Uznesenie č. 34/2018/1
z 34. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 14.09.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 2. Schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
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 prevod nehnuteľnosti (predaj pozemku) ako prípad hodný
osobitného zreteľa – Michal Greňa, Vodárenská 648/4, 059 18 Spišské
Bystré
5.2. Návrh na prevod nehnuteľnosti (predaj pozemku) ako prípad hodný
osobitného zreteľa – Jakub Ferko, Školská 561/30, 059 18 Spišské
Bystré
5.3. Návrh na prenájom nehnuteľnosti (prenájom bytu v 8BJ) ako prípad
hodný osobitného zreteľa – Daniel Herák, Kukučínova 507/28, 059 18
Spišské Bystré
5.4. Návrh na prenájom nebytového priestoru (prenájom telocvične na
šk. r. 2018/2019 vrátane šatní a sociálnych zariadení) z dôvodu hodného
osobitného
zreteľa - Stolnotenisový oddiel Spišské Bystré,
IČO: 50048660
5.5. Návrh na prenájom nebytového priestoru (prenájom telocvične na
šk. r. 2018/2019 vrátane šatní a sociálnych zariadení) z dôvodu hodného
osobitného
zreteľa - OFK 1934 Spišské Bystré, IČO: 31949827
5.6. Návrh na prenájom nebytového priestoru (prenájom telocvične na
šk. r. 2018/2019 vrátane šatní a sociálnych zariadení) z dôvodu hodného
osobitného
zreteľa
- Dobrovoľný hasičský zbor Spišské Bystré,
IČO: 37 789 341
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ..../2018, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu a školskej jedálne
7. Návrh na schválenie zriadenia novej služby – zabezpečenie obedov s
poskytnutím príspevku na stravovanie z rozpočtu obce Spišské Bystré pre
dôchodcov s trvalým pobytom v obci a zabezpečenie finančného krytia
z rozpočtu obce na rok 2019
8. Návrh na schválenie kúpy pozemku
9. Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu k 30.06.2018
10. Prehľad príjmov a výdavkov – 01 – 06/2018
11. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018
12. Rôzne
13. Interpelácie
14. Záver
(Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 20.09.2018

Uznesenie č. 34/2018/2
z 34. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 14.09.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Starosta obce
určuje
1. za zapisovateľku pani Janu Kiktovú
2. za overovateľov zápisnice pána Martina Marušina a pána Petra Kundisa

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 20.09.2018

Uznesenie č. 34/2018/3
z 34. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 14.09.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 4. Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného
zastupiteľstva Spišské Bystré

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 20.09.2018

Uznesenie č. 34/2018/4
z 34. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 14.09.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 5.1. Návrh na prevod nehnuteľnosti (predaj pozemku) ako prípad hodný
osobitného zreteľa – Michal Geňa
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
A) ruší
uznesenie č. 28/2017/5/bod 6.7
B) 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, že predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské
Bystré a to: novovytvorený pozemok reg. KN „C“ par. č. 7643/5 k.ú. Spišské Bystré
o výmere 110 m2 odčlenený z pozemku reg. KN „C“ par. č. 7643/1 k. ú. Spišské
Bystré, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 9 154 m2 na
základe geometrického plánu č. 67/2016 úradne overeného dňa 12.01.2017 Okresným
úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1-1009/16 je prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku,
ktorý slúži na prístup k pozemku vo vlastníctve žiadateľa a je čiastočne zastavaný
stavbou - oplotenie.
C) 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 novovytvorený pozemok reg. KN „C“ par. č. 7643/5 k.ú. Spišské Bystré
o výmere 110 m2 odčlenený z pozemku reg. KN „C“ par. č. 7643/1 k. ú. Spišské
Bystré, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 9 154 m2
na základe geometrického plánu č. 67/2016 úradne overeného dňa 12.01.2017
Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1-1009/16 na
základe žiadosti: Michal Greňa, bytom Vodárenská 648/4, 059 18 Spišské Bystré za
cenu 15,-- eur/m2, spolu za cenu 1 650,-- eur.
(Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1)

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 20.09.2018

Uznesenie č. 34/2018/5
z 34. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 14.09.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 5.2. Návrh na prevod nehnuteľnosti (predaj pozemku) ako prípad hodný
osobitného zreteľa - Jakub Ferko, školská 561/30, 059 18 Spišské Bystré
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
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, že predaj nehnuteľností v katastrálnom území Spišské
Bystré a to:
novovytvorený
pozemok registra KN-C parc. č. 157/13 k.ú. Spišské Bystré
2
o výmere 120 m , druh pozemku - ostatné plochy, odčlenený z pozemku registra KN-C
parc. č. 157/11 k. ú. Spišské Bystré, druh pozemku - vodná plocha o celkovej výmere
214 m2 na základe geometrického plánu č. 14280680-86/18 úradne overeného dňa
05.06.2018 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom č. G1-430/18 je prípad
hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o majetkovoprávne vysporiadanie
pozemku užívaného žiadateľom.
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 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 predaj nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré
a to novovytvorený
pozemok registra KN-C parc. č. 157/13 k.ú. Spišské
Bystré o výmere 120 m2, druh pozemku - ostatná plocha, odčlenený z pozemku
registra KN-C parc. č. 157/11 k. ú. Spišské Bystré, druh pozemku - vodná plocha
o celkovej výmere 214 m2 na základe geometrického plánu č. 14280680-86/18
úradne overeného
dňa 05.06.2018 Okresným úradom Poprad, katastrálnym
odborom č. G1-430/18 na základe žiadosti: Jakub Ferko, bytom Školská 561/30, 059
18 Spišské Bystré za cenu 6,50 eur/m2, spolu za cenu 780,-- eur.
(Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 20.09.2018

Uznesenie č. 34/2018/6
z 34. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 14.09.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 5.3. Návrh na prenájom nehnuteľnosti (prenájom bytu v 8BJ) ako prípad
hodný osobitného zreteľa – Daniel Herák, Kukučínova 507/28, 059 18 Spišské Bystré
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
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. II./č.2 na prízemí nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica Družstevná,
súpisné číslo 859, orientačné číslo 26 bytového domu postaveného na parcele registra „C“
parc. č. 1215/118, v katastrálnom území Spišské Bystré a evidovaný Okresným úradom
Poprad, odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 1 Danielovi Herákovi, Kukučínova
507/28, 059 18 Spišské Bystré na 3 roky je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že
uvedený nájomca, ktorý žiada o ďalšie uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme bytu:
- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu neprevyšuje tri a pol násobok
životného minima,
- neporušil ostatné podmienky uvedené v nájomnej zmluve, riadne a včas si platí
predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu.
B) schvaľuje
1) v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov spôsob prenájmu vlastníctva nehnuteľného majetku
vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to prenájom nehnuteľností v katastrálnom
území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa
2) podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov prenájom nehnuteľností v katastrálnom území
Spišské Bystré a to
2-izbový byt č. II./č.2 na prízemí nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica
Družstevná, súpisné číslo 859, orientačné číslo 26 bytového domu postaveného na
parcele registra „C“ parc. č. 1215/118, v katastrálnom území Spišské Bystré
a evidovaný Okresným úradom Poprad, odborom katastrálnym na liste vlastníctva
č. 1 Danielovi Herákovi, Kukučínova 507/28, 059 18 Spišské Bystré na 3 roky a
mesačný nájom vo výške 152,00 eur.
(Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 20.09.2018

Uznesenie č. 34/2018/7
z 34. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 14.09.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 5.4. Návrh na prenájom nebytového priestoru (prenájom telocvične na šk. r.
2018/2019 vrátane šatní a sociálnych zariadení) z dôvodu hodného osobitného zreteľa –
Stolnotenisový oddiel Spišské Bystré, IČO: 50048660
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov – telocvične vrátane šatní
a sociálnych zariadení v objekte základnej školy súpisné číslo 398 na parcele číslo KN „C“
2818/5, k.ú. Spišské Bystré na dobu určitú od 01.09.2018 do 30.06.2019 v utorok a piatok od
17:00 h do 19:00 h a v nedeľu od 10:00 h do 14:00 h pre nájomcu Stolnotenisový oddiel
Spišské Bystré, občianske združenie, IČO: 50048660 je prípad hodný osobitného zreteľa
z dôvodu podpory rozvoja športu občanov obce Spišské Bystré,
B) schvaľuje
prenájom nebytových priestorov - telocvične vrátane šatní a sociálnych zariadení v objekte
základnej školy súpisné číslo 398 na parcele číslo KN „C“ 2818/5, k.ú. Spišské Bystré na
dobu určitú od 01.09.2018 do 30.06.2019 pre nájomcu Stolnotenisový oddiel Spišské Bystré,
občianske združenie, IČO: 50048660 za cenu podľa platných Zásad prenájmu nebytových
priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov.
(Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 20.09.2018

Uznesenie č. 34/2018/8
z 34. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 14.09.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 5.5. Návrh na prenájom nebytového priestoru (prenájom telocvične na šk. r.
2018/2019 vrátane šatní a sociálnych zariadení) z dôvodu hodného osobitného zreteľa –
OFK 1934 Spišské Bystré, IČO: 31949827
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov – telocvične vrátane šatní
a sociálnych zariadení v objekte základnej školy súpisné číslo 398 na parcele číslo KN „C“
2818/5, k.ú. Spišské Bystré na dobu určitú od 01.09.2018 do 30.06.2019 v stredu od 16:00 h
do 19:00 h a v sobotu od 13:00 h do 19:00 h pre nájomcu OFK 1934 Spišské Bystré, IČO:
31949827 je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu podpory rozvoja športu občanov
obce Spišské Bystré,
B) schvaľuje
prenájom nebytových priestorov - telocvične vrátane šatní a sociálnych zariadení v objekte
základnej školy súpisné číslo 398 na parcele číslo KN „C“ 2818/5, k.ú. Spišské Bystré na
dobu určitú od 01.09.2018 do 30.06.2019 pre nájomcu OFK 1934 Spišské Bystré, IČO:
31949827
za cenu podľa platných Zásad prenájmu nebytových priestorov a stanovenie
minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov.
(Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 20.09.2018

Uznesenie č. 34/2018/9
z 34. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 14.09.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 5.6. Návrh na prenájom nebytového priestoru (prenájom telocvične na šk. r.
2018/2019 vrátane šatní a sociálnych zariadení) z dôvodu hodného osobitného zreteľa –
Dobrovoľný hasičský zbor Spišské Bystré, IČO: 37789341
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov – telocvične vrátane šatní
a sociálnych zariadení v objekte základnej školy súpisné číslo 398 na parcele číslo KN „C“
2818/5, k.ú. Spišské Bystré na dobu určitú od 01.09.2018 do 30.06.2019 vo štvrtok od 17:00
h do 19:00 h a v sobotu od 10:00 h do 12:00 h pre nájomcu Dobrovoľný hasičský zbor
Spišské Bystré, IČO: 37789341 je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu podpory
rozvoja športu občanov obce Spišské Bystré,
B) schvaľuje
prenájom nebytových priestorov - telocvične vrátane šatní a sociálnych zariadení v objekte
základnej školy súpisné číslo 398 na parcele číslo KN „C“ 2818/5, k.ú. Spišské Bystré na
dobu určitú od 01.09.2018 do 30.06.2019 pre nájomcu Dobrovoľný hasičský zbor Spišské
Bystré, IČO: 37789341 za cenu podľa platných Zásad prenájmu nebytových priestorov
a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov.
(Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 20.09.2018

Uznesenie č. 34/2018/10
z 34. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 14.09.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2018, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
a školskej jedálne
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2016 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť školského klubu a školskej jedálne
(Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 20.09.2018

Uznesenie č. 34/2018/11
z 34. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 14.09.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 7. Návrh na schválenie zriadenia novej služby – zabezpečenie obedov
s poskytnutím príspevku na stravovanie z rozpočtu obce Spišské Bystré pre dôchodcov
s trvalým pobytom v obci a zabezpečenie finančného krytia z rozpočtu obce na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) schvaľuje
zriadenie novej služby – zabezpečenie obedov s poskytnutím príspevku na stravovanie
z rozpočtu obce Spišské Bystré pre dôchodcov s trvalým pobytom v obci a zabezpečenie
finančného krytia z rozpočtu obce na rok 2019 vo výške 5000,-€
B) ukladá
1. OcÚ a Komisii pre rozvoj a plánovanie zahrnúť finančné krytie na zabezpečenie novej
služby do rozpočtu obce na rok 2019,
2. OcÚ a Komisii pre ochranu verejného poriadku a verejného záujmu pripraviť návrh
VZN o podmienkach poskytovania a výške príspevku do 31.3.2019,
3. OcÚ zabezpečiť zriadenie novej služby do 30.6.2019.
(Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)

Mgr. Marián Luha. v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 20.09.2018

Uznesenie č. 34/2018/12
z 34. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 14.09.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 8. Návrh na schválenie kúpy pozemku

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
kúpu pozemku reg. KN - E parc. č. 3744/2 k.ú. Spišské Bystré, druh pozemku orná pôda
o celkovej výmere 32 m2 od vlastníka zapísaného na LV č. 924 do vlastníctva Obce Spišské
Bystré za cenu 6,-- €/m2 za účelom prepojenia miestnych komunikácií na ul. Partizánska a ul.
Školská v Spišskom Bystrom.
(Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 20.09.2018

Uznesenie č. 34/2018/13
z 34. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 14.09.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 9. Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu k 30.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
berie na vedomie
Monitorovaciu správu k plneniu programového rozpočtu k 30.06.2018

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 20.09.2018

Uznesenie č. 34/2018/14
z 34. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 14.09.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 10. Prehľad príjmov a výdavkov – 01 -06/2018
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
berie na vedomie
prehľad príjmov a výdavkov za 01 – 06/ 2018

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 20.09.2018

Uznesenie č. 34/2018/15
z 34. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 14.09.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018
K bodu 11. 1. Rozpočtové opatrenie č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2018:
Zníženie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
637003 – Propagácia, reklama a inzercia
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
634001 – PHM autobus

- 70,- €
+

70,- €

(Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 20.09.2018

Uznesenie č. 34/2018/16
z 34. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 14.09.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018
K bodu 11. 2. Oznámenie č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
berie na vedomie
Oznámenie pre OZ č.1/2018
Zvýšenie príjmov v podpoložke rozpočtu
111003 – Daň z príjmov poukaz. územ. samospr.

+

zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu
633004 – Stroje, prístroje, zariadenia

+ 4 000,- €

4 000,- €

Mgr. Marián Luh, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 20.09.2018

Uznesenie č. 34/2018/17
z 34. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 14.09.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018
K bodu 11. 3. Oznámenie č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
berie na vedomie
Oznámenie pre OZ č.2/2018
1. Príjmy

EK 312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ +

Výdaje EK 641006 zdroj 111 ZŠ- prenes.kompet.
2. Príjmy

EK 312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ

Výdaje EK 641006 zdroj 111 ZŠ -prenes.kompet.

+

106,-€ /príspevok na učebnice/
106,-€

+ 3 360,-€ /asistenti učiteľa/
+ 3 360,-€

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 20.09.2018

