Uznesenie č. 33/2018/1
z 33. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 27.06.2018
___________________________________________________________________________
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 nájom nehnuteľnosti (prenájom bytu v 8BJ) ako prípad hodný
osobitného zreteľa – Daniel Herák, Kukučínova 507/28, 059 18 Spišské
Bystré
5.3. 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
5.4. Návrh na prenájom nebytového priestoru (prenájom telocvične na
šk. r. 2018/2019 vrátane šatní a sociálnych zariadení) z dôvodu hodného
osobitného
zreteľa
- Telovýchovná jednota „Družstevník“
Spišské Bystré, IČO: 31949827
5.5. 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
5.6. Návrh na prerokovanie žiadosti Márie K. vo veci zistenia záujmu
o kúpu nehnuteľností
5.7. Žiadosť o navýšenie rozpočtu – originálne kompetencie – školský klub
detí
6. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám prenájmu nebytových
priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov
7. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru - prízemia budovy súp.
č. 101 formou obchodnej verejnej súťaže a návrh na schválenie podmienok
obchodnej verejnej súťaže
8. Návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské
Bystré na II. polrok 2018
9. Správa z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce – kontrola
pokladničnej hotovosti a pokladničných operácií
10. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu
Obce za rok 2017
11. Návrh na prerokovanie Záverečného účtu Obce Spišské Bystré a rozpočtové
hospodárenie za rok 2017
12. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Spišské Bystré na
nové volebné obdobie r. 2018 – 2022

13. Návrh na určenie volebných obvodov v Obci Spišské Bystré pre voľby
poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 – 2022
14. Návrh na určenie počtu poslancov Obce Spišské Bystré na nové volebné
obdobie r. 2018 - 2022
15. Návrh na zrušenie uznesenia č. 27/2017/9/bod 10.5 a návrh na schválenie
prenájmu pozemku za účelom vybudovania zberného dvora
16. Návrh na schválenie spolufinancovania vo výške 5 % na podporu triedeného
zberu komunálnych odpadov – zberný dvor
17. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré na druhý polrok
2018
18. Návrh na schválenie prísediaceho na súde
19. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018
20. Rôzne
21. Interpelácie
22. Záver
(Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)
Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 29.06.2018

Uznesenie č. 33/2018/2
z 33. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 27.06.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Starosta obce
určuje
1. za zapisovateľku pani Janu Kiktovú
2. za overovateľov zápisnice pána Petra Kundisa a pani Ing. Kamilu Vilimovú

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 29.06.2018

Uznesenie č. 33/2018/3
z 33. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 27.06.2018
___________________________________________________________________________
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 29.06.2018

Uznesenie č. 33/2018/4
z 33. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 27.06.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 5.6. Návrh na prerokovanie žiadosti Márie K. vo veci zistenia záujmu o kúpu
nehnuteľností
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
neodporúča
Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch par. č. 864/21, 846/101, 846/102,
846/103, 3808, 1789, 864/11 v k.ú. Spišské Bystré

(Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 29.06.2018

Uznesenie č. 33/2018/5
z 33. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 27.06.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 5.7. Žiadosť o navýšenie rozpočtu – originálne kompetencie – školský klub detí
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
odporúča
vyhovieť žiadosti o navýšenie rozpočtu – originálne kompetencie – školský klub detí a
zapracovať sumu vo výške 4 376,00 € do rozpočtu do konca tohto kalendárneho roka (t.j.
mzda za 4 mesiace)

(Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 29.06.2018

Uznesenie č. 33/2018/6
z 33. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 27.06.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 6. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám prenájmu nebytových
priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Zásadám prenájmu nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za
prenájom nebytových priestorov podľa prílohy č. 1
(Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 29.06.2018

Uznesenie č. 33/2018/7
z 33. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 27.06.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 7. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru – prízemia budovy súp.
č. 101 formou obchodnej verejnej súťaže a návrh na schválenie podmienok obchodnej
verejnej súťaže
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
A) v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov prenájom nehnuteľnosti – nebytových priestorov na
prízemí (okrem komunikačného priestoru) v budove súp. č. 101 na pozemku parc. č. 484/1
k.ú. Spišské Bystré na ulici SNP v Spišskom Bystrom obchodnou verejnou súťažou podľa
ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka
B) v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvoria prílohu č. 1 uznesenia
Príloha č. 1:
Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
(ďalej len „vyhlasovateľ“)
vyhlasuje
v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného
zákonníka a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových
priestorov na prízemí v budove súp. č. 101 na ulici SNP v Spišskom Bystrom.
Vyhlasovateľ súťaže: Obec Spišské Bystré
sídlo: Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
IČO: 00326542
Predmet nájmu na základe súťaže: nebytové priestory na prízemí o ploche 204 m2 v budove
súp. č. 101 na pozemku parc. č. 484/1 k.ú. Spišské Bystré na ulici SNP v Spišskom Bystrom
vo vlastníctve vyhlasovateľa.
Účel nájmu: prevádzka služieb prístupných širokej verejnosti so zameraním na propagáciu
kultúrnych, spoločenských alebo historických hodnôt s vylúčením prevádzkovania výherných
hracích automatov, stávkových kancelárií, pohostinských zariadení a činností ohrozujúcich
mravnosť.
Minimálny nájom: 16,43 eur / m2 / rok
Okrem nájomného bude budúci nájomca platiť aj za prevádzkové náklady spojené s užívaním
nebytového priestoru.

Doba nájmu: Doba neurčitá, výpovedná lehota 3 mesiace
Splatnosť nájomného: mesačne do 10. dňa v danom mesiaci
Podmienky súťaže:
1. Návrh musí obsahovať tieto náležitosti:
- u fyzickej osoby meno a priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, podpis fyzickej
osoby, telefonický kontakt
- u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a priezvisko a podpis oprávnenej
osoby konať jej menom, aktuálny výpis z obchodného registra, prípadne iného registra nie
staršie ako 3 mesiace, telefonický kontakt, čestné vyhlásenie, že nebol na jeho majetok
vyhlásený konkurz, počas súťaže neboli proti nemu začaté konkurzné alebo vyrovnávacie
konanie, nebol proti nemu pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
- špecifikáciu nebytového priestoru – predmet nájmu
- predmet nájmu bude v súlade so živnosťou alebo predmetom podnikania
- číselné a slovné vyjadrenie navrhovaného nájomného, ktoré nesmie byť nižšie ako
minimálne nájomné stanovené týmito podmienkami
- popis využitia priestoru počas nájmu
- označenie bankového spojenia, číslo účtu, z ktorého bude hradené nájomné
- čestné vyhlásenie navrhovateľa, že má vysporiadané všetky záväzky voči vyhlasovateľovi
súťaže
2. Súťažné návrhy a doklady musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku.
3. Predložený návrh je možné meniť a dopĺňať po uplynutí termínu stanoveného
podmienkami súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním
stanovenej lehote.
4. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, nebudú do súťaže
zaradené. Predložené návrhy nemôžu obsahovať alternatívne návrhy.
5. Termín na oznámenie prijatia návrhu a výzva na uzatvorenie nájomnej zmluvy je do 30 dní
od vyhlásenia výsledkov súťaže.
6. V prípade, že do 10 dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí
nájomnú zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie nájomnej zmluvy
a vyzvaný na uzatvorenie zmluvy bude ďalší v poradí určenom komisiou.
7. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí.
8. Pri uzatváraní nájomnej zmluvy sa bude vyhlasovateľ riadiť podmienkami súťaže
a ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
9. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky
súťaže.
Spôsob a miesto predkladania návrhov:
Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu je potrebné doručiť
v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:
- presná a úplná adresa odosielateľa – navrhovateľa
- heslo „Obchodná verejná súťaž – budova súp. č. 101“
- označenie „neotvárať“
- adresa príjemcu: Obecný úrad, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Termín predkladania návrhov: do 20.07.2018 do 14.00 hod.

Vyhodnotenie návrhov:
1. Došlé návrhy budú označené podacím číslom, dátumom a hodinou doručenia, zalepené
ostanú do doby otvárania návrhov.
2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude starostom obce menovaná najmenej
trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní a vyhodnotení súťažných
návrhov je vylúčená.
3. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie súťažných návrhov sa otvárať nebudú.
Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.
4. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená
a sídla navrhovateľov, či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, ponúkané ceny,
spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia komisie vyhlásia poradie návrhov
a podpíšu protokol.
Zo súťaže sa vylučujú:
- súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach súťaže
- súťažné návrhy navrhovateľov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, počas súťaže
začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, bol proti navrhovateľovi pre nedostatok
majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu
- návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek podlžnosti voči vyhlasovateľovi súťaže.
Kritéria na vyhodnotenie súťažných návrhov:
Kritériami vyhodnotenia súťažných návrhov, ktoré budú spĺňať súťažné podmienky, sú:
a) cenová ponuka
60 bodov
Návrh s najlepšou hodnotou kritéria získava najvyšší počet bodov, ostatné návrhy získavajú
počet bodov úmerne k hodnote kritéria (aritmeticky prepočítané).
b) poskytované služby
40 bodov
Každý člen komisie na vyhodnotenie súťaže zostaví svoje poradie návrhov podľa vhodnosti
účelu, pričom najvhodnejšej ponuke pridelí najvyšší počet bodov, ostatným v poradí pridelí
počet bodov v závislosti na počte návrhov (pri dvoch návrhoch prvý v poradí má 40 bodov,
druhý v poradí má 20 bodov)
Výsledný počet bodov je súčet bodov za kritérium a) a súčtu bodov za všetkých členov
komisie za kritérium b).
Komisia pre vyhodnotenie vyhodnotí súťažné návrhy podľa uvedených kritérií a určí konečné
poradie navrhovateľov.
V prípade rovnakého počtu bodov na prvom mieste si vyhlasovateľ môže uplatniť právo
vyzvať najúspešnejších navrhovateľov na užšiu súťaž - na doplnenie návrhu za účelom
dosiahnutia výhodnejšej ponuky, ak si vyhlasovateľ toto právo neuplatní, rozhodne sa
hlasovaním členov komisie.
Komisia na vyhodnotenie súťaže môže spôsob vyhodnotenia prispôsobiť a upraviť pred
otváraním obálok so súťažnými návrhmi. Spôsob hodnotenia musí byť uvedený v zápisnici
z vyhodnotenia súťažných návrhov.
Termín a spôsob vyhlásenia výsledkov súťaže:
Vyhlasovateľ vyhlási výsledky súťaže na webovom sídle vyhlasovateľa do 15 dní po termíne
na doručenie návrhov. Zároveň v tej istej lehote podaním na pošte oznámi výsledok súťaže
písomne každému účastníkovi súťaže.
Obhliadka nehnuteľnosti:
Obhliadku priestorov je možné dohodnúť na tel. č.: 052/779 21 97, 0902 919 740

Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže:
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo:
a) odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu
b) meniť uverejnené podmienky súťaže
c) zrušiť súťaž bez uvedenia dôvodu
d) pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na
doplnenie a vykonanie opravy
e) vyzvať navrhovateľov alebo niektorých z nich na doplnenie návrhu za účelom dosiahnutia
výhodnejšej ponuky (užšia súťaž)
f) predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku.
V Spišskom Bystrom dňa ..............................
Mgr. Marián Luha
starosta obce
Vyvesené: ..........................
Zvesené:

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

(Hlasovanie: za: 3, proti: 1, zdržal sa: 1)

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 29.06.2018

Uznesenie č. 33/2018/8
z 33. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 27.06.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na
II. polrok 2018
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
A) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2018
B) poveruje
hlavného kontrolóra obce vykonaním kontroly
(Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 29.06.2018

Uznesenie č. 33/2018/9
z 33. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 27.06.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 9. Správa z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce – kontrola
pokladničnej hotovosti a pokladničných operácií
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
Správu z vykonanej následnej kontroly – Kontrola pokladničnej hotovosti a pokladničných
operácií obce Spišské Bystré

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 29.06.2018

Uznesenie č. 33/2018/10
z 33. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 27.06.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 10. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce za
rok 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu Obce Spišské
Bystré za rok 2017

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 29.06.2018

Uznesenie č. 33/2018/11
z 33. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 27.06.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Návrh na prerokovanie Záverečného účtu Obce Spišské Bystré a rozpočtové
hospodárenie za rok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
A) berie na vedomie
správu audítora za rok 2017
B) schvaľuje
a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu zákonného rezervného fondu
vo výške 324 505,06 EUR
(Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 29.06.2018

Uznesenie č. 33/2018/12
z 33. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 27.06.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 12. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Spišské Bystré na
nové volebné obdobie r. 2018 - 2022
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
určuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov výkon funkcie starostu Obce Spišské Bystré v novom volebnom období
r. 2018 – 2022 v celom rozsahu, t.z. v plnom rozsahu, na plný úväzok, t.j. 100 %
(Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 29.06.2018

Uznesenie č. 33/2018/13
z 33. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 27.06.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 13. Návrh na určenie volebných obvodov v Obci Spišské Bystré pre voľby
poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 - 2022
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
určuje
v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre voľby poslancov do
obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie r. 2018 – 2022 jeden volebný obvod.
(Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 29.06.2018

Uznesenie č. 33/2018/14
z 33. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 27.06.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 14. Návrh na určenie počtu poslancov Obce Spišské Bystré na nové volebné
obdobie r. 2018 - 2022
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
určuje
v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov počet poslancov obce Spišské Bystré v novom volebnom období r. 2018 – 2022:
9 poslancov.
(Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 29.06.2018

Uznesenie č. 33/2018/15
z 33. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 27.06.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 15. Návrh na zrušenie uznesenia č. 27/2017/9/bod 10.5. a návrh na schválenie
prenájmu pozemku za účelom vybudovania zberného dvora
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
A) ruší
Uznesenie č. 27/2017/9/bod 10.5, ktorým bol schválený prenájom pozemku reg. KN „C“
parc. č. 4318/1 v k.ú. Spišské Bystré evidovaného na Liste vlastníctva č. 2181 v rámci
Spoločnej nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
v znení neskorších predpisov v spoluvlastníctve podielnikov združených v spoločenstve
Urbariát – pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré, SNP 134, Spišské Bystré IČO: 17150981
v prospech Obce Spišské Bystré za účelom vybudovania kompostárne o výmere max. 750 m2
za cenu max.
1,-- eur/m2/rok.
B) schvaľuje
prenájom pozemku reg. KN „C“ parc. č. 4318/17 odčleneného z pozemku parc. č. 4318/1
v k.ú. Spišské Bystré evidovaného na Liste vlastníctva č. 2181 v rámci Spoločnej
nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení
neskorších predpisov v spoluvlastníctve podielnikov združených v spoločenstve Urbariát –
pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré, SNP 134, Spišské Bystré IČO: 17150981
v prospech Obce Spišské Bystré za účelom vybudovania zberného dvora o výmere 750 m2 za
cenu max. 1,-- eur/m2/rok.
(Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 29.06.2018

Uznesenie č. 33/2018/16
z 33. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 27.06.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 16. Návrh na schválenie spolufinancovania vo výške 5% na podporu
triedeného zberu komunálnych odpadov – zberný dvor
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
1. predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy z Operačného
programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33 na
realizáciu projektu „Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Spišské Bystré“
2. výšku celkových výdavkov na projekt v hodnote 285 583,81 eur
3. výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt v hodnote 271 304,62 eur
4. výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu v hodnote 14 279,19 eur

(Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 29.06.2018

Uznesenie č. 33/2018/17
z 33. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 27.06.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 17. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré na druhý
polrok 2018

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
berie na vedomie
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré na druhý polrok 2018

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 29.06.2018

Uznesenie č. 33/2018/18
z 33. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 27.06.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 18. Návrh na schválenie prísediaceho na súde
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
za prísediaceho Okresného súdu v Poprade na roky 2018 – 2022 v súlade s ustanovením
§ 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení
niektorých zákonov pani Martu Alžbetkinovú, bytom Školská 559, 059 18 Spišské Bystré.
(Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)

Mgr. Marián Luh, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 29.06.2018

Uznesenie č. 33/2018/19
z 33. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 27.06.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 19. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018
19.1. Rozpočtové opatrenie č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
A) schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2018:
Zvýšenie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu:
223002 – ZŠ bežné príjmy
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
641006 – ZŠ výdaje z BP
Zvýšenie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu:
111003 – Daň z príjmov poukaz. uzem.samospr.
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
641006 – ZŠ originálne kompetencie

+ 2 230,- €
+ 2 230,- €
+ 4 376,- €
+ 4 376,- €

(Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)

B) berie na vedomie
Zvýšenie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu:
312001 – Príspevok ÚPSVaR – šk. pomôcky deti v HN
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
642026 – Príspevok ÚPSVaR – šk. pomôcky deti v HN

+

814,- €

+

814,- €

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 29.06.2018

Uznesenie č. 33/2018/20
z 33. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 27.06.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 19. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018
19.2. Rozpočtové opatrenie č. 7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2018:
Zvýšenie kapitálových príjmov v podpoložke rozpočtu:
233001 – Predaj pozemkov
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
716
– Projektová dokumentácia Zberný dvor, kompostovisko
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
716
– Projektová dokumentácia Kultúrny dom
Zvýšenie príjmových finančných operácií v podpoložke rozpočtu:
454001 – Čerpanie RF
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717002 – Kultúrny dom /KZ 46/

+ 4 280,- €
+ 2 900,- €
+ 1 380 ,-€
+ 324 505,06 €
+324 505,06 €

(Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 29.06.2018

Uznesenie č. 33/2018/21
z 33. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 27.06.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 20. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Spišské Bystré
A) schvaľuje
1. odkúpenie stavby „sypaň“ bez uskladnených predmetov na pozemku par. č. 7637/4
v k.ú. Spišské Bystré zapísanej na liste vlastníctva č. 2859 za sumu 3 500,00 eur.
(Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)
2. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2018:
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
111003 Daň z príjmov poukaz. územ. samosprav.
Zvýšenie kapitálových výdavkov podpoložke rozpočtu:
712001 – sypaň

+ 3 500,- €
+ 3 500,- €

(Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
111003 Daň z príjmov poukaz. územ. samosprav.
Zvýšenie bežných výdavkov podpoložke rozpočtu:
633006 – materiál, činnosť DHZO

+ 1 140,- €
+ 1 140,- €

(Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)

B) odporúča
Zakúpenie vecných prostriedkov pre členov DHZO a to ľahký zásahový oblek
Foreman Basic v počte kusov 4
(Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 29.06.2018

