SR - COVID /zdroj 111/
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
611–
Hrubé mzdy OcÚ /zdroj 111/
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001- Dotácia MV SR matrika
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
611000 - Hrubé mzdy matrika
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
625002 – Zákonné poistenie matrika
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
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
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
Predškoláci/
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 MŠ- prenes. kompet.

+ 24 942,00 €
+ 24 942,00 €
+ 1 978,25 €
+ 1 295,75 €
+

682,50 €

+ 2 907,00 € /učebnice/
+ 2 907,00 €
+ 1 885,00 € /špecifiká pandémia/
+ 1 885,00 €
+ 9 953,00 € /rozvojový projekt
+ 9 953,00 €

Plnenie: splnené. Zmeny zapracované do rozpočtovníctva.
19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré zo dňa 10.09.2021
Uznesenie č. 19/2021/4: 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; dlhodobo uţívaný ţiadateľmi ako záhrada. Pre
obec je pozemok nevyuţiteľný a vzhľadom na spôsob jeho vyuţitia ţiadateľmi by jeho odpredajom tretej osobe
bránilo uţívaniu.
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. 1215/281 o výmere 74 m2, druh pozemku: trvalý trávny
porast, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 05/2021 zo dňa 09.02.2021, overený
Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1- 186/2021 dňa 10.03.2021 od parcely
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registra „C“ s par. č. 1215/14 od celkovej výmery: 135 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 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 2 220,00 € ţiadateľom v podiele 1/1: Klimo Marián, r.
Klimo a Anna Klimová, r. Králiková, obaja trvale bytom: Krátka 786/10, 059 18 Spišské Bystré

Plnenie: splnené. Zmluva podpísaná účastníkmi dňa 24.11.2021, zverejnená na webovom sídle
obce dňa 29.11.2021 a účinnosť nadobudla dňa 30.11.2021.
Uznesenie č. 19/2021/6: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ţe zámena/predaj nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré je
prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe sa jedná o majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov vo vlastníctve obce
a vo vlastníctve ţiadateľa Jána Bednára. Pán Bednár s manţelkou uţívajú obecný pozemok, ktorý vyuţívajú ako
predzáhradku a majú záujem o majetkovo právne vysporiadanie predmetného pozemku. Obec Spišské Bystré
v súčasnosti realizuje výkup pozemkov na Vodárenskej ulici, kde má následne záujem vybudovať miestnu
komunikáciu a takýmto spôsobom zvýšiť nielen kvalitu ţivota obyvateľov v uvedenej lokalite, ale taktieţ zabezpečiť
rozvoj infraštruktúry v obci. Nakoľko pán Bednár je spoluvlastníkom pozemkov v uvedenej lokalite a taktieţ pod
miestnymi komunikáciami Kukučínova, Partizánska a Jána Lačeka, obec pristúpila k vyššie uvedenej zámene
nehnuteľností s doplatkom rozdielu vo výmere.
B) schvaľuje
1. v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
spôsob zámeny/predaja vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to zámenou/
predajom nehnuteľností 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
zámenu/predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré a to:
Obec Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré, IČO: 00326542, prevedie do bezpodielového
vlastníctva Jána Bednára s manţelkou Annou Bednárovou, r. Slebodníková, obaja bytom Jána Lačeka 610/5, 059
18 Spišské Bystré nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k. ú. Spišské Bystré, obec Spišské Bystré, okres Poprad, v podiele
1/1 a to:
novozameraný pozemok registra „C“ s parc. č. 7643/11 o výmere 92 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 36444499-81/2020 zo dňa 27.05.2020,
overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1 – 414/20 dňa 09.06.2020 od parcely
registra „C“ s par. č. 7643/6 od celkovej výmery: 4893 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
(celková veľkosť výmery v m2: 92 m2)
Ján Bednár, r. Bednár, Jána Lačeka 610/5, 059 18 Spišské Bystré prevedie do vlastníctva Obce Spišské Bystré,
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré, IČO: 00326542 nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Spišské Bystré, obec
Spišské Bystré, Okres Poprad, a to:
-

-

spoluvlastnícky podiel z LV č. 251 parcely registra „E“ parcelné číslo 1042/1, druh pozemku orná pôda
o celkovej výmere 31 m2, pod B 18 v podiele 7/640, t.j. 0,3390 m2,
spoluvlastnícky podiel z LV č. 3047 parcely registra „E“ parcelné číslo 1035/21, druh pozemku trvalý trávny
porast o celkovej výmere 31 m2, pod B 12 v podiele 1/240, t.j. 0,1291 m2,
spoluvlastnícky podiel z LV č. 291 parcely registra „E“ parcelné číslo 864/21, druh pozemku trvalý trávny
porast o celkovej výmere 48 m2, pod B 35 v podiele 1/180, t.j. 0,2666 m2,
spoluvlastnícky podiel z LV č. 2309 parcely registra „E“ parcelné číslo 3835, druh pozemku
trvalý trávny
porast o celkovej výmere 34 m2, pod B 4 v podiele 29/1920, t.j. 0,5135 m2,
spoluvlastnícky podiel z LV č. 2309 parcely registra „E“ parcelné číslo 3834, druh pozemku trvalý trávny
porast o celkovej výmere 29 m2, pod B 4 v podiele 29/1920, t.j. 0,4380 m2,
spoluvlastnícky podiel z LV č. 1146 parcely registra „E“ parcelné číslo 5003, druh pozemku orná pôda,
o celkovej výmere 365 m2, pod B 4 v podiele 7/320, t.j. 7,9843 m2,
spoluvlastnícky podiel na novozameranej parcele registra „C“ parcelné číslo 4911/165, druh pozemku orná
pôda o celkovej výmere 16 m2, odčlenenej geometrickým plánom č. 50124781-2/17 vyhotoviteľom Martina
Jarošová, Palárikova 2566/21, 058 01 Poprad, IČO: 50124781, úradne overeným Okresným úradom Poprad,
katastrálnym odborom dňa 15.03.2017 pod číslom G1-176/17z parcely KN E p.č. 4900 o výmere 4353 m2, druh
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pozemku orná pôda odčlenený diel č. 22 parcelné číslo 4911/165 o výmere 16 m2, v pomere pod B 19 v podiele
1/240, t.j. 0,0666 m2,
(celková veľkosť spoluvlastníckych podielov v m2: 9,7371 m2)
s doplatkom rozdielu t.j. 82,2629 m2 x 30,00 € v celkovej výške 2 467,88 EUR

Plnenie: splnené. Zmluva podpísaná účastníkmi dňa 15.11.2021, zverejnená na webovom sídle
obce dňa 15.11.2021 a účinnosť nadobudla dňa 16.11.2021.
Uznesenie č. 19/2021/7: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ţe zriadenie budúceho
vecného bremena na nehnuteľnosť v katastrálnom území Spišské Bystré registra KN „C“ parc. č. 7642/1, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 17 023 m2, na LV č. 1 vo vlastníctve Obce Spišské Bystré
v prospech oprávneného z vecného bremena Ing. Anton Fӧldeš a Ing. Eva Fӧldešová, Rázusova 2672/15, 058 01
Poprad je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe bod napojenia na elektrickú sieť pre stavby s.č. 147 a 148, na
pozemku parcelné číslo 7522/6 a na pozemku parcelné číslo 7522/5 zapísané na liste vlastníctva číslo 2594, k.ú.
Spišské Bystré bol prevádzkovateľom elektrickej siete určený na pozemku č. 7642/1 vo vlastníctve obce. Elektrický
kábel musí byť vedený v zemi, nie vzduchom, preto je nevyhnutné to viesť po obecnom pozemku.
B) schvaľuje
1) v zmysle ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob zriadenia
budúceho vecného bremena nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystrév prospech oprávneného
z vecného bremena Ing. Anton Fӧldeš a Ing. Eva Fӧldešová, Rázusova 2672/15, 058 01 Poprad a to zriadenie
budúceho vecného bremena na nehnuteľnosť 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
zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnosť v katastrálnom území Spišské Bystré a tona nehnuteľnosť vo
vlastníctve Obce Spišské Bystré na pozemku registra KN „C“ parc. č. 7642/1, o celkovej výmere 17 023 m2, na LV č.
1 v prospech oprávneného z vecného bremena Ing. Anton Fӧldeš a Ing. Eva Fӧldešová, Rázusova 2672/15, 058 01
Poprad
Za zriadenie práva zodpovedajúceho budúcemu vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného bremena povinnému
z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške podľa znaleckého posudku vypracovaného odborne spôsobilou
osobou.

Plnenie: splnené. Zmluva podpísaná účastníkmi dňa 12.11.2021, zverejnená na webovom sídle
obce dňa 15.11.2021 a účinnosť nadobudla dňa 16.11.2021.
Uznesenie č. 19/2021/8: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ţe zriadenie budúceho
vecného bremena na nehnuteľnosť v katastrálnom území Spišské Bystré registra KN „C“ parc. č. 7653/13, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 286 m2, na LV č. 1 vo vlastníctve Obce Spišské Bystré
v prospech oprávneného z vecného bremena HIROPRO, spol. s r.o., Teplicka 3376, 058 01 Poprad, IČO: 31 678 475
ako správca prevádzky stavebnín na pozemku KN E p.č. 1135, p.č. 1216 je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu,
ţe bod napojenia na elektrickú sieť pre prevádzku stavebnín na pozemku je určený na pozemkoch KN „E“ p.č. 1135
a 1216, k. ú. Spišské Bystré. Elektrický kábel musí byť vedený v zemi v chráničke, nie vzduchom, preto je nevyhnutné
to viesť po obecnom pozemku a s umiestnením vedenia NN prípojky na obecnom pozemku.
B) schvaľuje
1) v zmysle ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob zriadenia
budúceho vecného bremena nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré v prospech oprávneného
z vecného bremena HIROPRO, spol. s r.o., Teplicka 3376, 058 01 Poprad, IČO: 31 678 475 ako správca prevádzky
stavebnín na pozemku KN E p.č. 1135, p.č. 1216a to zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnosť
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
zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnosť v katastrálnom území Spišské Bystré a tona nehnuteľnosť vo
vlastníctve Obce Spišské Bystré na pozemku registra KN „C“ parc. č. 7653/13, druh pozemku zastavaná plocha a
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nádvorie o celkovej výmere 286 m2, na LV č. 1 v prospech oprávneného z vecného bremena HIROPRO, spol. s r.o.,
Teplicka 3376, 058 01 Poprad, IČO: 31 678 475 ako správca prevádzky stavebnín na pozemku KN E p.č. 1135, p.č.
1216.
Za zriadenie práva zodpovedajúceho budúcemu vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného bremena povinnému
z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške podľa znaleckého posudku vypracovaného odborne spôsobilou
osobou.

Plnenie: v plnení. Bude predmetom rokovania dňa 10.12.2021.
Uznesenie č. 19/2021/9: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
odkúpenie podielu registra „E“ parcelné číslo 4003 pod B7v podiele 1/36, druh pozemku trvalý trávny porast, k. ú.
Spišské Bystré, evidovaný Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na LV č. 2882 vo vlastníctve Kundisová
Jarmila, r. Šimonovičová, SNP 684/222, 059 18 Spišské Bystré za sumu 69,83 eur.

Plnenie: splnené. Zmluva podpísaná oboma zmluvnými stranami, zverejnená dňa 03.11.2021
a účinnosť nadobudla dňa 04.11.2021.
Uznesenie č. 18/2021/6: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, ţe výpoţička nebytových priestorov – telocvične vrátane šatní a sociálnych zariadení v objekte
základnej školy súpisné číslo 398 na parcele číslo KN „C“ 2818/5, k.ú. Spišské Bystré na dobu určitú od
01.11.2021 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 výpoţičky 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
výpoţičku 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.

Plnenie: v plnení.
Uznesenie č. 18/2021/7: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
ţe výpoţička nebytových priestorov – telocvične vrátane šatní a sociálnych zariadení v objekte základnej školy
súpisné číslo 398 na parcele číslo KN „C“ 2818/5, k.ú. Spišské Bystré na dobu určitú od 01.11.2021 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.
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B) schvaľuje
1. v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob výpoţičky 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
výpoţičku 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: 31949827za 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 likvidáciu odpadu, upratovanie, a pod.) spojené s uţívaním
priestoru, ktoré budú dohodnuté individuálne v zmluve o výpoţičke.

Plnenie: v plnení.
Uznesenie č. 18/2021/14: 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

Plnenie: splnené. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 bude predmetom
rokovania 10.12.2021.

32. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré zo dňa 25.04.2018
Uznesenie č. 32/2018/13: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
výkup pozemkov – jednotlivých dielov podľa Geometrického plánu na oddelenie pozemkov p. č. 7643/7, 253/4,
4911/144-218 číslo 50124781-2/17 vypracovaného Martinou Jarošovou autorizačne overeného Ing. Petrom Grigerom
dňa 28.02.2017 a úradne overeného dňa 15.03.2017 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom za účelom
plánovanej výstavby technickej infraštruktúry – miestnej komunikácie a inţinierskych sietí na ulici Vodárenská
v Spišskom Bystrom.

Plnenie: v plnení.

21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré zo dňa 03.02.2017
Uznesenie č. 21/2017/15: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
- kúpu pozemku reg. KN – E parc. č. 4003 k.ú. Spišské Bystré, druh pozemku trvalé trávnaté porasty o celkovej
výmere 419 m2 od vlastníkov zapísaných na LV č. 226 do vlastníctva Obce Spišské Bystré za cenu podľa znaleckého
posudku vypracovaného odborne spôsobilou osobou
a pozemku reg. KN – E parc. č. 3795/2 v k.ú. Spišské Bystré, druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 286 m2 od
vlastníkov zapísaných na LV č. 2804 do vlastníctva Obce Spišské Bystré za cenu podľa znaleckého posudku
vypracovaného odborne spôsobilou osobou
za účelom prepojenia miestnych komunikácií na ul. Partizánska a ul. Školská v Spišskom Bystrom.

Plnenie: v plnení.
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2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného
zastupiteľstva obce Spišské Bystré
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Príloha č. 4:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 21. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 10.12.2021
K bodu číslo: 5
Názov materiálu: ŢIADOSTI OBČANOV A ORGANIZÁCIÍ
5.1.
NÁVRH
NA
SCHVÁLENIE
PRENÁJMU
MAJETKU
(NEHNUTEĽNOSTI) – MIESTNOSŤ V BUDOVE S.Č. 101
O VÝMERE 40 M2 NA P.Č. 484/1, ŢIADATEĽ BC. PAVOL STAŠÁK,
SNP 179/68, 059 18 SPIŠSKÉ BYSTRÉ Z DÔVODU HODNÉHO
OSOBITNÉHO ZRETEĽA
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Jana Kiktová, všeobecne administratívny pracovník

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

V Spišskom Bystrom dňa 22.11.2021
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1. Dôvodová správa:
Dňa 09.11.2021 bola do podateľne obecného úradu doručená ţiadosť o predĺţenie
prenájmu nebytových priestorov. Následne bola ţiadosť dňa 10.11.2021 postúpená komisiám na
prerokovanie. Jedná sa o prenájom nebytových priestorov – budova bývalého kultúrneho domu –
miestnosť na prízemí o výmere 40 m2, ako skladový priestor na rok 2022.
Uvedený nebytový priestor v súčasnosti ţiadateľ vyuţíva ako skladový priestor a má záujem vo
svojej činnosti aj naďalej pokračovať a vyuţívať miestnosť ako skladový priestor. Prenajímaný
nebytový priestor tak nezmení nijakým spôsobom povahu ani účel vyuţívania. Obec uvedený
priestor v súčasnosti nevyuţíva.
Zámer prenájmu majetku Obce Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 24.11.2021.
Týmto navrhujeme obecnému zastupiteľstvu, aby v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nebytových priestorov
za cenu 40,00 eur/mesačne.
Do zasielania materiálov bez stanoviska komisií.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Jedná sa o opätovný nájom vyššie
uvedených priestorov na 1 rok, ţiadateľ je nápomocný pri uskutočňovaní hudobno-kultúrnych
podujatí pre obec a aktívne sa podieľa na kultúrnom ţivot v obci, čím realizuje
verejnoprospešný záujem zlepšovanie kultúrneho ţivota v obci. Ţiadateľ často krát pomáha
realizovať uvedené akcie za symbolický, respektíve ţiadny poplatok. Uvedený priestor bude i
naďalej vyuţívať ako skladový priestor. Prenajímaný nebytový priestor tak nezmení nijakým
spôsobom povahu ani účel vyuţívania.
2. Návrh na uznesenie:
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 ţiadateľ je nápomocný pri uskutočňovaní
hudobno-kultúrnych podujatí pre obec a aktívne sa podieľa na kultúrnom ţivot v obci, čím
realizuje verejnoprospešný záujem zlepšovanie kultúrneho ţivota v obci. Ţiadateľ často krát
pomáha realizovať uvedené akcie za symbolický, respektíve ţiadny poplatok. Uvedený priestor
bude i naďalej vyuţívať ako skladový priestor. 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:
14

- 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 od 01.01.2022 do 31.12.2022.
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Príloha č. 5:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 21. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 10.12.2021
K bodu číslo: 5
Názov materiálu: ŢIADOSTI OBČANOV A ORGANIZÁCIÍ
5.2. NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA (ULOŢENIE
ELEKTRICKEJ
PRÍPOJKY
A ELEKTROMEROVEJ
SKRINE),
ŢIADATEĽ HIROPRO, SPOL. S R.O., TEPLICKÁ 3376, 058 01
POPRAD, IČO: 31 678 475 AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO
ZRETEĽA
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Mgr. Juraj Peťko, prednosta obecného úradu

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

V Spišskom Bystrom dňa 22.11.2021
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1. Dôvodová správa:
Dňa 24.08.2021, sa na obec Spišské Bystré obrátila e-mailom spoločnosť HIROPRo, spol.
s r.o., IČO: 31 678 475, so sídlom: Teplická 3376, 058 01 Poprad (ďalej ako „Ţiadateľ“), so
ţiadosťou o umiestnenie elektrickej prípojky (elektrického kábla do výkopovej ryhy s pripojením na
elektromerovú skriňu novým elektromerom) na pozemku vo vlastníctve obce Spišské Bystré
a zároveň o zriedenie vecného bremena k tomuto pozemku, pre objekt Predajňa stavebnín
HIROPRO, spol. s r.o., bez súpisného čísla, nachádzajúcej sa na pozemku registra „E“ s parcelným
číslom: 1135, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere 4 849 m2 a pozemku registra „E“
s parcelným číslom: 1216, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere 216 m2, evidované na LV
č. 2181 k. ú. Spišské Bystré.
Dotknutým pozemkom je parcela registra „C“ s číslom 7653/13, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie, s rozlohou: 286 m2, evidovanou Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor, na
liste vlastníctva č. 1, pre k. ú. Spišské Bystré (ďalej ako „Dotknutý pozemok“, alebo „Slúţiaci
pozemok“).
Dňa 10.09.2021, Obecné zastupiteľstvo Spišské Bystré na svojom zasadnutí, uznesením č.
19/2021/8, schválilo zriadenie budúceho vecného bremena na vyššie uvedenom dotknutom
pozemku v prospech Ţiadateľa.
V zmysle vyššie uvedené bolo obci doručené porealizačné zameranie – zobrazené v mape
KN, ktoré bude podkladom k uzatvoreniu Zmluvy o zriadení vecného bremena. Vyššie uvedené
porealizačné zameranie bolo vyhotovené Marianom Kasprišinom – ZEKA – ZEMEMERAČSKÁ
KANCELÁRIA, Levočská 866, 058 01 Poprad, IČO: 14281601. Podkladom stanovenia výšky
náhrady za zriadenie vecného bremena je znalecký posudok, ktorý dal vyhotoviť ţiadateľ a ktorý
stanovil výšku náhrady za zriadenie vecného bremena vo výške (bude doplnené podľa doručeného
znaleckého posudku).
Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti predkladáme Obecnému zastupiteľstvu na
schválenie zriadenie vecného bremena „in rem“ na Dotknutom pozemku vo vlastníctve obce
v prospech Ţiadateľa.

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti Obce Spišské Bystré, ako povinného
z vecného bremena strpieť:
-

uloţenie inţinierskych sietí – NN prípojky s príslušenstvom na slúţiacom pozemku,

-

vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúţiaci pozemok za účelom údrţby
a oprav inţinierskych sietí s príslušenstvom,
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v prospech oprávneného z vecného bremena: HIROPRO, spol. s r.o., so sídlom: Teplická 3376, 058
01 Poprad, IČO: 31 678 475.
Slúţiacim pozemkom bude pozemok zapísaný Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na liste
vlastníctva č. 1, k. ú. Spišské Bystré, a to:
-

parcela registra „C“ s číslom 7653/13, druh pozemku: zastavané plochy a nádvorie,
s rozlohou: 286 m2, porealizačné zameranie – zobrazené v mape KN, vyhotovené Marianom
Kasprišinom – ZEKA – ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, Levočská 866, 058 01
Poprad, IČO: 14281601

Vecné bremeno bude zriadené „in rem“, na dobu neurčitú za jednorazovú finančnú náhradu vo
výške stanovenej znaleckým posudkom. Poplatky spojené s vkladom do katastra nehnuteľností
uhradí oprávnený z vecného bremena.
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Príloha č. 6:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 21. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 10.12.2021
K bodu číslo: 6
Názov materiálu: NADOBUDNUTIE MAJETKU - ODKÚPENIE NOVOZAMERANÝCH
POZEMKOV KN C P.Č. 1215/283 A P.Č. 1215/284
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Mgr. Juraj Peťko, prednosta obecného úradu

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

V Spišskom Bystrom dňa 01.12.2021
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1. Dôvodová správa:
Listom č. OCUSB/2021/0470 zo dňa 27.09.2021 sa obec Spišské Bystré obrátila na
Rímskokatolícku cirkev, farnosť Spišské Bystré, so ţiadosťou o odkúpenie novozameraných
pozemkov, oba registra „C“ s parc. č.: 1215/283, druh pozemku: ostatná plocha o výmere: 914 m2 a
parc. č.: 1215/284, druh pozemku: ostatná plocha o výmere: 78 m2, nachádzajúcich sa v k. ú.
Spišské Bystré, o celkovej výmere: 992 m2, odčlenených od pozemku registra „C“ s parcelným
číslom: 1215/1, druh pozemku: ostatná plocha o celkovej výmere 11 873 m2, na základe
geometrického plánu č. 128/2021, zo dňa 27.10.2021, vyhotoviteľa: Ing. Pavla Basarika
GEOPLAN, IČO: 51 747 545, so sídlom: Mengusovce 197, 059 36 Mengusovce, overený
Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor dňa 15.11.2021 pod číslom: G1-1147/2021.
Uvedené pozemky má záujem obec nadobudnúť do svojho vlastníctva z dôvodu realizácie
investičnej akcie: „Modernizácia cesty III/3075 – kriţovatka“, ktorá je pripravovaná Prešovským
samosprávnym krajom v spolupráci s obcou Spišské Bystré. Predmetom uvedenej investičnej akcie
na ceste III/3074 a III/3075, ktorá je v súčasnosti uţ zaradená do investičného plánu PSK pre rok
2022, bude okrem výstavby samotnej okruţnej kriţovatky aj rekonštrukcia celej ulice SNP
a Michalskej, vrátane rigolov a vjazdov, rekonštrukcia mostných objektov a rovnako tak aj výstavba
autobusových zastávok v smere na Kravany a Poprad spolu s chodníkmi.
Dňa 01.12.2021 bol obci Spišské Bystré doručený list č.: 95/2021 zo dňa 30.11.2021, prílohu
ktorého tvoril návrh samotnej kúpnej zmluvy a súhlasné stanovisko RKC s predajom vyššie
uvedených pozemkov obci Spišské Bystré za kúpnu cenu vo výške 35 EUR / 1 m 2, spolu vo výške:
34 720,- EUR (slovom: tridsaťštyritisíc sedemstodvadsať eur a 00/100 centov).

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
nadobudnutie majetku, t.j. odkúpenie novozameraných pozemkov, oba registra „C“ s parc. č.:
1215/283, druh pozemku: ostatná plocha o výmere: 914 m2 a parc. č.: 1215/284, druh pozemku:
ostatná plocha o výmere: 78 m2, nachádzajúcich sa v k. ú. Spišské Bystré, o celkovej výmere: 992
m2, odčlenených od pozemku registra „C“ s parcelným číslom: 1215/1, druh pozemku: ostatná
plocha o celkovej výmere 11 873 m2, na základe geometrického plánu č. 128/2021, zo dňa
27.10.2021, vyhotoviteľa: Ing. Pavla Basarika GEOPLAN, IČO: 51 747 545, so sídlom:
Mengusovce 197, 059 36 Mengusovce, overený Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor dňa
15.11.2021 pod číslom: G1-1147/2021, vo vlastníctve Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišské
Bystré, Michalská 1, Spišské Bystré, PSČ 059 18, SR, IČO: 31999875, zapísanej na LV č. 1453 za
kúpnu cenu vo výške 35 EUR / 1 m2, spolu vo výške: 34 720,- EUR (slovom: tridsaťštyritisíc
sedemstodvadsať eur a 00/100 centov).
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Príloha č. 7:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 21. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 10.12.2021
K bodu číslo: 7
Názov materiálu: KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE ZA ROK 2020
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Ingrid Stachová, ekonómka obce

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha: č. 1 - Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2020
č. 2 - Správa nezávislého audítora

V Spišskom Bystrom dňa 22.11.2021
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1. Dôvodová správa:
Povinnosť vypracovať konsolidovanú výročnú správu pre obce a mestá vyplýva z § 20 zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, opatrenia Ministerstva financií SR zo
17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31 a Metodického usmernenia č. MF/10231/2014-31.
Obec má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, ak vo svojej pôsobnosti má zriadenú
rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu. Výročná správa musí byť podľa § 22a zákona o
účtovníctve overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.
V zmysle vyššie uvedeného predkladáme obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie Konsolidovanú
výročnú správu obce za rok 2020.

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
1. Konsolidovanú výročnú správu obce za rok 2020
2. Správu nezávislého audítora
3. Príloha:
Príloha č. 1 - Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2020 - Samostatná príloha č. 1
Príloha č. 2 – Správa nezávislého audítora - Samostatná príloha č. 2
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Príloha č. 8:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 21. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 10.12.2021
K bodu číslo: 8
Názov materiálu: SPRÁVA Z VYKONANEJ NÁSLEDNEJ KONTROLY – KONTROLA
VYRUBOVANIA A VÝBERU MIESTNYCH DANÍ VÝBEROVÝM
SPÔSOBOM
Predkladateľ: Ing. Veronika Hoffmannová, hlavná kontrolórka obce

Spracovateľ: Ing. Veronika Hoffmannová, hlavná kontrolórka obce

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha: Správa z vykonanej následnej kontroly – Kontrola vyrubovania
a výberu miestnych daní výberovým spôsobom

V Spišskom Bystrom dňa 29.11.2021
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1. Dôvodová správa:
V zmysle schváleného Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II.
polrok 2021 uznesením č. 18/2021/14 zo dňa 23.06.2021 bola vykonaná kontrola p.č. 1. Kontrola
vyrubovania a výberu miestnych daní výberovým spôsobom.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
Správu z vykonanej následnej kontroly – Kontrola vyrubovania a výberu miestnych daní výberovým
spôsobom
3. Príloha: Správa z vykonanej následnej kontroly – Kontrola vyrubovania a výberu miestnych
daní výberovým spôsobom

Správa z vykonanej následnej kontroly- Kontrola vyrubovania a výberu
miestnych daní výberovým spôsobom
Hlavný kontrolór: Ing. Veronika Hoffmannová
Kontrolovaný subjekt: Obec Spišské Bystré
Predmet kontroly: Kontrola vyrubovania a výberu miestnych daní výberovým spôsobom
Kontrolované obdobie: 2019
Miesto vykonania kontroly: Obec Spišské Bystré – Obecný úrad
Dátum vykonania kontroly: 15.11.2021
K vykonaniu následnej kontroly hlavná kontrolórka poţiadala o preloţenie spisov výberovým
spôsobom daňovníkov k miestnym daniam a poplatku za komunálny odpad.
Obec mala v danom čase schválené VZN č.2/2015 o miestnych daniach a miestom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Uvedené VZN bolo účinné k 1.1.2019.
K dani z nehnuteľnosti- fyzické osoby boli predloţené spisy, obsahujúce nasledovné rozhodnutia:
 Rozhodnutie 722019
 Rozhodnutie 3292019
 Rozhodnutie 2512019
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 Rozhodnutie 2532019
 Rozhodnutie 2572019
Daň z nehnuteľnosti -podnikateľské subjekty
 Rozhodnutie 5242019
 Rozhodnutie 7982019
 Rozhodnutie 7822019
 Rozhodnutie 7892019
 Rozhodnutie 7842019
V uvedených spisoch bolo prekontrolované, či boli sadzby dane z nehnuteľností boli stanovené
podľa platného a účinného VZN. Sadzby boli v súlade s predmetným VZN.
K poplatku za komunálny odpad- fyzické osoby boli predloţené spisy, obsahujúce nasledovné
rozhodnutia:
 Rozhodnutie 5302019
 Rozhodnutie 3002019
 Rozhodnutie 3142019
 Rozhodnutie 462019
 Rozhodnutie 7562019
Ďalej boli predloţené spisy právnických a fyzických osôb (podnikateľské subjekty) za
komunálny odpad. Obsahovali nasledovné rozhodnutia:


Rozhodnutie 5262019



Rozhodnutie 7812019



Rozhodnutie 7912019



Rozhodnutie 7822019



Rozhodnutie 8072019

V uvedených spisoch bolo prekontrolované, či boli sadzby poplatku za komunálny odpad
stanovené podľa platného a účinného VZN. Sadzby poplatkov boli v súlade s predmetným
VZN.
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Úhrady dane z nehnuteľností- fyzické osoby
Tab.č.1
Rozhodnutie

Deň

Právoplatnosť

Vykonateľnosť Dátum úhrady

doručenia
2512019

2.4.2019

2.5.2019

17.5.2019

4.4.2019

2532019

2.4.2019

2.5.2019

17.5.2019

3.4.2019

2572019

27.3.2019

26.4.2019

13.5.2019

24.4.2019

3292019

4.4.2019

6.5.2019

21.5.2019

26.4.2019

722019

3.4.2019

3.5.2019

20.5.2019

11.4.2019

Úhrady dane z nehnuteľností- podnikateľské subjekty
Tab.č.2
Rozhodnutie

Deň

Právoplatnosť

Vykonateľnosť Dátum úhrady

doručenia
5242019

4.4.2019

6.5.2019

21.5.2019

4.4.2019

7982019

17.6.2019

17.7.2019

1.8.2019

18.6.2019

7892019

4. 4.2019

6.5.2019

21.5.2019

24.4.2019

7822019

10.4.2019

10.5.2019

27.5.2019

27.5.2019

7842019

12.4.2019

13.5.2019

28.5.2019

12.4.2019

Rozhodnutia sa vyhotovujú včas a doručujú sa občanom do vlastných rúk. Doručenky sa pripájajú
k platobným výmerom. Na platobných výmeroch v elektronickom systéme bola vyznačená
právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutí.
Podľa §63 ods.4 zákona č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, lehota plnenia je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak
tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
Uvedené dane z nehnuteľností v tabuľke č.1 a č.2 boli uhradené včas.
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Zistenia a odporúčania:
Sadzby miestnych daní a poplatkov uvedené v rozhodnutiach boli v súlade s platným a účinným
VZN.
Pohľadávky obce voči iným subjektom(dlţníkom) predstavujú z hľadiska zákona
č.138/1991Zb.o majetku obcí v platnom znení majetkové právo obce, ktoré tvorí súčasť majetku
obce. Je preto pochopiteľné, ţe obci prislúchajú z dôvodu ochrany svojho majetku voči dlţníkom
právne inštitúty slúţiace k vymoţeniu pohľadávky.
Uplatnenie postupu obce v dôsledku nezaplatenia nedoplatku na základe výzvy resp.
upomienky bude vţdy závisieť od charakteru vymáhanej pohľadávky. Postup vymáhania
nedoplatkov vzniknutých na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady(ďalej len „daňové nedoplatky“) upravuje bliţšie zákon č.563/2009Z.z.o správe daní (daňový
poriadok)v platnom znení (ďalej len „daňový poriadok“).
Obec môţe ako prvé vyuţiť inštitút podľa §80 daňového poriadku, a to vyzvať daňový
subjekt na odvedenie alebo zaplatenie daňového nedoplatku v určenej náhradnej lehote a súčasne
upovedomiť daňový subjekt o následkoch neodvedenia alebo nezaplatenia daňového nedoplatku.
Obec tento inštitút vyuţíva.
V dôsledku nevyhovenia výzvy a nezaplatenia daňového nedoplatku daňovým subjektom
môţe obec ako správca dane vyuţiť nasledovné právne inštitúty:
 záloţné právo podľa § 81 Daňového poriadku, ktoré umoţňuje rozhodnutím obce
zabezpečiť daňový nedoplatok prostredníctvom záloţného práva k majetku daňového
dlţníka, k pohľadávkam daňového dlţníka a k predmetu záloţného práva, ktorý
daňový dlţník nadobudne v budúcnosti.
 daňové exekučné konanie podľa §88 a nasl. Daňového poriadku, ktoré umoţňuje obci
ako správcovi dane vymáhať daňový nedoplatok z úradnej moci inštitútmi daňovej
exekúcie.
K exekučnému konaniu obec pristupuje.
Moţnosťou, ktorú obec nevyuţíva, je zverejňovanie zoznamu daňových dlţníkov, ktoré upravuje
daňový poriadok.
Podľa §52 ods. 2 písm. a) daňového poriadku správca dane, ktorým je obec, môţe zverejniť zoznam
daňových dlţníkov podľa stavu k 31.decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška
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daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1600 eur, pričom
v zoznamoch sa uvedie:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné
od trvalého pobytu,
b) obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo,
c) suma:
1) daňových nedoplatkov,
2) dane, u ktorej bolo povolené jej zaplatenie v splátkach alebo povolený odklad platenia dane
alebo
3) povolenej úľavy alebo odpustenia podľa §70a157 daňového poriadku.
Podľa §52 ods. 4 daňového poriadku Zoznamy podľa §52 odseku 2 zverejňuje obec v prvom
polroku beţného roka na svojom webovom sídle alebo na mieste obvyklom na oznamovanie
informácií.
Obec ako správca dane je povinná vyrubovať úrok z omeškania podľa § 156 ods. 6 písm. c)
daňového poriadku, pokiaľ presiahne výšku 3 Eurá. V prípade výraznejšieho omeškania s platením
daní a poplatkov by súčasťou daňovej evidencie obce mala byť vypočítaná výška úroku ku dňu
zaplatenia dane, pokiaľ by bola vyššia ako 3 Eurá obec je povinná ju vyrubiť.

Ing. Veronika Hoffmannová, v.r.
Hlavná kontrolórka obce
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Príloha č. 9:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 21. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 10.12.2021
K bodu číslo: 9
Názov materiálu: NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA
OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ NA I. POLROK 2022
Predkladateľ: Ing. Veronika Hoffmannová, hlavná kontrolórka obce

Spracovateľ: Ing. Veronika Hoffmannová, hlavná kontrolórka obce

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha – Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské
Bystré na I. polrok 2022

V Spišskom Bystrom dňa 18.11.2021
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1. Dôvodová správa:
Podľa ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov
návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred rokovaním v zastupiteľstve
zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
Návrh plánu bol zverejnený na webovom sídle obce a úradnej tabuli obce dňa 22.11.2021.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na I. polrok 2022
B) poveruje
hlavného kontrolóra obce vykonaním kontroly

3. Príloha: Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na I. polrok
2022

NÁVRH
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI
hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na I. polrok 2022
V súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Spišské Bystré návrh Plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022.
Kontrolná činnosť
p.č. Plánované kontroly
Kontrolované obdobie
1.
Kontrola hospodárenia obce Spišské Bystré:
9/2021
Kontrola účtovných dokladov (faktúry,
pokladničné doklady)
Ostatné kontroly
2.
Kontroly vykonávané na základe uznesení
Podľa uznesenia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom
3.
Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na Podľa povahy kontroly
základe poznatkov, o ktorých sa hlavný
kontrolór dozvie pri výkone svojej činnosti.
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Ostatná činnosť vyplývajúca zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a osobitných predpisov
1.
Príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na
nasledujúce obdobie
2.
Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu
záverečného účtu za rok 2021
3.
Vypracovanie a predkladanie správ
o výsledkoch kontroly na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva
4.
Účasť na zasadnutiach zastupiteľstva s hlasom
poradným
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce schválený obecným
zastupiteľstvom je v zmysle § 18e zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
poverením na vykonanie následnej finančnej kontroly.
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. b)
zákona č.369/1990 o obecnom zriadení zverejnený na úradnej tabuli obce dňa
22.11.2021, predloţený na rokovanie obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom
a schválený uznesením č..................../2021 na jeho zasadnutí konanom dňa
..................2021

V Spišskom Bystrom, 18.11.2021

Ing. Veronika Hoffmannová, v.r.
Hlavný kontrolór
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Príloha č.10:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 21. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 10.12.2021
K bodu číslo: 10
Názov materiálu: NÁVRH NA SCHVÁLENIE VZN Č. .../2021 O URČENÍ PRÍSPEVKU NA
MZDY A PREVÁDZKU NA DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŢIAKA
V ŠKOLSKOM ZARIADENÍ NA ÚZEMÍ OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Mgr. Juraj Peťko, prednosta obecného úradu

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha: Návrh VZN č. .../2021 o určení príspevku na mzdy a prevádzku na
dieťa materskej školy a ţiaka v školskom zariadení na území obce
Spišské Bystré

V Spišskom Bystrom dňa 22.11.2021
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1. Dôvodová správa:
V zmysle ustanovenia § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov majú obce a mestá povinnosť,
všeobecne záväzným nariadením určiť pre zriaďovateľov, a taktieţ školské zariadenia vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti podrobnosti financovania, lehoty na predloţenie údajov, podľa ktorých
sa budú školské zariadenia financovať a výšku finančných prostriedkov, určených na mzdy
a prevádzku na ţiaka, respektíve dieťa v materskej škole. Rovnako tak sa týmto VZN určuje deň
v mesiaci, do ktorého sa poskytujú finančné prostriedky.
Pri určovaní výšky finančných prostriedkov, je moţné zohľadniť rôzne skutočnosti
a okolnosti podľa druhu školy, alebo školského zariadenia napr. formu organizácie výchovy
a vzdelávania, počet hodín vzdelávania, počet detí, ţiakov, energetickú náročnosť budov a podobne.
Samotná výška finančných prostriedkov na jedného ţiaka je vypočítavaná na základe vzorca, ktorý
je daný zákonom.
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce dňa: 23.11.2021.
V zákonnej lehote neboli doručené ţiadne pripomienky. Na schválenie VZN je potrebná 3/5 väčšina
prítomných poslancov.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2021 o určení príspevku na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a ţiaka v školskom zariadení na území obce Spišské Bystré
3. Príloha: Návrh VZN č. .../2021 o určení príspevku na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy a ţiaka v školskom zariadení na území obce Spišské Bystré

NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie č. ... /2021 o
určení príspevku na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a žiaka v školskom zariadení na území
obce Spišské Bystré
Obecné zastupiteľstvo v obci Spišské Bystré v zmysle § 6 a § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990
Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o obecnom zriadení“), §
6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o správe
v školstve“)
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej ako „VZN“), ktorým sa určuje výška na mzdy
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a prevádzku na dieťa materskej školy a ţiaka v školskom zariadení so sídlom na území obce Spišské
Bystré.
Článok 1
Predmet úpravy
1. Predmetom tohto VZN je určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
materských škôl a školských zariadení zriadených na území obce Spišské Bystré, ktoré sú na
základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej
ako „Ministerstvo školstva“) zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva
školstva.
2. Toto VZN ďalej upravuje:
a) podrobnosti financovania a lehotu na predloţenie údajov,
b) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku,
c) termín a spôsob poskytovania finančných prostriedkov.
Článok 2
Príjemca finančného príspevku
1. Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto VZN je škola a školské zariadenie
v zriaďovacej pôsobnosti obce Spišské Bystré.
Článok 3
Výška a účel finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
1. Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a ţiaka v
školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišské Bystré je určená v prílohe č. 1
tohto VZN.
2. Výška finančných prostriedkov je stanovená na mzdy a prevádzku jednou sumou na jedno dieťa
materskej školy a jedného ţiaka v školskom zariadení.
3. Ročná výška finančných prostriedkov pre materskú školu a školské zariadenie sa určí ako súčin
výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a ţiaka v
školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce určená v prílohe č. 1 tohto VZN a počtu
detí a ţiakov podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho školského roka uvedených v
štatistickom výkaze Škôl (MŠVVŠ SR) 40-01.
4. Rozhodujúcim počtom je počet:
a) detí materskej školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
b) ţiakov v školských kluboch detí z nultého aţ piateho ročníka základnej školy podľa stavu k
15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka; do počtu detí centra voľného času sa
započítavajú deti od päť rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku posudzovaného k 1.
januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje, s trvalým pobytom na
území obce.
5. Finančné prostriedky na mzdy sú určené na výplatu tarifných platov a príplatkov vyplácaných
pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom školy a školského zariadenia za
podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom (napr. zákon č. 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov) a na úhradu výdavkov na poistné hradené
zamestnávateľom za pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov materskej
školy alebo školského zariadenia. Ide o beţné výdavky, ktoré zodpovedajú podľa ekonomickej
rozpočtovej klasifikácie kategórii 610 – mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania, t. j. tarifný plat, osobné príplatky a riadiace príplatky a kategórii 620 – poistné a
príspevok do poisťovní, a to bez účelovo určených finančných prostriedkov.
6. Finančné prostriedky na prevádzku sú určené na úhradu beţných prevádzkových nákladov
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(tovarov a sluţieb) materských škôl a školských zariadení. Ide o beţné výdavky, ktoré
zodpovedajú podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie kategórii 630 – tovary a sluţby
(cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná
údrţba, nájomné za nájom a sluţby) a kategórii 642 – transfery jednotlivcom (odstupné,
odchodné, nemocenské dávky, členské príspevky), a to bez účelovo určených finančných
prostriedkov.
7. Príjemca a zriaďovateľ musí finančné prostriedky pouţiť v súlade s účelom podľa Článku 3
ods. 6 a 7 tohto VZN.
Článok 4
Termín a spôsob poskytovania finančného príspevku

1. Obec poskytne príjemcovi podľa Článku 2 tohto VZN príspevok mesačne (vo výške jednej
dvanástiny z príspevku na príslušný kalendárny rok) do 25. dňa príslušného mesiaca.
2. V prípade, ţe príjemca príspevku nevyčerpá pridelený príspevok v plnej výške, je povinný
nevyčerpanú časť príspevku vrátiť na účet obce najneskôr do 31. decembra príslušného
kalendárneho roka.
Článok 5
Spoločné ustanovenia
1. Zmena výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a ţiaka
v školskom zariadení sa uskutoční len zmenou VZN.
Článok 6
Zrušovacie a záverečné ustanovenia

1.

2.

3.

4.
5.

Návrh VZN č. ... /2021 o určení príspevku na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy
a ţiaka v školskom zariadení na území obce Spišské Bystré bol zverejnený na
pripomienkovanie vyvesením na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 24.11.2021.
Na VZN č. ... /2021, o určení príspevku na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a ţiaka
v školskom zariadení na území obce Spišské Bystré sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Spišské Bystré dňa 10.12.2021.
VZN č. ... /2021, o určení príspevku na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a ţiaka
v školskom zariadení na území obce Spišské Bystré bolo vyhlásené vyvesením na úradnej
tabuli obce a webovom sídle obce dňa .....12.2021.
VZN č. .... /2021, o určení príspevku na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a ţiaka
v školskom zariadení na území obce Spišské Bystré nadobúda účinnosť dňa 01.01.2022.
Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Spišské Bystré č. 09/2020 o určení príspevku na
mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a ţiaka v školskom zariadení na území obce
Spišské Bystré, ktoré bolo schválené dňa 11.12.2020.

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
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Príloha č. 1 k VZN č. ... /2021 o určení príspevku na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy a ţiaka v školskom zariadení na území obce Spišské Bystré
Počet detí v materskej škole k 15.09.2021: 101
Počet detí v základnej škole k 15.09.2021: 299
Kategória škôl a školských
zariadení
Materská škola
Školský klub
Zariadenie školského
stravovania – školská jedáleň
Spolu

Dotácia na mzdy
a prevádzku na ţiaka
v eurách
2623,504
201,785

Dotácia spolu
264 974,60 334,-

309,906

92 662,-

-

417 970,-
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Príloha č.11:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 21. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 10.12.2021
K bodu číslo: 11
Názov materiálu: SPRÁVA VELITEĽA DHZO O STAVE A AKCIESCHOPNOSTI DHZO ZA
ROK 2021

Predkladateľ: Ján Zeman, veliteľ DHZO

Spracovateľ: Ján Zeman, veliteľ DHZO

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha: Správa veliteľa DHZO o stave a akcieschopnosti DHZO za rok 2021

V Spišskom Bystrom dňa 29.11.2021
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1. Dôvodová správa:
Správa sa predkladá na základe Poţiarneho poriadku obce Spišské Bystré zo dňa 24.06.2020 článok
9 písmeno e) vypracovanie a predloţenie správy o stave a akcieschopnosti DHZO veliteľom DHZO.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
predloţenú Správu o stave a akcieschopnosti DHZO za rok 2021 veliteľom DHZO

3. Príloha: Správa veliteľa DHZO o stave a akcieschopnosti DHZO za rok 2021
veliteľ DHZO Ján Zeman
Školská 562, 059 18 Spišské Bystré, t.č. 0949 126 578

VEC:
SPRÁVA O STAVE A AKCIESCHOPNOSTI ČLENOV

K dátumu vypracovania tejto správy je 25 členov vyškolených a pripravených plniť úlohy
obecného hasičského zboru . Hasičská jednotka sa skladá z veliteľa jednotky, veliteľov druţstiev a
členov. Obec Spišské Bystré je zaradená do kategórie B.
Vyhláška 201/2015 príloha č.1b k vyhláške č.611/2006 Z. z.
Kategória B:
a) hasičská jednotka určená pre katastrálne územie obce so stupňom nebezpečenstva V. aţ VII,
b) hasičská jednotka prvého nasadenia určená na poskytovanie pomoci v oblastiach, v ktorých zbor
nemá dostatočné plošné pokrytie a nespĺňa poţiadavku času dojazdu na miesto neţiaducej udalosti.
Úlohy:
a) vykonanie
1. prvotného zásahu „1 C“ vodným prúdom pri záchrane osoby pri poţiari v objekte,
2. základného prieskumu a jednoduchej technickej záchrany, napríklad vstup do uzatvoreného
priestoru,
3. samostatného zásahu pri menších poţiaroch v prírodnom prostredí,
4. prvotného zásahu pri vonkajších poţiaroch objektov, spoločného zásahu so zborom pri
vnútornom alebo vonkajšom poţiari objektov a poţiari v prírodnom prostredí, napríklad striedanie
príslušníkov, zásobovanie vodou a podobne,
5. jednoduchých technických zásahov pri dopravných nehodách motorových vozidiel, napríklad
vyslobodzovanie zranených osôb z havarovaných vozidiel pomocou ručného náradia, záchyt
drobného úniku ropných produktov a prevádzkových kvapalín z havarovaných vozidiel a podobne,
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6. jednoduchých zásahov spojených so záchranou osôb v rámci súčinnosti so záchrannou
zdravotnou sluţbou, napríklad transport zranených osôb, pouţitie jednoduchých technických
prostriedkov na vstup do uzatvorených objektov a podobne,
b) zásahová činnosť pri neţiaducich udalostiach, napríklad veterné a snehové kalamity, povodne a
podobne.
Poţiadavky na akcieschopnosť hasičskej jednotky:
 absolvovanie základnej prípravy členov všetkými členmi hasičskej jednotky podľa § 16 ods. 4,
absolvovanie špecializovanej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti na funkciu veliteľ hasičskej
jednotky, veliteľ druţstva a technik špecialista odbornej sluţby alebo ďalšie odborné spôsobilosti
podľa § 18 a 24,
 zdravotná spôsobilosť všetkých členov hasičskej jednotky, psychologická spôsobilosť na
vybrané činnosti, napríklad vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy,
 vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami na
základe hodnotenia zdravotných rizík a kategorizácie prác,
 dodrţiavanie počtov a funkčného zloţenia členov hasičskej jednotky,
 dodrţiavanie vybavenosti hasičskej jednotky hasičskou technikou,
 vybavenie hasičskej techniky vozidlovou rádiostanicou a určeným počtom prenosných
rádiostaníc,
 výjazd hasičskej jednotky od vyţiadania pomoci operačným strediskom v počte 1 + 3 do
desiatich minút,
 od vyţiadania pomoci operačným strediskom sa musí do troch hodín dostaviť do hasičskej
zbrojnice 66 % členov hasičskej jednotky.
K dátumu spracovaniu tejto správy DHZ Spišské Bystré zasahovalo pri hlásených výjazdoch
Krajskému Riaditeľstvu HaZZ 4 krát. Jednalo sa o nasledovné udalosti:





zástava srdca obec Kravany
zástava srdca obec Hranovnica
poţiar lesa Kozí vŕšok
pátranie po nezvestnej osobe Spišské Bystré

Okrem uvedenej hlásenej činnosti sa DHZ zúčastňovalo na plnení technických výjazdov a pomoci
v katastrálnom území obce krát. Jednalo sa prevaţne o nehlásené výjazdy na KR HaZZ.
čistenie studní 2x
čistenie odpadových kanálov 3x.
asistencia pri kultúrnom podujatí – Kubašok – 1x
3 výjazdy technického charakteru STK, kontrola protipovodňového vozíka na OR HaZz
cvičenie členov DHZO Kubašok
plnenie rybníka 1x
Členovia DHZO sa ďalej zúčastňovali akcii – údrţba zbrojnice, starostlivosť o chod techniky
a zvolávací systém, zdokonaľovacia príprava strojná sluţba v počte hodín 351 do čoho boli zapojení
všetci členovia DHZO.
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V rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov došlo v mesiaci október 2021 ku
kategorizácii hasičských jednotiek obcí. DHZ Spišské Bystré je v rámci tejto kategorizácie zaradený
do kategórie „B“, z čoho obci, ktorá je zriaďovateľom DHZO v zmysle platnej legislatívy (zákon
č.314/2001, vyhláška MV č. 201/2015 atď.), vyplývajú rôzne povinnosti.

K 3.12.2021 je DHZO akcieschopné z pohľadu zaradenia do skupiny „B“ podľa poţadovaných
kritérií. Zásahové vozidlá a vecné prostriedky sú boja schopné.
K našim najbliţším cieľom bude patriť najmä:
 zdokonaľovanie sa členov v oblasti zásahovej činnosti podľa platnej legislatívy,
 zlepšiť povedomie občanov o činnosti a povinnostiach DHZO,
 rozšíriť našu pôsobnosť o činnosti priamo či nepriamo súvisiace s beţnými úlohami DHZO,
 transparentne narábať s finančnými prostriedkami, technikou a vecnými prostriedkami
pridelenými DHZO,
 neustále zlepšovať pracovné podmienky členov DHZO,
V Spišskom Bystrom 3.12.2021
Veliteľ DHZO Spišské Bystré Ján Zeman
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Príloha č.12:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 21. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 10.12.2021
K bodu číslo: 12
Názov materiálu: PLÁN ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SPIŠSKÉ
BYSTRÉ NA ROK 2022
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Jana Kiktová, všeobecný administratívny pracovník

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha: Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2022

V Spišskom Bystrom dňa 22.11.2021
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1. Dôvodová správa:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri
mesiace. V prípade potreby je moţné zvolať neplánované zasadnutie v súlade s platnou legislatívou.
Termíny plánovaných zasadnutí sú len orientačné, v prípade nepredvídaných udalostí je moţné
termín zasadnutia presunúť podľa potreby. Termíny sa môţu meniť podľa aktuálnych úloh pri
napĺňaní samosprávnych funkcií obce. Okrem iných úloh nás v roku 2022 čakajú taktieţ
komunálne voľby. Vzhľadom na túto skutočnosť dôjde v druhom polroku k úprave termínov
zasadnutia OcZ, a to podľa rozhodnutia Predsedu NR SR, ktorým vyhlási voľby do orgánov
samospráv obcí. Voľby do orgánov samospráv obcí musia byť v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o
podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov vyhlásené najneskôr 110 dní
pred dňom ich konania.
Účelom tohto plánu je poskytovať informácie o pláne činnosti obecného zastupiteľstva. Zasadnutia
sa konajú v zasadačke Obecného úradu Spišské Bystré (začiatky zasadnutia sú spravidla o 17:30 h,
stredy, poprípade piatky). Zasadnutia sú naplánované v uvedené dni (pozri prílohu tohto materiálu).
Ďalšími faktormi návrhu termínov zasadnutí sú štátne sviatky a školské prázdniny v roku 2022.
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022 je zostavený tak, ţe rešpektuje zauţívané
pravidlo a zvyklosti konania obecného zastupiteľstva spravidla raz za dva mesiace okrem
prázdninových mesiacov júl a august.
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (§ 5 ods. 2 a § 5 ods. 8) stanovuje, ţe na zverejňovanie informácií obecnými
zastupiteľstvami sa primerane pouţije úprava týkajúca sa zverejňovania informácií Národnou radou
Slovenskej republiky a to obecné zastupiteľstvo je povinné aktívne zverejniť najmä: a ) termíny jeho
zasadnutí a zasadaní výborov (v podmienkach obce komisií)...
V súlade s týmto zákonom predkladáme návrh ročného plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva
obce Spišské Bystré na rok 2022, ktorý tvorí prílohu tohto materiálu.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré na rok 2022
3. Príloha: Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2022
Mesiace
Január
Február
Marec
Apríl
Máj

Predpokladaný termín
16.02.2022(streda)
22.04.2022(piatok)
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Jún
Júl
August
September
Október
November
December

22.06.2022 (streda)
09.09.2022 (piatok)
26.10.2022 (streda)
09.12.2022 (piatok)
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Príloha č.13:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 21. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 10.12.2021
K bodu číslo: 13
Názov materiálu: ZVERENIE MAJETKU DO SPRÁVY ZŠ S MŠ – PRÍSTAVBA A
NADSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY - INTERIÉROVÉ
VYBAVENIE
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Mgr. Juraj Peťko, prednosta obecného úradu
Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 02.12.2021
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1. Dôvodová správa:
Obec Spišské Bystré zverila svoj majetok nachádzajúci sa na ulici Michalská 398/8, 059 18
Spišské Bystré, a teda budovy a pozemky do správy rozpočtovej organizácii Základnej škole
s materskou školou, so sídlom: Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré, IČO: 037876031,
protokolom zo dňa 01.07.2002.
Obec Spišské Bystré zrealizovala v roku 2021 projekt: „Prístavba a nadstavba materskej
školy – zvýšenie kapacity“, predmetom, ktorého bol nákup interiérového vybavenia v celkovej
hodnote 17 471,76 EUR. Vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné takto zveľadený majetok
odovzdať do správy Základnej škole s materskou školou.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Zverenie majetku k 01.01.2022 zníţených o oprávky k 01.01.2022:


„Prístavba a nadstavba materskej školy – zvýšenie kapacity“ – interiérové vybavenie :
17 471,76 EUR

do správy rozpočtovej organizácie obce – Základnej škole s materskou školou Spišské Bystré,
Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré, IČO: 037876031.
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Príloha č.14:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 21. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 10.12.2021
K bodu číslo: 14
Názov materiálu: ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE SPIŠSKÉ
BYSTRÉ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2022
Predkladateľ: Ing. Veronika Hoffmannová, hlavná kontrolórka obce

Spracovateľ: Ing. Veronika Hoffmannová, hlavná kontrolórka obce

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha: Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Spišské Bystré
k návrhu rozpočtu na rok 2022

V Spišskom Bystrom dňa 24.11.2021
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1. Dôvodová správa:
Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 – 2024 sa predkladá podľa
§ 18f odsek 1 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Spišské Bystré k návrhu rozpočtu na rok 2022
3. Príloha: Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Spišské Bystré k návrhu rozpočtu na
rok 2022

ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ
K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2022

Podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022 (ďalej
len stanovisko).

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU
Pri spracovaní môjho stanoviska som vychádzala z posúdenia návrhu viacročného
rozpočtu na roky 2022 – 2024 a návrhu programového rozpočtu na roky 2022 - 2024 (ďalej
len návrh rozpočtu),ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený zákonným spôsobom
dňa 24.11.2021. Posudzovala som zákonnosť ako aj metodickú správnosť jeho zostavenia a
predloženia na schválenie obecnému zastupiteľstvu (ďalej len OZ).
A. SÚLAD SO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI
Legislatívnymi východiskami zostavenia rozpočtu sú zákon č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
z.n.p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) a zákon č. 523/2004
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Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
z.n.p.
Podľa §4 ods.1) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpočet obce
je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa
riadi financovanie úloh a funkcií obce. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia
obce. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým
osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom
žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných
právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce, ako aj zo zmlúv.
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Podľa §9 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy viacročný rozpočet je
strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti
vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce najmenej na
tri rozpočtové roky.
V zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozpočet zostavuje ako programový. Navrhované
výdavky rozpočtu obce sú alokované do 17 programov.
Po preverení náležitostí a obsahu návrhu rozpočtu konštatujem, že je zostavený v
súlade s cit. ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce
(www.spisskebystre.sk)dňa 24.11.2021, t.j. v zákonom stanovenej lehote (najmenej 15 dní
pred jeho schválením) v súlade s § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
B. VÝCHODISKÁ TVORBY ROZPOČTU
Návrh rozpočtu je predložený v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné
operácie podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Rozpočet na rozpočtový rok
2022 je po jeho schválení OZ záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky sú
orientačné.
Návrh rozpočtu príjmov pre rok 2022 predpokladá ich naplnenie na úroveň 2 555 152€.
Vývoj príjmovej časti rozpočtu:
Rok

Skutočnosť naplnenia príjmov- celkom
(v €)
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2019

2 857 803,85

2020

3 938 526,91

2021

Očakávaná skutočnosť:2 824 620

Vo výdavkovej časti predstavuje návrh rozpočtu celkový objem 2 555 152€.
ROZPOČET BEŽNÝCH PRÍJMOV

V návrhu rozpočtu sa uvažuje s rastom bežných príjmov (2 254 472€) oproti očakávanej
skutočnosti roku 2021(2 288 222€) .
Vývoj bežných príjmov :
Rok

Skutočnosť plnenia bežných príjmov
(v€)

2019

2 046 593,96

2020

2 238 376,28

2021

Očakávaná skutočnosť:2 288 222

Daňové príjmy
Daňové príjmy sú tvorené výnosom dane z príjmov fyzických osôb – podielovej dane zo
štátneho rozpočtu, majetkovými daňami a daňami za tovary a služby, t.j. daňami ktoré obec
vyberie od svojich občanov a to najmä daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad a
drobný stavebný odpad. Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku
rozpočtu obce.
Obec očakáva najmä nárast z výnosu dane z príjmov fyzických osôb – očakávaná
skutočnosť plnenia výnosu dane z príjmov je 1 077 561 €, návrh rozpočtu na rok 2022 je
1 145 000 €. Spracovateľ návrhu rozpočtu vychádza zo zvýšenia výnosu dane z príjmov
fyzických osôb v súlade s vládnym nariadením a prognózou Ministerstva financií Slovenskej
republiky (ďalej len „MF SR“).
Obec rozpočtuje výšku miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad na rok 2022 v sume 94 320 € nasledovne:
Daň z nehnuteľnosti

29 720,- €

Daň za uţívanie verejného priestranstva

700,- €

Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

62 000,- €
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Daň za psa

1 500,-€

Daň za ubytovanie

400,-€

Nedaňové príjmy
Obec rozpočtuje nedaňové príjmy, t.j. príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku,
príjmy z administratívnych a iných poplatkov vo výške 223 260€.
Dotácie - v návrhu rozpočtu sa uvažuje s dotáciami, ktoré budú poskytované obci
z rozpočtov jednotlivých rozpočtových kapitol v rámci financovania prenesených kompetencií
a s ďalšími dotáciami zo ŠR vo výške 791 892 €.

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV:

Obec rozpočtuje výšku kapitálových príjmov(predaj pozemkov) vo výške 1 500€.
ROZPOČET BEŽNÝCH A KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV
ROZPOČET BEŽNÝCH VÝDAVKOV:
V rozpočte bežných výdavkov je rozpočtované 1 872 212

€. Bežné výdavky podľa jednotlivých

programov programového rozpočtu:
Program

Bežné výdavky
(v€)

1.Plánovanie,manažment,kontrola

5050

2. Propagácia marketing

27 100

3.Interné služby obce

51 550

4.Služby občanom

15 590

5. Bezpečnosť a poriadok

4430

6.Odpadové hospodárstvo

76 250

8. Pozemné komunikácie

7 000

9.Vzdelávanie

1 221 841

10. Kultúra

17 700

11. Šport

9 000

12.Prostredie pre život

5 558

13. Bývanie

10 930

14. Sociálne služby

86 181

15. Podnikateľská činnosť

55 130

16. Administratíva

278 902
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Spolu:

1 872 212

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV
V rozpočte kapitálových výdavkov je rozpočtované 606 680€.V rámci kapitálových výdavkov je
rozpočtované:
Výstavba chodníkov, rekonštrukcia ČOV, kanalizácie, vodozádržné opatrenia-spoluúčasť projekt-areál
ZŠ, výkup pozemkov, rekonštrukcia a modernizácia pamätníka-spoluúčasť, rekonštrukcia ZŠzateplenie spoluúčasť, miestny rozhlas nová výstavba, detské ihrisko spoluúčasť, transfer kapitálové
výdavky ZŠ.
PRÍJMOVÉ A VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:

Príjmové finančné operácie: sú naplánované na rok 2022 v sume 299 180€:
Čerpanie rezervného fondu na krytie kapitálových výdajov:
- výkup pozemkov RKC 100 000,- €
- pozemky (pre investičnú prípravu technickej a dopravnej infraštruktúry) 55 000,- €
- výstavba a modernizácia miestneho rozhlasu 70 000,- €
- zateplenie budovy ZŠ- spoluúčasť projektu 60 000,- €
- vodozádrţné opatrenie v areáli ZŠ – spoluúčasť projektu 14 180,-€
Výdavkové finančné operácie sú naplánované v sume 76 260€:
Splátky dlhodobých bankových úverov - ŠFRB 7 500,- € Dlhodobé úvery 68 760,- €
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

príjmy
beţné
kapitálové
FO
spolu

2 254 472
1500
299 180
2 555 152

výdavky
rozdiel
1 872 212
382 260
606 680
-605 180
76 260
222 920
2 555 152
0

Navrhovaný rozpočet obce Spišské Bystré na rok 2022 je zostavený ako vyrovnaný, t.j. rozdiel
medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0.
Beţný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 382 260€, kapitálový rozpočet je
rozpočtovaný so schodkom 605 180,- € a finančné operácie s prebytkom 222 920,- €. Schodok
kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom beţného rozpočtu obce Spišské Bystré a finančnými
operáciami.
- 51 -

Navrhovaný rozpočet obce na rok 2020 vrátane finančných operácií je zostavený ako
vyrovnaný, čím je splnená jedna zo zákonných podmienok vyplývajúca z § 10 ods. 7 zákona o
rozpočtových pravidlách.
C. ZHODNOTENIE NÁVRHU HOSPODÁRENIA OBCE NA ZÁKLADE
VIACROČNÉHO PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
Návrh rozpočtu je spracovaný ako viacročný rozpočet na roky 2022 – 2024 a tiež ako
programový dokument, ktorý spĺňa základné princípy programového rozpočtovania.
D. ZHRNUTIE
Navrhovaný rozpočet obce na rok 2022 vrátane finančných operácií je zostavený ako
vyrovnaný, čím je splnená jedna zo zákonných podmienok vyplývajúca z § 10 ods. 7 zákona o
rozpočtových pravidlách.
Návrh rozpočtu obce na rok 2022 s výhľadom do roku 2024 je spracovaný v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej
štruktúre a dostatočnom rozsahu.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým od 24. 11 2021, t. j. v
zákonom stanovenej lehote pred jeho schválením, tak ako to ukladá § 9 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Ing. Veronika Hoffmannová, v.r.
Hlavná kontrolórka
Obce Spišské Bystré

- 52 -

Príloha č.15:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 21. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 10.12.2021
K bodu číslo: 15
Názov materiálu: NÁVRH ROZPOČTU OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ NA ROK
S VÝHĽADOM NA ROKY 2023 -2024

2022

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce
Mgr. Juraj Peťko, prednosta obecného úradu
Ingrid Stachová, ekonómka obce
Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha: č. 1 - Programový rozpočet - samostatná príloha č. 3
č. 2 - Tabuľka č. 1 rozpočet výdavkov – samostatná príloha č. 4
č. 3 - Tabuľka č. 2 rozpočet príjmov – samostatná príloha č. 5

V Spišskom Bystrom dňa 24.11.2021
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1. Dôvodová správa:
Hlavným ekonomickým nástrojom hospodárenia obce v príslušnom roku, ktorým sa riadi
financovanie úloh, samosprávne funkcie a prenesený výkon štátnej správy, je rozpočet obce.
V súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
zmien a doplnkov je rozpočet spracovaný na tri roky, t.j. na roky 2022 aţ 2024, pričom rozpočet na
roky 2023 – 2024 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
záväzný.
Programový rozpočet Obce Spišské Bystré na rok 2022 je navrhnutý ako vyrovnaný, t.j. rozdiel
medzi príjmami a výdavkami je 0.
Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými
výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít.
Návrh rozpočtu bol zverejnený na webovom sídle obce a úradnej tabuli dňa 24.11.2021.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) schvaľuje
1. rozpočet Obce Spišské Bystré na rok 2022 podľa predloţeného návrhu uvedeného v tabuľke
č. 2 – rozpočet príjmov a v tabuľke č. 1 – rozpočet výdavkov podľa programov ako
vyrovnaný vo výške 2 555 152,-- €, podľa vecnej náplne kapitálových výdavkov, cieľov
a merateľných ukazovateľov uvedených v návrhu programového rozpočtu Obce Spišské
Bystré na rok 2022.
2. Jednotlivo poskytnutie dotácií pre organizácie a zloţky obce:
a) Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Štúrova 14/8, 81102 Bratislava - mestská časť
Staré Mesto, Základná organizácia Spišské Bystré, IČO:00 177 431 – vo výške 300,00 €,
b) Folklórny súbor Rovienka, Michalská 394, 05918 Spišské Bystré, IČO:50 029 690 – vo
výške 1 000,00 €,
c) Slovenský Červený kríţ územný spolok Poprad, Miestny spolok SČK Spišské Bystré,
Karpatská 7, 058 01 Poprad, IČO: 00 416 223 – vo výške 350,00 €,
d) Športový klub mládeţe Spišské Bystré, Cintorínska 365/27, 059 18 Spišské Bystré,
IČO:523 680 33 – vo výške 500,00 €,
e) Dobrovoľný hasičský zbor Spišské Bystré, Jána Lačeka 30/635 05918 Spišské Bystré,
IČO:377 893 41 – vo výške 5 500,00 €,
f) Slovenský zväz chovateľov, Oblastný výbor Poprad, Základná organizácia Spišské Bystré,
Kollárova 14, 058 01 Poprad, IČO:00178 322 703 – vo výške 50,00 €,
g) Klub vojenskej histórie Tatry Spišské Bystré, Hviezdoslavova 435/72, 059 18 Spišské
Bystré, IČO:42 238 544 – vo výške 400,00 €,
h) Klub slovenských turistov Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré,
IČO:48 481 645 – vo výške 500,00 €,
i) Stolnotenisový oddiel /STO/ Spišské Bystré , SNP 685, 059 18 Spišské Bystré,
IČO:50048660 – vo výške 700,00 €,
j) OFK 1934 Spišské Bystré, Michalská 394/4, 059 18 Spišské Bystré, IČO:31 949 827 – vo
výške 6 500,00 €,
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k) ZO SZV Spišské Bystré, Partizánska 30/27, 059 18 Spišské Bystré, IČO:00 178 349 0136 –
vo výške 100,00 €,
l) Základná škola s materskou školou Spišské Bystré, Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré,
IČO:37 876 031 – vo výške 1 500,00 € (záujmová činnosť)
m) Základná škola s materskou školou Spišské Bystré, Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré,
IČO:37 876 031 – vo výške 1 500,00 € (záujmová činnosť, Športová olympiáda MŠ)
B) berie na vedomie
návrh rozpočtu Obce Spišské Bystré na roky 2023 – 2024 vrátane programov a podprogramov.
3. Príloha:
č. 1 - Programový rozpočet - samostatná príloha č. 3
č. 2 - Tabuľka č. 1 rozpočet výdavkov – samostatná príloha č. 4
č. 3 - Tabuľka č. 2 rozpočet príjmov – samostatná príloha č. 5
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Príloha č.16:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 21. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 10.12.2021
K bodu číslo: 16
Názov materiálu: NÁVRH VECNEJ NÁPLNE POUŢITIA REZERVNÉHO
OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ V ROKU 2022

FONDU

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Ingrid Stachová, ekonómka obce
Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 24.11.2021
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1. Dôvodová správa:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré bude na svojom 21.
zasadnutí dňa 10.12.2021
schvaľovať rozpočet Obce Spišské Bystré na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024.
V časti príjmové finančné operácie je schvaľovaný aj prevod finančných prostriedkov z Rezervného
fondu vo výške 299 180,- €. V súlade s ustanovením § 15 ods.2 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení predkladáme návrh na schválenie pouţitia finančných prostriedkov z Rezervného
fondu Obce Spišské Bystré v roku 2022 vo výške 299 180,- € na finančné krytie nasledujúcich
kapitálových výdajov:
- vodozádrţné opatrenia spoluúčasť proj. – areál ZŠ
14 180,00 €
- pozemky
55 000,00 €
- výkup pozemkov RKC
100 000,00 €
- rekonštrukcia ZŠ – zateplenie spoluúčasť
60 000,00 €
- výstavba a modernizácia miestneho rozhlasu vo výške
70 000,00 €

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
pouţitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu Obce Spišské Bystré v roku 2022 vo výške
299 180,- € na finančné krytie nasledujúcich kapitálových výdajov:
- vodozádrţné opatrenia spoluúčasť proj. – areál ZŠ
- pozemky
- výkup pozemkov RKC
- rekonštrukcia ZŠ – zateplenie spoluúčasť
- výstavba a modernizácia miestneho rozhlasu vo výške

14 180,00 €
55 000,00 €
100 000,00 €
60 000,00 €
70 000,00 €
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Príloha č.17:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 21. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 10.12.2021
K bodu číslo: 17
Názov materiálu: PREHODNOTENIE A PREROKOVANIE NÁJOMNÝCH ZMLÚV

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Mgr. Juraj Peťko, prednosta obecného úradu
Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 24.11.2021
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1. Dôvodová správa:
Vzhľadom na skutočnosť, ţe tento bod bol na predchádzajúcom zasadnutí obecné
zastupiteľstvo presunutý na jeho nasledovné rokovanie, opätovne predkladáme uvedený návrh na
zasadnutie OcZ. Ku dňu zaslania materiálov neboli podané ţiadne návrhy a pripomienky či uţ od
komisií, alebo poslancov obecného zastupiteľstva.
Obec Spišské Bystré 01.02.2006 uzatvorila s Dankou Bukovinovou – KADERNÍCTVO
DANKA, so sídlom: Vikartovce 70, 059 19 Vikartovce Nájomnú zmluvu o nájme nebytových
priestorov v objekte Obecného úradu Obce Spišské Bystré, predmetom ktorej je nájom nebytového
priestoru na prízemí Obecného úradu o celkovej rozlohe 15 m2.
K uvedenej Nájomnej zmluve boli uzatvorené tri (3) dodatky, predmetom ktorých bola
úprava výšky nájomného, posledný, a teda Dodatok č. 3 bol uzatvorený dňa 29.12.2011, ktorým
bola výška nájmu stanovená v celkovej výške 246,45 EUR za 1 rok nájmu a suma za sluţby spojené
s uţívaním priestoru bola stanovená vo výške 451,35 EUR za 1 rok. Celková suma za nájom a s ním
spojené sluţby (el. energia, vodné, stočné, vykurovanie, uţívanie spoločných priestorov) bola
stanovená vo výške 697,80 EUR / 1 rok, čo je 58,15 EUR / mesiac.
Vzhľadom na závaţnú pandemickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID – 19, ako aj
skutočnosť, ţe výška nájmu v uvedenom priestore je dlhodobo veľmi nízka, obec Spišské Bystré
predkladá Obecnému zastupiteľstvu návrh na ukončenie nájomnej zmluvy s Dankou Bukovinovou
KADERNÍCTVO DANKA. Uvedený priestor bude po ukončení nájmu stavebne upravený a bude
slúţiť ako prvý kontakt obecného úradu, tak aby vzniklo miesto, kde občan dokáţe vybaviť beţnú
agendu, ako je úhrada miestnych daní a poplatkov, podateľňa úradu, vybavenie agendy hrobových
miest, stravovania dôchodcov a mnohé iné. Uvedenou zmenou dôjde aj k zvýšeniu dostupnosti
sluţieb obecného úradu, predovšetkým pre starších obyvateľov obce a osoby so zníţenou
pohyblivosťou, ktorým robí problém pohyb po schodoch. Zároveň dôjde k vytvoreniu bezpečnej
zóny a obmedzeniu priameho kontaktu návštevníkov so zamestnancami Obecného úradu, čo je
v čase pandémie Ochorenia COVID-19 nevyhnutné.

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje

ukončenie Nájomnej zmluvy zo dňa 01.02.2006 v znení Dodatkov 1 aţ 3 s nájomcom: Danka
Bukovinová KADERNÍCTVO DANKA s jednomesačnou (1) výpovednou lehotou, ktorá začína
plynúť prvým dňom kalednárneho mesiaca, ktorý nalseduje po mesiaci v ktorom bola doručená
písomná výpoveď nájomcovi.
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Príloha č.18:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 21. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 10.12.2021
K bodu číslo: 18
Názov materiálu: NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2021
18.1. ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 8/2021
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Ingrid Stachová, ekonómka obce
Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 24.11.2021
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1. Dôvodová správa:
V zmysle § 14 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„Zákon o rozpočtových pravidlách“), predkladáme obecnému zastupiteľstvu návrh na 8. zmenu
rozpočtu pre rok 2021.
Predloţený návrh zmeny rozpočtu vo svojej príjmovej časti obsahuje zvýšenie beţných príjmov o 6
125,- € .
Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k zvýšeniu beţných výdavkov o 11 625,- €, zníţeniu
beţných výdavkov o 51 963,14 €, zvýšeniu kapitálových výdavkov o 46 463,14 € . Sú to beţné
výdavky na upgrade webu do modulu novej generácie, všeobecné sluţby, odvoz odpadu,
telekomunikačnú techniku.
Na základe ţiadosti riaditeľa ZŠ s MŠ Mgr. Š. Luhu o zmenu rozpočtu, predkladáme návrh na
rozpočtové opatrenie - povolené zvýšenie výdavkov pri zvýšení príjmov a presun rozpočtovaných
prostriedkov schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Zníţenie
beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu ZŠ originálne kompetencie je z dôvodu refundácie
nákladov na novovzniknuté triedy pre predškolákov z ministerstva školstva, skrátené úväzky počas
pandémie na 80% a pandemické PN.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2021:
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu:
111003 – Daň z príjmov
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
637040 - Upgrade webu
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
633003 - Telekomunikačná technika
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
637004 - Všeobecné sluţby obec
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
637004 - Odvoz odpadu
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu:
223002 – ZŠ beţné príjmy
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
641006 – ZŠ výdaje z BP
Zníţenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
641006 – ZŠ originálne kompetencie
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
637004 - Všeobecné sluţby obec - registratúra
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
717002 – Stavby a ich technické zhodnotenie

+

5 550,00 €

+

1 440,00 €

+

110,00 €

+

1 000,00 €

+

3 000,00 €

+

575,00 €

+

575,00 €

- 45 000,00 €
+

5 500,00 €

+

39 500,00 €
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Zníţenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
641006 – ZŠ originálne kompetencie
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
721002 – ZŠ kapitálový transfer

-

6 963,14 €

+

6 963,14 €
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Príloha č.19:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 21. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 10.12.2021
K bodu číslo: 18
Názov materiálu: NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2021
18.2. Oznámenie č. 4/2021
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Ingrid Stachová, ekonómka obce
Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 24.11.2021
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1. Dôvodová správa:
V zmysle ods. 1 § 14 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších úprav (účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu
na výkon prenesených kompetencií) upravuje sa rozpočet pre rok 2021.

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
berie na vedomie
Oznámenie pre OZ č. 4/2021
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
/príspevok na rekreácie/
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
/normatív po zbere dát EDUZBER/
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
/normatív odmena pandémia/
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
/normatív pedag/
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
/príspevok podľa stavu k 15.9.2021/
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 MŠ- prenes. kompet.
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.

+

2 234,00 €

+

2 234,00 €

- 13 658,00 €
- 13 658,00 €

+

4 151,00 €

+

4 151,00 €

+

6 408,00 €

+

6 408,00 €

+ 4 796,00 €

+

4 796,00 €

-

218,00 €

-

218 ,00 €
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