Obec Spišské Bystré
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
__________________________________________________________________________
OCUSB/2020/0037/001/008

Zápisnica
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré,
konaného dňa 12.02.2020 o 17:30 hodine v zasadačke obecného úradu
Prítomní:

starosta obce: Mgr. Marián Luha

prednosta obecného úradu: Mgr. Juraj Peťko
poslanci: Zdenko Bukovinský
Pavol Jurčo
František Knežník
Terézia Králiková
Ing. Martin Lavko, st.
Ing. Martin Lavko, ml.
Václav Klust
Ing. Pavol Poracký
Ing. František Teplický
Ospravedlnená: Ing. Veronika Hoffmannová, hlavná kontrolórka obce
Neprítomní: -Ďalší prítomní: Ingrid Stachová, ekonómka obecného úradu
Jana Kiktová, zamestnankyňa obecného úradu
Verejnosť: Kolbaský Radovan
Halas Jozef
Ing., Bc. Eduard Šelleng
Program:
1. Otvorenie zasadania
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
4. Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní
5. Žiadosti občanov a organizácií:
5.1. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti (bytu) – Silvia
Barillová, SNP 282, 059 18 Spišské Bystré z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
5.2. Návrh na predbežný súhlas na odkúpenie časti pozemku – Marián
Zeman a manželka, SNP 266/182A, 059 18 Spišské Bystré
5.3. Návrh na predbežný súhlas na odkúpenie pozemkov Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré, SNP 915, 059 18
Spišské Bystré, IČO: 00199842
6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019
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7. Návrh na schválenie preventivára protipožiarnej ochrany obce
8. Zverenie zrealizovaných investícií do správy Základnej školy s materskou
školou Spišské Bystré
9. Rôzne
10. Interpelácie
11. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadania
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Mgr. Marián Luha, starosta obce a privítal
všetkých prítomných. Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 9 (pozri prílohu
č. 1 - prezenčná listina) a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. E-mailom sa
ospravedlnila pani hlavná kontrolórka obce Ing. Veronika Hoffmannová.
K bodu 2. Schválenie programu
Mgr. Marián Luha, starosta obce predložil poslancom na schválenie program dnešného
zasadnutia (pozri prílohu č. 2 – pozvánka). Neboli podané žiadne otázky, návrhy,
pripomienky a zmeny.
Hlasovanie za predložený program:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Knežník

X

X

X

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Václav
Klust

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne:
1. Otvorenie zasadania
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
4. Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní
5. Žiadosti občanov a organizácií:
5.1. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti (bytu) – Silvia
Barillová, SNP 282, 059 18 Spišské Bystré z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
5.2. Návrh na predbežný súhlas na odkúpenie časti pozemku – Marián
Zeman a manželka, SNP 266/182A, 059 18 Spišské Bystré
5.3. Návrh na predbežný súhlas na odkúpenie pozemkov Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré, SNP 915, 059 18
Spišské Bystré, IČO: 00199842
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6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019
7. Návrh na schválenie preventivára protipožiarnej ochrany obce
8. Zverenie zrealizovaných investícií do správy Základnej školy s materskou
školou Spišské Bystré
9. Rôzne
10. Interpelácie
11. Záver
K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Mgr. Marián Luha navrhol za zapisovateľku pani Janu Kiktovú a za overovateľov
zápisnice: pána Pavla Jurča a pána Zdenka Bukovinského. Bez námietok a pripomienok.
Starosta obce
určuje
1. za zapisovateľku pani Janu Kiktovú
2. za overovateľov zápisnice pána Pavla Jurča a pána Zdenka Bukovinského
K bodu 4. Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 3).
Mgr. Marián Luha otvoril rozpravu k tomuto bodu, neboli podané žiadne otázky, návrhy,
pripomienky a zmeny.
Hlasovanie za predložený návrh:

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Knežník

X

X

X

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Václav
Klust

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
informatívnu správu o plnení
zastupiteľstva obce Spišské Bystré

uznesení

z predchádzajúcich

zasadnutí

Obecného

K bodu 5. Žiadosti občanov a organizácií:
K bodu 5.1. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti (bytu) – Silvia Barillová, SNP
282, 059 18 Spišské Bystré z dôvodu hodného osobitného zreteľa
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 4).
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Mgr. Marián Luha informoval, že podklady boli zaslané a prerokované v komisii, máme
voľný byt po pánovi Hudákovi, zákonné podmienky boli splnené, následne otvoril rozpravu
k tomuto bodu, neboli podané žiadne otázky, návrhy, pripomienky a zmeny.
Hlasovanie za predložený návrh:

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Knežník

X

X

X

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Václav
Klust

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
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, že prenájom nehnuteľností v katastrálnom území
Spišské Bystré a to:
2-izbový byt č. I./č.4 na poschodí nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica
Družstevná, súpisné číslo 859, orientačné číslo 25 bytového domu postaveného na
parcele registra „C“ parc. č. 1215/118, v katastrálnom území Spišské Bystré
a evidovaný Okresným úradom Poprad, odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 1,
žiadateľovi: Silvii Barillovej, SNP 282, 059 18 Spišské Bystré na 1 rok je prípad
hodný osobitného zreteľa. Obec Spišské Bystré má vo vlastníctve 8 bytových
jednotiek na ulici Družstevnej, ktoré boli postavené z podpory ŠFRB a dotácie z
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Na
predmetné byty sa vzťahuje zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o
sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a VZN č. 4/2019 (Všeobecne záväzné
nariadenie obce Spišské Bystré o prideľovaní bytov vo vlastníctve obce).
B) schvaľuje
1) v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov spôsob prenájmu vlastníctva nehnuteľného majetku
vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to prenájom nehnuteľností v katastrálnom
území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa
2) podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov prenájom nehnuteľností v katastrálnom území
Spišské Bystré a to
2-izbový byt č. I./č.4 na poschodí nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica
Družstevná, súpisné číslo 859, orientačné číslo 25 bytového domu postaveného
na parcele registra „C“ parc. č. 1215/118, v katastrálnom území Spišské Bystré
a evidovaný Okresným úradom Poprad, odborom katastrálnym na liste vlastníctva
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č. 1 Silvii Barillovej, SNP 282, 059 18 Spišské Bystré na 1 rok a mesačný
nájom vo výške 152,00 eur.
K bodu 5.2. Návrh na predbežný súhlas na odkúpenie časti pozemku – Marián Zeman
a manželka, SNP 282, 059 18 Spišské Bystré
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 5).
Mgr. Marián Luha informoval, že materiál bol tiež predrokovaný v komisii, ide o predbežný
súhlas a otvoril rozpravu k tomuto bodu, neboli podané žiadne otázky, návrhy, pripomienky
a zmeny.
Hlasovanie za predložený návrh:

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Knežník

X

X

X

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Václav
Klust

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) schvaľuje
predbežný odpredaj časti pozemku KN C p. č. 7640/1 o výmere cca 50 m2
B) odporúča
za účelom zabezpečenia ďalšieho postupu odpredaja pozemku doložiť žiadateľom:
- geometrický plán overený Okresným úradom Poprad, odborom katastrálnym,
- znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty predmetného pozemku.
K bodu 5.3. Návrh na predbežný súhlas na odkúpenie časti pozemkov –
Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré, SNP 915, 059 18 Spišské Bystré, IČO:
00199842
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 6).
Mgr. Marián Luha informoval, že žiadosť bola postúpená komisii na prerokovanie a otvoril
rozpravu k tomuto bodu.
Ing. Martin Lavko, st., poslanec obecného zastupiteľstva informoval, že sa komisia dohodla
urobiť stretnutie, skúsiť sa dohodnúť, priznal sa, že mal na starosti zvolanie tohto stretnutia,
ale zatiaľ to nezrealizoval. Navrhol urobiť stretnutie stavebnej komisie a žiadateľa, následne
výstup z komisie zašleme. Navrhol dnes nerokovať o tomto bode a zvolať stretnutie na budúci
týždeň.
Mgr. Marián Luha dodal, že neboli podané žiadne iné návrhy, zmeny, pripomienky a dal
hlasovať za návrh pána poslanca Ing. Martina Lavka st.
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Hlasovanie za návrh Ing. Martina Lavka st. :

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Knežník

X

X

X

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Václav
Klust

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
1. predmetný bod programu, žiadosť PD Spišské Bystré, sa nebude prejednávať na zasadnutí
OcZ dňa 12.02.2020.
2. výstup z rokovania komisie s Poľnohospodárskym družstvom bude zaradený do programu
rokovania na nasledujúcom zasadaní OcZ.
K bodu 6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 7).
Mgr. Marián Luha informoval, že pani kontrolórka sa ospravedlnila a dal slovo pánovi
Peťkovi.
Mgr. Juraj Peťko, prednosta obecného úradu informoval, že pani kontrolórka správu
predložila v zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 36/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v zákonnej lehote. Vykonala počas roka viaceré kontroly zamerané
napríklad na kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
k 31.12.2018, ochranu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a taktiež kontrolu školskej jedálne v ZŠ
s MŠ Spišské Bystré. Z uvedených kontrol boli vypracované správy, ktoré boli predložené
obecnému zastupiteľstvu a prejednávané jednotlivo.
Mgr. Marián Luha otvoril rozpravu k tomuto bodu, neboli podané žiadne otázky, návrhy,
pripomienky a zmeny.
Hlasovanie za predložený návrh:

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Knežník

X

X

X

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Václav
Klust

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
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Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019
K bodu 7. Návrh na schválenie preventívara protipožiarnej ochrany obce
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 8).
Mgr. Marián Luha informoval, že sa nenašli vhodní kandidáti z DHZO ani z obce, našlo sa
však nové riešenie, požiadali sme technika požiarnej ochrany pána Martina Majerčáka, ktorý
zastrešuje všetky veci ohľadne BOZP a požiarnej ochrany budov v obci. Pán Majerčák
súhlasil s týmto riešením, bude to robiť v rámci zmluvy v jednom balíku a zároveň aj má
oprávnenie vykonávať funkciu preventivára. Následne starosta otvoril rozpravu k tomuto
bodu, neboli podané žiadne otázky, návrhy, pripomienky a zmeny.
Hlasovanie za predložený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Knežník

X

X

X

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Václav
Klust

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
do funkcie preventivára požiarnej ochrany obce Spišské Bystré pána Martina Majerčáka
K bodu 8. Zverenie zrealizovaných investícií do správy Základnej školy s materskou
školou Spišské Bystré
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 9).
Mgr. Marián Luha informoval, že obec v minulom roku realizovala viaceré investičné akcie,
ktoré boli aj zrealizované nielen z našich prostriedkov, ale aj z dotačných peňazí. V zmysle
zákona však musí sa majetok previesť do správy Základnej škole, aby si to mohli aj oni
zaradiť, keďže majú samostatnú právnu subjektivitu. Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto
bodu, neboli podané žiadne otázky, návrhy, pripomienky a zmeny.
Hlasovanie za predložený návrh:

Za:
Proti:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Knežník

X

X

X

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Václav
Klust

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X
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Zdržal
sa:

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Zverenie zrealizovaných investícií k 13.02.2020 znížených o oprávky k 30.06.2019:


Prestavba kuchyne ZŠ Spišské Bystré: 61 945,63 EUR



Montáž bleskozvodu na objekte základnej školy a objekte telocvične a kuchyne: 7 879,60
EUR

Do správy rozpočtovej organizácie obce – Základnej škole s materskou školou Spišské
Bystré, Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré, IČO: 037876031.
K bodu 9. Rôzne
Mgr. Marián Luha informoval, že sa našiel projekt kanalizácia SNP vyšný koniec,
projektová dokumentácia je z roku 2009, situácia sa tam nezmenila z hľadiska geologického
a výstavby, chýba rozpočtová zložka – výkaz výmer, dĺžka je 137,5 m, dokumentácia je
k nahliadnutiu, bolo by to cca 11 – 12 RD, ide až po pána Jurča, ani on nie je napojený.
Predbežná cena za 1 m je cca 200,00 eur. Dal slovo pánovi poslancovi Ing. Lavkovi st.
Ing. Martin Lavko st. podotkol, že napojenie je na jestvujúcu kanalizačnú šachtu v ceste
pred Andrášim, cez celu uličku dozadu až k Jurčovi. Nevedia sa napojiť dopredu, tá
kanalizácia je pre nich vyššie ako sú domy. Šachty sú na tom najdrahšie. Dali by sa urobiť
cenové ponuky. Predbežná celková suma cca 30 000,00 eur.
Mgr. Marián Luha dodal, že je dôležité či ideme teraz rozpracovať a dáme do plánu
investícií na ďalší rok alebo obrok, alebo či sa ideme tým vôbec zapodievať. Či ideme dať
spraviť rozpočet, preveriť aktuálnosť projektovej dokumentácie. Samozrejme treba na to
vyčleniť aj finančné prostriedky.
Ing. Martin Lavko st. navrhol chvíľu počkať vzhľadom na veľkú investíciu kultúrneho
domu, uvidíme ako to v realite finančne dopadne a podľa toho si povedať či do tohto ideme.
Keď v lete by sme vedeli, kde sa hýbeme s cenou tak potom by sme mohli vrátiť túto vec do
rokovania.
Mgr. Marián Luha podotkol, že je to iba informatívneho charakteru, boli požiadavky od
občanov, tak aby sme vedeli odpovedať.
Ing. Martin Lavko ml., poslanec obecného zastupiteľstva sa informoval ohľadne domov, čo
sú hore postavené a či sú pripojené na kanalizáciu.
Ing. Pavol Poracký, poslanec obecného zastupiteľstva odpovedal, že pivnice majú riešené
septikom/žumpou a nadzemné podlažie do kanalizácie.
Ing. František Teplický, poslanec obecného zastupiteľstva sa informoval, či by ta firma,
ktorá by robila ul. Vodárenskú a potom v rámci tohto možno to bude lacnejšie.
Mgr. Marián Luha odpovedal, že Vodárenská ul. bude trvať dlhšie kým sa vysporiadajú
mejetkové pomery. Informoval, výkaz výmer nie je napočítaný, nemáme stavebné povolenie,
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je otázka či ideme do toho alebo informujeme občanov, že nemáme momentálne finančné
prostriedky a odložíme tento zámer na neskoršie obdobie. Je jedna možnosť, výzvy na
rekonštrukcie stokových sietí v minulosti boli, lenže je tam zádrheľ, že musíme vždy pripojiť
nových producentov, ak by sme robili rekonštrukciu na SNP, máme spracovaný projekt od
ihriska, tú sú noví producenti, záleží na tom ako bude znieť výzva, či by sa dala rozdeliť tá
vetva a tí by sa mohli považovať za nových producentov, aby sme boli úspešní, vždy sme
stroskotali na tom, že my sme nemali v tej rekonštrukcii nových producentov. Takto znela
výzva, dvakrát sme podali, dvakrát sme boli neúspešní, aj za predchodcov boli podané
žiadosti, tiež neúspešne. Ak by bola takáto možnosť. Za rozpočet by možno pýtali cca 200
eur, možno by stálo za to vedieť reálnu hodnotu diela.
Ing. Pavol Poracký navrhol pripraviť tak, že ak by nejaká výzva vyšla, aby sme boli
flexibilní a pripravení na to.
Mgr. Marián Luha dodal, že projekt máme, stačí vypracovať len rozpočet. Skočí za
projektantom pánom Nemcom a bude obecné zastupiteľstvo informovať.
Ing. Pavol Poracký podotkol, že aby sme vedeli aj do budúceho rozpočtu navrhnúť alebo
zapracovať sumu podľa vypracovaného rozpočtu.
Mgr. Marián Luha informoval, že bola doručená žiadosť o dotáciu z obce od
drobnochovateľov, obdržali žiadosť všetci poslanci, otvoril rozpravu k tomuto bodu.
Pavol Jurčo, poslanec obecného zastupiteľstva navrhol dať slovo zástupcom chovateľov
a odôvodnenie prečo podávajú tak neskoro žiadosť.
Ing. , Bc. Eduard Šelleng sa predstavili poslancom, vždy bolo pravidlo, či už písané alebo
nepísané, to by sa aj rád opýtal, aké sú pravidlá alebo ako to funguje na obecnom úrade teraz,
pri takýchto prípravách rozpočtu a podávaní žiadostí pre organizácie, nevie kto zastrešuje tie
organizácie, záujmové čo v obci sú. Keď si zobral rozpočet tak pomaly všetky záujmové
organizácie dostali. On nebol oslovený, niekedy bolo pravidlo za Ing. Lavka, dostal list, bol
vyzvaný do určitého termínu treba predložiť žiadosť. Spätne dozadu robila kultúrnu
referentku pani Orolínová a tá tiež poslala nejakú správu, že sa pripravuje rozpočet a treba
predložiť žiadosť. Tohto alebo predošlého roku ho nikto neoslovil, tak nevedel, že kedy a ako
sa pripravuje rozpočet, aj keď sleduje obecné zastupiteľstvo, program, nikde nebolo napísané,
že sa budú schvaľovať tieto žiadostí záujmových organizácií. Tak to doniesol začiatkom
roka, bolo mu povedané, že rozpočet je schválený, tým pádom ste ako drobnochovatelia
mimo hry. Ale on si vždy myslím a po určitej diskusii, že schvaľujú sa rozpočty aj teraz vláda
mesiac pred voľbami schvaľuje také balíčky, z rozpočtu štátneho, že nie je problém takéto
nejaké zmeny rozpočtu alebo z nejakej rezervy alebo položky z tej čiastky, ktorá je tam
plánovaná nám schváliť. Ide o to, že by bol nejaký taký, že by sa bil o nejakých 150 eur, ale
mali teraz výročnú schôdzu a naši členovia boli trošku takí kritickí k tomu a povedali, že aj
oni sú platcami daní, a že sú to podielové danej aj ich a nemálo peňazí platia do štátneho
rozpočtu, sú to peniaze nás všetkých, nie to čo vyrába obecný úrad a aby tu žiadosť predložil.
Povedal, naša organizácia má 9 členov zúčastnili sa minulého roku akcií MDD výstava, kde
od obce nedostali nič, aj keď sa pýtal, či by nemohli aspoň nejaké náklady mať preplatené,
takže nie je to pre deti, bola brigáda pri dni Zeme, traja naši členovia, konkrétnej aj ja som bol
s vnúčatami okolo celej Bystrej sme upratovali bodrel po neprispôsobivých alebo občanoch,
ktorí nevedia, kde sú smetné koše a na základe toho, že bola taká požiadavka a iniciatíva
našich členov, aby sme predložilo takú žiadosť tak ju predkladáme a prosíme Vás poslancov,
máte právo zmeniť rozhodnutie a schváliť nám príspevok. Okolo toho by sa chcel spýtať, aké
sú pravidlá rozdávania /schvaľovania týchto dotácií, či sú nejaké pravidlá. Je VZN dokedy
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treba čerpať, ale nie je termín do kedy treba dať žiadosť, možno aj na tým by ste sa mohli
zamyslieť do budúcna, ale si myslím, že nie je problém, keď sme tu nejaké zložky, ktoré
občanov tejto obce, čí sú to hasiči, futbalisti, ČK atď. Sú to záujmové organizácie obce, do
ktorých my si zvolávame ľudí a chceme s nimi riešiť určité veci, či už okolo športu,
chovateľstva atď. Takže by mal byť niekto nejaký koordinátor a občas by možno aj zvolať
stretnutie, je pekné, že pán starosta pošle všetko najlepšie do nového roku to áno to beriem je
to pekné gesto, ale mal by nás niekto aspoň raz alebo dvakrát do roka zvolať tieto zložky
poďte a ideme. Tu je toľko problémov v obci, ale ja nechcem ani prácu poslancov hodnotiť,
oni podľa svojho svedomia vedomia vedia, ako robia čo robia, ale nikto nás, tieto zložky,
tých predsedov aspoň mňa neoslovil, niekedy keď si pamätáte možno tí mladší si nepamätáte,
ako to fungovalo za bývalého socializmu, všetci predsedovia takýchto organizácií sme boli
zložkami národného frontu a všetci sme tak ako vy tu sedíte boli poslancami obce, ako
poslanci obce sme mali úlohy čo treba urobiť ja teraz nechcem Vás ani kritizovať ani nič, len
sa spýtam, ktorý poslanec bol za nejakým občanom obce, opýtať sa aké sú problémy v obci
a spýtal sa ako majú podelené rajóny.
Mgr. Marián Luha poďakoval a upozornil, že toto už nepatrí k tomuto bodu a aby sa
vyjadrovali k predloženej veci.
Ing. František Teplický podotkol, že neoslovovali sa žiadne zložky, minimálne 7 rokov čo
eviduje, kedy on do svojho otca tlačil, aby si strelecký krúžok požiadal o dotáciu tak vždy sa
podávala žiadosť o dotáciu do novembra kedy sa rozpočet pripravuje. Neboli ste vyzývaní
nijakým spôsobom, či to pani Orolínová posielala alebo nie to neviem. Termín podania
žiadosti je vždy pred schválením rozpočtu.
Ing., Bc. Eduard Šelleng dodal, že je potrebné to dať do toho VZN, že je to pravidlo, ja
teraz viem, či vy budete schvaľovať rozpočet aj v novom roku, alebo či treba podať
v septembri žiadosť. To je problém, aby nás predsedov zložiek oslovili?
Ing. František Teplický informoval, že mali sme teraz nového žiadateľa ŠKM a on si podal
žiadosť ešte pred schvaľovaním rozpočtu, bola to nová organizácia, a keby to bolo tak ako vy
rozprávate, že by boli oslovovaní predsedovia, my by sme ani nemohli vedieť, že taká
organizácia existuje. Vy ste minulého roku čerpali dotáciu.
Ing., Bc. Eduard Šelleng odpovedali áno, nevyčerpali sme ju celú, ja neviem na ktorom
zastupiteľstve sa žiadosti budú prerokovávať. Ja si myslím je to taký problém pri dnešnej
elektronizácií a e-mailov, dostávam správy či sa ide vypínať to a to, je problém poslať správu
do vtedy je potrebné podať žiadosť.
Mgr. Marián Luha opätovne vyzval a požiadal o vrátenie sa k prejednávanej veci.
František Knežník, poslanec obecného zastupiteľstva sa informoval, že máme z čoho dať,
keď je schválený rozpočet, je z čoho ubrať, je nejaká možnosť?
Mgr. Marián Luha podotkol, že navrhnite z kade, chcem vedieť z ktorej položky máme
zobrať, je tu pani ekonómka, nech sa skúsi vyjadriť.
Ingrid Stachová, ekonómka obce odpovedala, podľa toho o akú sumu by išlo.
Zdenko Bukovinský, poslanec obecného zastupiteľstva uviedol, že v žiadosti je uvedené 150
eur, nie je to veľa.
Ing. František Teplický dodal, že v žiadosti je uvedené 150 eur , záleží koľko schválime.
Ing. Martin Lavko st. podal otázku či ideme schváliť to čo žiadajú alebo nie.
Zdenko Bukovinský navrhol schváliť 150 eur a dohodnúť sa s pani ekonómkou z kade
zoberieme.
Ing. František Teplický zadal otázku či im chceme dať plnú sumu alebo nie.
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Terézia Králiková, poslankyňa obecného zastupiteľstva podotkla, nech pani ekonómka
povie, či máme z kade dať.
Zdenko Bukovinský podotkol, že keď bolo MDD tak tam ukázali niečo.
Václav Klust, poslanec obecného zastupiteľstva dodal, že áno s tým súhlasíme, že boli tam,
postarali sa a ukázali.
Mgr. Marián Luha vyzval na poslanecký návrh.
Václav Klust navrhol 100 eur.
Zdenko Bukovinský navrhol 150 eur.
Ing., Bc. Eduard Šelleng poznamenal, že minulý rok dostali 150 eur a čerpali 80 eur.
Hlasovanie za predložený návrh pána poslanca Klusta – 100 eur:
Zdenko
Bukovinský

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Pavol
Jurčo

František
Knežník

X

X

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Václav
Klust

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020:
Zvýšenie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu:
223001 – Preplatok min. roku
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
642002 – Drobnochov

+

100,- €

+

100,- €

Ing., Bc. Eduard Šelleng sa informoval, aké sú pravidlá na rozdelenie tej časti, a aký je
kľúč.
Pavol Jurčo odpovedal, žiadny, každú žiadosť posudzujeme osobitne.
Ing., Bc. Eduard Šelleng sa informoval, či je to takto dobré.
Ing. František Teplický podotkol, že je to podmienené činnosťou, verejnoprospešný záujem.
Ing., Bc. Eduard Šelleng poznamenal, mám tu jednotlivé čiastky, ktoré jednotlivé
organizácie dostali, nechcem ich komentovať, je nechcem na nikoho poukazovať, že ten má
toľko alebo toľko, ale myslím si, že by mali byť na to nejaké stanovené pravidlá, že čo je to
reprezentácia obce, kto viac reprezentuje obec, my sme 9 – 10 členov, chodíme po výstavách
od Nitry po európskej výstave, všade vystavujeme zvieratá a prezentujeme, že sme chovatelia
zo Spišského Bystrého a sme konkrétni občania Spišského Bystrého. Koľko určitých osôb
v zložkách čo sú, sú nie občania Spišského Bystrého a reprezentujú obec a ani ich podielové
dane nejdú do rozpočtu Spišské Bystré. Je potrebné zvážiť koľko, začo, a komu.
Pavol Jurčo poznamenal, že každú jednu žiadosť takto posudzovali.
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Ing. Pavol Poracký podotkol, dali ste nám Vašu požiadavku, tam bolo vypísané na čo koľko
potrebujete, jedna vec je to čo ste napísali a druhá vec je, že dali ste ju po termíne, ktorý nie je
zapísaný, ale všeobecne známi, že na konci roka sa schvaľuje rozpočet. To by ste ako
predseda organizácie mali vedieť a druhá vec, že tie žiadosti sa naozaj posudzujú
individuálne, berú sa tam mnohé ohľady, koľko ľudí obsahuje zložka, aký majú prínos pre
obec, nechcem dehonestovať žiadnu zložku, ak dáte na budúci rok rozpočet vyšší možno
uspejete, za tým však potrebujú byť nejaké výsledky, ktoré my musíme zobrať do úvahy.
Václav Klust poznamenal, že sa berie do úvahy aj to, že ste boli na MDD, ten kto má
súčinnosť s obcou aj to sa posudzuje, vy keď ste tú žiadosť tam nemali tak sme Vám nemohli
dať.
Ing., Bc. Eduard Šelleng podotkol, že to chápe, ale je problém keď sa pripravuje rozpočet
osloviť predsedov.
Václav Klust dodal, že nie je problém, ale vy žiadate peniaze.
Ing. Bc. Eduard Šelleng podotkol, že teraz skončím a budem každý mesiac chodiť podávať
žiadosť o dotáciu.
Mgr. Marián Luha poznamenal, že máme VZN budeme iniciovať nové VZN, áno
z ľudského hľadiska sme mohli poslať, ako viete pani Orolínová je na MD presunuli sme
pracovníka z TP, možno ešte nie je v tomto taký zdatný.
Terézia Králiková sa informovala ohľadne územného plánu, či zmena pokračuje.
Mgr. Marián Luha odpovedal, že samozrejme ak chcete pán prednosta môže informovať.
Myslím že najbližšie zasadanie by sme to už dali.
Terézia Králiková podala pripomienky, niektoré domy v lokalite Kamenec sú v zastavanom
území obce a niektoré v nezastavanom území obce. Je potrebné podať žiadosť o zmenu?
Mgr. Marián Luha odpovedal, že sa nedá podať žiadosť. Nie je možnosť zmeniť. Územný
plán s tým nemá nič, rieši to kataster.
Ing. Martin Lavko, st. informoval, že nie je to v právomoci obce, o tom rozhoduje
katastrálny úrad a ten rozhodne, kde je hranica intra a extra vilánu. Keď bude robiť zmenu
pozemkov katastrálny úrad, nie my a my ani nemôžeme požiadať. Kataster keď nebude robiť
zmenu tak to neurobí. Oni tu hranicu nechali a nezmenia ju.
Terézia Králiková sa ďalej informovali ohľadne pozemkov, na ktorých sa nestavia, pri
zmene územného plánu v stavebnom zákone je, že môžeme zmeniť my podmienky, čiže
nemali by sa tým zaoberať.
Ing. Martin Lavko, st. v zmluvách boli podmienky, že musia začať stavať, jednoducho akú
páku máme na tých ľudí.
Mgr. Marián Luha dodal, že pani poslankyňa chce povedať, že keby sme chceli tak môžeme
zmeniť, keď nezačínajú stavať. Môžeme ich osloviť listom, ale myslím si, že to nebudú
akceptovať.
Terézia Králiková uviedla, ale stavebný úrad môže z podnetu navrhovateľa nahradiť územné
rozhodnutie, ktoré je právoplatné novým územným rozhodnutím. Určme im nejakú dobu.
Pavol Jurčo sa spýtal, čo urobíme ak nezačnú aj tak stavať.
František Knežník podotkol, že nemôžeme urobiť nič.
Mgr. Marián Luha dodal, že sú vlastníkmi pozemkov. V tomto prípade ťaháme za kratší
koniec.
Ing. Martin Lavko, st. môžeme zmeniť ten pozemok, že nebude na stavebné, a že bude
musieť urobiť nové územko a nové stavebné, ale je to len robota pre obec resp. stavebný úrad.
Nemáme tu páku.
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Terézia Králiková dodala, že sme rozhodli, že majú si kosiť, kosia raz do roka, keď je
metrová tráva. Slimákov je veľmi veľa.
Ing. Martin Lavko, st. dodal, toto je už trocha iné, to je už údržba to môžeme.
Mgr. Marián Luha poznamenal, že zo zákona sa má každý starať o svoju nehnuteľnosť
spôsobom patričným a nemal by obťažovať náletovými semenami na susedné pozemky.
Z rokovania odišiel pán poslanec Ing. Martin Lavko ml. o 18:11 h.
Mgr. Juraj Peťko uviedol, že analyzoval tú možnosť, že nezačali stavať do nejakej doby, či
je tam možnosť domáhať sa toho práva. Toto je tak strašne komplikované, všetci od toho
odhovárajú. V zmluve to je, ale vymožiteľnosť je v tomto prípade veľmi malá. Týmto
smerom do budúcna už ani nerozmýšľajme. Je to zásah so vlastníckeho práva.
Mgr. Marián Luha informoval, ohľadne nájomnej zmluvy so spoločnosťou Slovanet.
Mgr. Juraj Peťko informoval, že analyzoval zmluvu, tá zmluva je tak postavená, že my
nevieme nejakou pákou dosiahnuť zvýšenie nájomného, vedeli by sme to urobiť dodatkom
resp. nejakou novou zmluvou samozrejme v tomto prípade musí prísť súčinnosť druhej strany.
Jednostranným nejakým právnym úkonom toto nevieme urobiť.
Ing. František Teplický podotkol, že v mieste, kde máme my predmet nájmu nevieme
vypovedať zmluvu.
Ing. Martin Lavko, st. dodal, že bola dohoda ešte s pôvodným nájomcom, za to, že bude
taký nájom budú služby pre obec, nikto nerátal, že to postúpia iným. Nový nájomca
nerešpektuje túto dohodu.
Ing. František Teplický sa informoval, prečo to tak bolo postavené.
Ing. Martin Lavko, st. dodal, že boli dohodnuté určité výhody.
Mgr. Juraj Peťko možnosti výpovede sú definované tak, že musia byť naplnené konkrétne
porušenia zmluvy. Vtedy ju môžeme vypovedať, na čo si však dávajú veľký pozor, všetky
veci plnia. Jednostranne to nemôžeme urobiť.
Žiadosť pána Ing., Bc. Eduarda Šellenga o vystúpenie.
Hlasovanie za udelenie slova:

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Knežník

X

X

X

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Václav
Klust

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

X

Ing., Bc. Eduard Šelleng informoval, že sa jedná o protipožiarnu signalizáciu, spýtal sa kto
má na starosti požiarnu signalizáciu cez obecný rozhlas, ktorá na Školskej ulici vykazuje
zvuk nie sirény, ale nejakého chrapľavého zvuku a nevieme o čo sa jedná. Aký je požiar.
Myslí si, že preventivár by mal presne vedieť, aké sú signály v prípade požiaru v prípade
nejakej katastrofy živelnej alebo iného nebezpečia, a tým čo dostávame my na ulici Školskej
to sa nedá identifikovať čo to je. Pýtam sa, ako je zabezpečená táto ochrana nás občanov hore
čo sa týka cez túto zvukovú signalizáciu cez sirénu a druhá vec, keď sa urobí nejaký cvičný
nácvik či prídu z Prešova a vyhlásia poplach a spustia sirénu, siréna skončí a nikto následne
neupozorní občanov o tom, že bol to nejaký nácvik len sirény, to vy si vôbec neuvedomujete,
že to sú dosť vážne veci, že keď tá siréna húka a my vybehneme von a v prvom rade sme na
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tom, že je niekde požiar, mne volajú potom, že kdesi horí na Školskej. Ľudia sú v robote
a siréna húkala preto, že prišla z Prešova kontrola. Chcel by poprosiť, že keď sa robí skúška
sirény, aby sa vyhlásilo v rozhlase.
Ing. František Teplický podotkol, že skúška sa robí v druhý piatok s mesiaci o 12 hodine,
zvyšok to, že to ide do rozhlasu je to dobrá vôľa hasičov, že to spravili resp. obecného úradu,
že im to dovolila pretože je nešťastne umiestnená na hasičskej zbrojnici a nie je ju počuť
v celej obci, druhá vec je, čo ste spomínali to nebezpečie. Je zriadený DHZO, ktorý hovorí
o tom, že na výjazd môžu ísť iba vyškolení členovia DHZO je to presne určená skupina ľudí,
ktorá ide na ten zásah, majú službu.
Ing. Bc. Eduard Šelleng podotkol, že ale to je iné, ide o signalizáciu obce.
Ing. František Teplický informoval, že už sa pracuje aj na odstránení toho zvuku
prostredníctvom rozhlasu. Hasiči po stlačení sirény dostanú SMS-ku o tom, že bola stlačená
siréna, že je požiar.
Ing. Bc. Eduard Šelleng dodal, že hasiči áno, ale ja som občan ja som doma. Ja
nepotrebujem vedieť, či niekde u suseda horí, keď húka siréna?
Pavol Jurčo uviedol, že keď raz do mesiaca počúvate sirénu je to iná siréna, keď počujete
cez rozhlas je to požiar.
Ing. Bc. Eduard Šelleng odpovedal, áno viem, že o dvanástej je skúška sirény. Ide o to, že tu
bola kontrola z Prešova a keď to skončilo mali vyhlásiť, že nehorí, že ide o skúšku. Nie je to,
myslím si problém vyhlásiť v obecnom rozhlase. Vy to beriete na ľahkú váhu. Sú to vážne
veci. Poďakoval za vystúpenie.
K bodu 10. Interpelácie
Mgr. Marián Luha informoval, že písomne neboli podané a doručené žiadne interpelácie.
K bodu 11. Záver
Mgr. Marián Luha poďakoval všetkým za účasť, za podané podnety a ukončil zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré o 18:19 h.
Zapísala: Jana Kiktová
V Spišskom Bystrom, 13.02.2020
Overovatelia:

Pavol Jurčo, v.r.
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Zdenko Bukovinský, v.r.

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

......................................................
Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce

....................................................
Mgr. Juraj Peťko, v.r.
prednosta OcÚ
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