OCUSB/2020/0037/012/001
Príloha č. 2:

STAROSTA OBCE S P I Š S K É B Y S T R É
OCUSB/2020/0037/012/002

V Spišskom Bystrom, 16.11.2020

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
11. 12. 2020 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.

Otvorenie zasadania
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní
Žiadosti občanov a organizácií:
5.1. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti pozemku registra
„C“ 157/15 a 7636/10, Rastislav Pavliga a manželka Bc. Mária
Pavligová, SNP 96/90, 059 18 Spišské Bystré z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
5.2. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti pozemku – Božena
Chmurová, Školská 539/52, 059 18 Spišské Bystré z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
5.3. Predbežné schválenie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku – Jakub
Ferko, Školská 561, 059 18 Spišské Bystré
5.4. Predbežné schválenie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku –
Zuzana Šellengová, Školská 538/51, 059 18 Spišské Bystré
Správa z vykonanej následnej kontroly – Kontrola interných predpisov ZŠ
s MŠ Spišské Bystré
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské
Bystré na I. polrok 2021
Návrh na schválenie VZN č. .../2020 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh na schválenie VZN č. ..../2020 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu, školskej jedálne
Návrh na schválenie VZN č. .../2020 o určení príspevku na mzdy a
prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení na
území obce Spišské Bystré
Správa veliteľa DHZO o stave a akcieschopnosti DHZO za rok 2020
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré na rok 2021
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13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Spišské Bystré k návrhu
rozpočtu na rok 2021
Návrh rozpočtu Obce Spišské Bystré na rok 2021 s výhľadom na roky
2022 – 2023
Návrh vecnej náplne použitia rezervného fondu Obce Spišské Bystré
v roku 2021
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2020
16.1. Rozpočtové opatrenie č. 8/2020
16.2. Oznámenie č. 3/2020
Rôzne
Interpelácie
Záver

Mgr. Marián Luha
starosta obce
Zverejnené dňa: 07.12.2020

2

Príloha č. 3:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 15. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 11.12.2020
K bodu číslo: 4
Názov materiálu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ UZNESENÍ
Z PREDCHÁDZAJÚCICH ZASADANÍ

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce
Spracovateľ: Jana Kiktová, administratívna pracovníčka

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

V Spišskom Bystrom dňa 18.11.2020
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1. Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré zo dňa 28.10.2020
Uznesenie č. 14/2020/4: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
odkúpenie pozemku registra „C“ parcelné číslo 1215/267 o celkovej výmere 68 m2, druh pozemku trvalý trávny
porast, k. ú. Spišské Bystré, evidovaný Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na LV č. 2823 vo vlastníctve
Matúš Hoššo, r. Hoššo a Jana Hoššová, r. Jakubčová, Dolný rad 22, 058 01 Poprad (adresa BSM: Partizánska
17/15, 059 18 Spišské Bystré) za sumu 979,20 eur.

Plnenie: v plnení. Oznámenie o výsledku rokovania a návrh kúpnej zmluvy zaslaný
Hoššovcom dňa 11.11.2020.
Uznesenie č. 14/2020/5: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
odkúpenie novozameraných pozemkov registra „C“ parcelné číslo 836/8 o celkovej výmere 30 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, parcelné číslo 836/9 o výmere 2 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
a parcelné číslo 836/10 o výmere 2 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Spišské Bystré, evidovaný
Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na LV č. 1472 vo vlastníctve Orolín Pavol, r. Orolín, Cintorínska
358/34, 059 18 Spišské Bystré v podiele ½ a Anna Orolínová, r. Marušinová, Michalská 479/10, 059 18 Spišské
Bystré v podiele 1/2 za sumu 690,00 eur. Novozamerané pozemky odčlenené na základe geometrického plánu č.
94/2020 vyhotoveného dňa 02.09.2020, úradne overeného dňa 09.09.2020 pod číslom G1-797/2020 Okresným
úradom Poprad, katastrálny odbor.

Plnenie: splnené. Zmluva podpísaná obcou 18.11.2020 a druhou zmluvnou stranou 25.11.2020.
Zverejnená bola na webovom sídle obce dňa 26.11.2020 a účinnosť nadobudla dňa 27.11.2020.
Uznesenie č. 14/2020/6: 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, že výpožička 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
01.11.2020 do 31.03.2021 v stredu od 17:30 h do 19:00 h a v sobotu od 15:00 h do 19:00 h pre nájomcu
OFK 1934 Spišské Bystré, IČO: 31949827, Michalská 394/4, 059 18 Spišské Bystré je prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že obec chce poskytnúť a vytvárať všetkým občanom dostatočné podmienky na
udržiavanie a rozvoj telesnej kondície v rámci športových aktivít a tým zabezpečiť zdravý životný štýl svojich
obyvateľov, zároveň poskytnúť priestor pre zmysluplné trávenie voľných chvíľ detí a mládeže.
B) schvaľuje
1. v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
spôsob výpožičky vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to výpožička
nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa.
2. podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
výpožičku nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to výpožičku nebytových priestorov 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 01.11.2020 do 31.03.2021 pre nájomcu OFK 1934
Spišské Bystré, Michalská 394/4, Spišské Bystré, IČO: 31949827 za cenu podľa aktuálnych Zásad
prenájmu a výpožičky nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových
priestorov, t.j. cena je stanovená pre neziskové organizácie so sídlom v obci Spišské Bystré bezodplatne. A
cena prevádzkových nákladov bude stanovená v zmysle vyššie uvedených zásad aktuálne platných v čase
schvaľovania tohto nájmu. Vypožičiavateľ je povinný uhradiť náklady (elektrickú energiu, vodné, stočné,
odvoz a likvidácia odpadu, upratovanie, a pod.) spojené s užívaním priestoru, ktoré budú dohodnuté
individuálne v zmluve o výpožičke.

Plnenie: v plnení.
Uznesenie č. 14/2020/7: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
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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
01.11.2020 do 31.03.2021 v stredu od 16:00 h do 17:30 h a v sobotu od 13:00 h do 15:00 h pre nájomcu
Obecný futbalový klub Kravany, Kravany 282, 059 18 Kravany IČO: 42037301 je prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu, že obec chce poskytnúť a vytvárať všetkým občanom dostatočné podmienky na udržiavanie
a rozvoj telesnej kondície v rámci športových aktivít a tým zabezpečiť zdravý životný štýl svojich
obyvateľov, zároveň poskytnúť priestor pre zmysluplné trávenie voľných chvíľ detí a mládeže. V družstve
prípravka hrajú futbal aj chlapci z našej 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 výpožička
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 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 01.11.2020 do 31.03.2021 pre nájomcu Obecný
futbalový klub Kravany, Kravany 282, 059 18 Kravany IČO: 42037301 za cenu podľa aktuálnych Zásad
prenájmu a výpožičky nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových
priestorov, t.j. cena je stanovená za telocvičňu pre ostatných žiadateľov na 9,00 €/hodina. A cena
prevádzkových nákladov bude stanovená v zmysle vyššie uvedených zásad aktuálne platných v čase
schvaľovania tohto nájmu. Nájomca je povinný uhradiť náklady (elektrickú energiu, vodné, stočné, odvoz
a likvidácia odpadu, upratovanie, a pod.) spojené s užívaním priestoru, ktoré budú dohodnuté individuálne
v zmluve o nájme.

Plnenie: v plnení.
Uznesenie č. 14/2020/8: 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.1 na prízemí 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: Natálií Kovalčíkovej, Kukučínova 512/33, 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.1 na prízemí 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 Natálií Kovalčíkovej, Kukučínova 512/33, 059 18 Spišské Bystré na 1 rok a mesačný
nájom vo výške 152,00 eur.

Plnenie: splnené. Zmluva podpísaná oboma zmluvnými stranami dňa 24.11.2020. Zverejnená
bola na webovom sídle obce dňa 26.11.2020 a účinnosť nadobudla dňa 27.11.2020.

Uznesenie č. 14/2020/9: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
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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 je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov;
časti pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré sú dlhodobo užívané a využívané 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 žiadateľke
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/m 2 x 377 m2).

Plnenie: splnené. Zmluva podpísaná oboma zmluvnými stranami dňa 19.11.2020. Zverejnená
na webovom sídle obce dňa 19.11.2020 a účinnosť nadobudla dňa 20.11.2020. Nájomne
uhradené 19.11.2020 do pokladne obecného úradu.
Uznesenie č. 14/2020/10: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
neschválilo
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. 7636/10 o výmere 22 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie, k.ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 36444499-133/2019 zo dňa 02.10.2019
overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1-914/19 dňa 11.10.2019 od parcely
registra „C“ s par. č. 7636/1 od celkovej výmery: 5 394 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k.ú.
Spišské Bystré, evidovanej Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na LV č. 1, vo vlastníctve Obce Spišské
Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
- novozameraný pozemok registra „C“ s parc. č. 157/15 o výmere 87 m2, druh pozemku: vodná plocha, k.ú.
Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 36444499-133/2019 zo dňa 02.10.2019 overený Okresným
úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1-914/19 dňa 11.10.2019 od parcely registra „C“ s par. č.
157/2 od celkovej výmery: 780 m2, druh pozemku: vodná plocha, k.ú. Spišské Bystré, evidovanej Okresným
úradom Poprad, katastrálny odbor na LV č. 1, vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské
Bystré z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe žiadosti: Rastislav Pavliga a manželka Bc. Mária
Pavligová, r. Lavková, trvale bytom obaja SNP 96/90, 059 18 Spišské Bystré za cenu 1 744,-- eur.

Plnenie: splnené. Dňa 11.11.2020 zaslané oznámenie o výsledku rokovania z 28.10.2020.
Dňa 02.11.2020 opätovné doručenie žiadosti o odkúpenie pozemku. Bude predmetom
rokovania dňa 11.12.2020.
Uznesenie č. 14/2020/11: 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, že zámena nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré je
prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov vo vlastníctve
obce a vo vlastníctve žiadateľa Jána Barnu.
B) schvaľuje
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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 Jána
Barnu s manželkou Jarmilou Barnovou, r. Bančanská, Jána Lačeka 609/4, 059 18 Spišské Bystré
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Spišské Bystré, obec Spišské Bystré, okres Poprad, a to:
novozameraný pozemok registra „C“ s parc. č. 7643/13 o výmere 8 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 36444499-130/2020 zo dňa 23.06.2020,
overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1-528/2020 dňa 08.07.2020 od parcely
registra „C“ s par. č. 7643/6 od celkovej výmery: 4 985 m 2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú.
Spišské Bystré, evidovanej Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na LV č. 1, vo vlastníctve Obce Spišské
Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
- novozameraný pozemok registra „C“ s parc. č. 5007/6 o výmere 15 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, k. ú.
Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 36444499-130/2020 zo dňa 23.06.2020, overený Okresným
úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1-528/2020 dňa 08.07.2020 od parcely registra „E“ s par. č.
7643 od celkovej výmery: 16 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
(celková veľkosť výmery v m2: 23)
Ján Barna, r. Barna, Jána Lačeka 609/4, 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. 2976 parcely registra „C“ parcelné číslo 4911/194, druh pozemku orná pôda
o celkovej výmere 26 m2, pod B 8 v podiele 13/768, t.j. 0,44 m2,
spoluvlastnícky podiel z LV č. 265 parcely registra „E“ parcelné číslo 836, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie o celkovej výmere 67 m2, pod B 5 v podiele 3/8, t.j. 25,125 m2,
spoluvlastnícky podiel z LV č. 2231 parcely registra „E“ parcelné číslo 926/1, druh pozemku orná pôda o celkovej
výmere 52 m2, pod B 13 v podiele 13/768, t.j. 0,88 m2,
spoluvlastnícky podiel z LV č. 2231 parcely registra „E“ parcelné číslo 1115, druh pozemku
orná pôda
o celkovej výmere 110 m2, pod B 13 v podiele 13/768, t.j. 1,86 m2,
spoluvlastnícky podiel z LV č. 2231 parcely registra „E“ parcelné číslo 1732/1, druh pozemku orná pôda
o celkovej výmere 117 m2, pod B 13 v podiele 13/768, t.j. 1,98 m2,
spoluvlastnícky podiel z LV č. 858 parcely registra „E“ parcelné číslo 863/1, druh pozemku trvalý trávny porast,
o celkovej výmere 82 m2, pod B 6 v podiele 1/12, t.j. 6,83 m2,
(celková veľkosť spoluvlastníckych podielov v m2: 37,11)
bez nároku na ďalšie finančné vyrovnanie, s tým, že poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra
nehnuteľností uhradí obec.

Plnenie: splnené. Zmluva podpísaná oboma zmluvnými stranami dňa 27.11.2020. Zverejnená na
webovom sídle obce dňa 30.11.2020 a účinnosť nadobudla dňa 01.12.2020.
Uznesenie č. 14/2020/12: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
predbežne žiadosť o odkúpenie pozemku od žiadateľa Ľubomír Buday, Kežmarská
993/5, 058 01 Poprad len pod zastavanou plochou a nájom na priľahlé pozemky
2. odporúča
doručiť geometrický plán úradne overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom a znalecký
posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku.
1.

Plnenie: splnené. Oznámenie o výsledku prerokovania zaslané aj s odporúčaním dňa
11.11.2020.
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Uznesenie č. 14/2020/13: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
predbežne žiadosť o odkúpenie pozemku od žiadateľa Marián Klimo, Krátka 786/10 ,
059 18 Spišské Bystré len za žiadateľovým pozemkom bez zásahu do cesty
2. odporúča
doručiť geometrický plán úradne overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom a znalecký
posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku.
1.

Plnenie: splnené. Oznámenie o výsledku prerokovania zaslané aj s odporúčaním dňa
11.11.2020.
Uznesenie č. 14/2020/14: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
neschvaľuje
žiadosť o odkúpenie pozemku od žiadateľa Jozef Jurčo, SNP 133, 059 18 Spišské Bystré

Plnenie: splnené. Oznámenie o výsledku prerokovania zaslané dňa 11.11.2020.
Uznesenie č. 14/2020/15: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
žiadosť o prerokovanie predaja pozemku od žiadateľa Helena Harhovská, SNP 104, 059 18 Spišské Bystré
a trvá na cene v zmysle uznesenia č. 12/2020/6

Plnenie: splnené. Oznámenie o výsledku prerokovania a trvaní na cene zaslané 13.11.2020.
Uznesenie č. 14/2020/16: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje zmenu uznesenia č. 12/2020/7 zo dňa 24.06.2020 v časti B) bod 2) nasledovne:
2) podľa ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré a to
- novozameraný diel č. 2 k parcele registra „C“ s parc. č. 619/4 o výmere 24 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 25/2020 zo dňa 26.08.2020, overený
Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1- 759/20 dňa 16.09.2020 od parcely registra
„C“ s par. č. 7640/1 od celkovej výmery: 551 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské
Bystré, evidovanej Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na LV č. 1, vo vlastníctve Obce Spišské Bystré,
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
- novozameraný diel č. 3 k parcele registra „C“ s parc. č. 7640/7 o výmere 45 m2, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 25/2020 zo dňa 26.08.2020,
overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1- 759/20 dňa 16.09.2020 od parcely
registra „C“ s par. č. 7640/1 od celkovej výmery: 551 m 2, 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
žiadateľom: Marián Zeman, Mgr. Eva Zemanová, obaja trvale bytom: SNP 266/182A, 059 18 Spišské Bystré
za cenu 16,00 eur/m2 , spolu za cenu 1 104,--EUR.

Plnenie: splnené. Zmluva podpísaná druhou zmluvnou stranou dňa 02.12.2020. Zverejnená na
webovom sídle obce dňa 08.12.2020 a účinnosť nadobudla dňa 09.12.2020.
Uznesenie č. 14/2020/19: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení č. 6/2020 o podmienkach užívania areálu ZŠ s MŠ Spišské Bystré

Plnenie: splnené. Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli.
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Uznesenie č. 14/2020/20: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Hodnotiacu správu 2019/2020 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Spišské Bystré

Plnenie: splnené.
Uznesenie č. 14/2020/21: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív (zo
štátneho rozpočtu SR) poskytnutej Ministerstvom financií SR pre obec Spišské Bystré z dôvodu kompenzácie
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 spôsobených pandémiou ochorenia COVID – 19
B) schvaľuje
1. prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív (zo štátneho rozpočtu SR)
poskytnutej Ministerstvom financií SR pre Obec Spišské Bystré na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu
kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 spôsobených pandémiou ochorenia COVID
– 19 vo výške 50 000,- EUR za podmienok určených v uznesení vlády SR č.494/2020 zo dňa 12.08.2020
2.

rozpočtové opatrenie č. 6/2020
Zvýšenie príjmových finančných operácií v podpoložke rozpočtu:
514002 – Prijatý úver dlhodobý MF /KZ 20/
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717001 – Chodník ul. Michalská /KZ 20-čerpanie úveru/
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
637004 – Odvoz, zneškodnenie odpadu /KZ 20-čerpanie úveru/

+

50 000,00 €

+

38 013,60 €

+ 11 986,40 €

Plnenie: splnené. Žiadosť zaslaná dňa 29.10.2020 a zapracované do rozpočtovníctva.
Uznesenie č. 14/2020/22: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2020:
Zníženie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
641006 – ZŠ originálne kompetencie
Zníženie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717001 – Chodník ul. Michalská
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
632004 – Komunikačná infraštruktúra - internet
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
632005 – Telekomunikačné služby
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
632001 – Elektrina ČOV
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
633002 – Výpočtová technika
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
635004 – Servis, údržba ČOV
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
637004 – Odvoz, zneškodnenie odpadu
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
635006 – Správa a údržba ciest
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717002 – Zateplenie PZ - spoluúčasť
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717001 – Stavby a ich techn. zhodnotenie
Zvýšenie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu:
223002 – ZŠ bežné príjmy
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
641006 – ZŠ výdaje z BP
Zníženie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu:
641006 – ZŠ originálne kompetencie
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:

- 30 554,- €
- 39 000,- €
+

160,- €

+

1 000,- €

+ 2 000,- €
+ 1 500,- €
+

1 000,- €

+

2 500,- €

+

2 000,- €

+

1 000,- €

+

58 394,- €

+

7 591,- €

+

7 591,- €

-

9 590,- €
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721002 – Transfer ZŠ kapitálové výdaje

+

9 590,- €

Plnenie: splnené. Zapracované do rozpočtovníctva.
Uznesenie č. 14/2020/24: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
prehlasuje,
že stavby nachádzajúce sa v katastrálnom území Spišské Bystré na pozemkoch KN „C“ č. 7687/3, KN „C“ 7544/4,
KN „C“ 7658/4, KN „E“ 7543, KN „E“ 7549, KN „E“ 7603/304, KN „E“ 7603/310, KN „E“ 7631, KN „E“ 7632,
KN „E“ 7633, KN „E“ 7634 sú vo vlastníctve obce Spišské Bystré a boli vybudované pred rokom 1991.

Plnenie: splnené. Doklady zaslané na SPF dňa 02.11.2020.
12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré zo dňa 24.06.2020
Uznesenie č. 12/2020/6: 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,
že predaj nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa
jedná o majetkovoprávne usporiadanie pozemku; a to časti pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré sú dlhodobo
zastavané a užívané žiadateľkou. Pozemky budú využívané ako dvor pri rodinnom dome.
B) schvaľuje
1) v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to predaj nehnuteľnosti
v katastrálnom území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa.
2) podľa ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré a to
- novozameraný diel č. 1 registra „C“ s parc. č. 7636/11 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 51/2019 zo dňa 10.12.2019, overený
Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1-1231/19 dňa 14.01.2020 od parcely registra
„C“ s par. č. 7637/1 od celkovej výmery: 704 m 2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské
Bystré, evidovanej Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na LV č. 1, vo vlastníctve Obce Spišské Bystré,
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
- novozameraný diel č. 2 registra „C“ s parc. č. 7636/2 o výmere 32 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 51/2019 zo dňa 10.12.2019, overený
Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1-1231/19 dňa 14.01.2020 od parcely registra
„C“ s par. č. 7637/1 od celkovej výmery: 704 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské
Bystré, evidovanej Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na LV č. 1, vo vlastníctve Obce Spišské Bystré,
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
- novozameraný diel č. 3 registra „C“ s parc. č. 7636/11 o výmere 22 m2, druh pozemku: vodná plocha, k. ú.
Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 51/2019 zo dňa 10.12.2019, overený Okresným úradom
Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1-1231/19 dňa 14.01.2020 od parcely registra „C“ s par. č. 7706/1
od celkovej výmery: 64 306 m2, druh pozemku: vodná plocha, k. ú. Spišské Bystré, evidovanej Okresným
úradom Poprad, katastrálny odbor na LV č. 1, vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18
Spišské Bystré
- novozameraný diel č. 4 registra „C“ s parc. č. 7636/2 o výmere 40 m2, druh pozemku: vodná plocha, k. ú.
Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 51/2019 zo dňa 10.12.2019, overený Okresným úradom
Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1-1231/19 dňa 14.01.2020 od parcely registra „C“ s par. č. 7706/1
od celkovej výmery: 64 306 m2, druh pozemku: vodná plocha, k. ú. Spišské Bystré, evidovanej Okresným
úradom Poprad, katastrálny odbor na LV č. 1, vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18
Spišské Bystré
- novozameraný diel č. 5 registra „C“ s parc. č. 7636/11 o výmere 6 m2, druh pozemku: vodná plocha, k. ú.
Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 51/2019 zo dňa 10.12.2019, overený Okresným úradom
Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1-1231/19 dňa 14.01.2020 od parcely registra „C“ s par. č. 157/1
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-

-

-

od celkovej výmery: 18 m2, druh pozemku: vodná plocha, k. ú. Spišské Bystré, evidovanej Okresným úradom
Poprad, katastrálny odbor na LV č. 1, vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské
Bystré
novozameraný diel č. 6 registra „C“ s parc. č. 7636/2 o výmere 7 m2, druh pozemku: vodná plocha, k. ú. Spišské
Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 51/2019 zo dňa 10.12.2019, overený Okresným úradom Poprad,
katastrálnym odborom pod číslom G1-1231/19 dňa 14.01.2020 od parcely registra „C“ s par. č. 157/1 od
celkovej výmery: 18 m2, druh pozemku: vodná plocha, k. ú. Spišské Bystré, evidovanej Okresným úradom
Poprad, katastrálny odbor na LV č. 1, vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské
Bystré
novozameraný diel č. 7 registra „C“ s parc. č. 7636/11 o výmere 3 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 51/2019 zo dňa 10.12.2019, overený
Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1-1231/19 dňa 14.01.2020 od parcely registra
„C“ s par. č. 7636/2 od celkovej výmery: 45 m 2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské
Bystré, evidovanej Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na LV č. 1, vo vlastníctve Obce Spišské Bystré,
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
novozameraný diel č. 8 registra „C“ s parc. č. 7636/2 o výmere 42 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 51/2019 zo dňa 10.12.2019, overený
Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1-1231/19 dňa 14.01.2020 od parcely registra
„C“ s par. č. 7636/2 od celkovej výmery: 45 m 2, 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.
žiadateľke Helene Harhovskej, trvale bytom: SNP 104, 059 18 Spišské Bystré za cenu 16,00 eur/m2, spolu
za cenu 2 624,--EUR.

Plnenie: v plnení. Zaslaná odpoveď na základe uznesenia č. 14/2020/15 zo dňa 28.10.2020.
Uznesenie č. 12/2020/7: 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,
že predaj nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa
jedná o majetkovoprávne usporiadanie pozemku; a to časti pozemkov vo vlastníctve obce, na ktorých sa nachádza
pozostatok sypanca, ktorý sa historicky nachádza na uvedenom pozemku. Nakoľko predchádzajúci vlastník
majetkovo právne nevysporiadal túto nehnuteľnosť. Uvedeným predajom dôjde k zosúladeniu právneho stavu so
skutkovým
B) schvaľuje
1) v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to predaj nehnuteľnosti
v katastrálnom území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa.
2) podľa ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré a to
- novozameraný diel č. 2 k parcele registra „C“ s parc. č. 619/2 o výmere 24 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 10/2020 zo dňa 20.03.2020, overený
Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1- 245/20 dňa 29.04.2020 od parcely registra
„C“ s par. č. 7640/1 od celkovej výmery: 551 m 2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské
Bystré, evidovanej Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na LV č. 1, vo vlastníctve Obce Spišské Bystré,
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
- novozameraný diel č. 3 k parcele registra „C“ s parc. č. 7640/5 o výmere 45 m2, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 10/2020 zo dňa 20.03.2020,
overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1- 245/20 dňa 29.04.2020 od parcely
registra „C“ s par. č. 7640/1 od celkovej výmery: 551 m 2, 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
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žiadateľom: Marián Zeman, Mgr. Eva Zemanová, obaja trvale bytom: SNP 266/182A, 059 18 Spišské Bystré
za cenu 16,00 eur/m2 , spolu za cenu 1 104,--EUR.

Plnenie: splnené. Kúpna zmluva bola podpísaná oboma zmluvnými stranami dňa 15.07.2020,
zverejnená na webovom sídle obce dňa 16.07.2020 a účinnosť nadobudla dňa 17.07.2020.
Rozhodnutie o zamietnutí vkladu. Predmetom rokovania dňa 28.10.2020. Nová zmluva už so
zapracovanými zmenami bola podpísaná dňa 02.12.2020
Uznesenie č. 12/2020/10: 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,
že výpožička 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 01.11.2020 do 01.05.2021
v pondelok a piatok od 16:00 h do 17:00 h a v sobotu od 10:00 h do 12:00 h pre nájomcu ŠPORTOVÝ KLUB
MLÁDEŽE SPIŠSKÉ BYSTRÉ, občianske združenie, IČO: 52368033, Cintorínska 366/28, 059 18 Spišské
Bystré je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že obec chce poskytnúť a vytvárať všetkým občanom
dostatočné podmienky na udržiavanie a rozvoj telesnej kondície v rámci športových aktivít a tým zabezpečiť
zdravý životný štýl svojich obyvateľov, zároveň poskytnúť priestor pre zmysluplné trávenie voľných chvíľ detí
a mládeže.
B) schvaľuje
1. v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
spôsob výpožičky vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to výpožička
nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa.
2. podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
výpožičku nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to výpožičku nebytových priestorov 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 01.11.2020 do 01.05.2021 pre nájomcu ŠPORTOVÝ
KLUB MLÁDEŽE SPIŠSKÉ BYSTRÉ, občianske združenie, IČO: 52368033, Cintorínska 366/28, 059 18
Spišské Bystré za cenu podľa aktuálnych Zásad prenájmu a výpožičky nebytových priestorov a stanovenie
minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov, t.j. cena je stanovená pre neziskové organizácie so
sídlom v obci Spišské Bystré bezodplatne. A cena prevádzkových nákladov bude stanovená v zmysle vyššie
uvedených zásad aktuálne platných v čase schvaľovania tohto nájmu. Vypožičiavateľ je povinný uhradiť
náklady (elektrickú energiu, vodné, stočné, odvoz a likvidácia odpadu, upratovanie, a pod.) spojené
s užívaním priestoru, ktoré budú dohodnuté individuálne v zmluve o výpožičke.

Plnenie: v plnení.
Uznesenie č. 12/2020/11: 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, že výpožička 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
01.09.2020 do 01.09.2021 vo štvrtok od 16:30 h do 18:30 h a v nedeľu od 16:00 h do 18:00 h pre nájomcu
Dobrovoľný hasičský zbor Spišské Bystré, IČO: 37789341, je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že
obec chce poskytnúť a vytvárať všetkým občanom dostatočné podmienky na udržiavanie a rozvoj telesnej
kondície v rámci športových aktivít a tým zabezpečiť zdravý životný štýl svojich obyvateľov, zároveň
poskytnúť priestor pre zmysluplné trávenie voľných chvíľ detí a mládeže.

B) schvaľuje
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1. v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
spôsob výpožičky vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to výpožička
nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa.
2. podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
výpožičku nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to výpožičku
nebytových priestorov 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 01.09.2020 do 01.09.2021 pre nájomcu Dobrovoľný
hasičský zbor Spišské Bystré, IČO: 37789341 za cenu podľa aktuálnych Zásad prenájmu a výpožičky
nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov, t.j. cena je
stanovená pre neziskové organizácie so sídlom v obci Spišské Bystré bezodplatne. A cena prevádzkových
nákladov bude stanovená v zmysle vyššie uvedených zásad aktuálne platných v čase schvaľovania tohto
nájmu. Vypožičiavateľ je povinný uhradiť náklady (elektrickú energiu, vodné, stočné, odvoz a likvidácia
odpadu, upratovanie, a pod.) spojené s užívaním priestoru, ktoré budú dohodnuté individuálne v zmluve
o výpožičke.

Plnenie: v plnení.
Uznesenie č. 12/2020/16: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2020
B) poveruje
hlavného kontrolóra obce vykonaním kontroly

Plnenie: splnené. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré
na I. polrok 2021 bude predmetom rokovania 11.12.2020.

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 inžinierskych 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

13

za účelom prepojenia miestnych komunikácií na ul. Partizánska a ul. Školská v Spišskom Bystrom.

Plnenie: v plnení.

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 15. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 11.12.2020
K bodu číslo: 5
Názov materiálu: ŽIADOSTI OBČANOV A ORGANIZÁCIÍ
5.1. NÁVRH NA SCHVÁLENIE PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI
POZEMKU REGISTRA „C“ 157/15 A 7636/10, RASTISLAV PAVLIGA
A MANŽELKA BC. MÁRIA PAVLIGOVÁ, SNP 96/90, 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 24.11.2020
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1. Dôvodová správa:
Dňa 12.06.2019 bola do podateľne obecného úradu doručená žiadosť Rastislava Pavligu
s manželkou o odkúpenie pozemku 7636/1. Následne bola dňa 25.06.2019 postúpená Komisii
životného prostredia a výstavby na prerokovanie. Komisia na svojom zasadaní konanom dňa
09.09.2019 odporučila schváliť predaj pozemku. Dňa 11.09.2019 bolo do podateľne obecného úradu
doručené doplnenie k žiadosti pozemok 157/2. Následne bolo doplnenie postúpené dňa 12.09.2019
na prerokovanie v komisii. Dňa 17.10.2019 bola žiadateľom zaslaná informácia o predbežnom
súhlase s odkúpením predmetných pozemkov. Na základe týchto skutočnosti ich vyzvala obec
k doloženiu úradne overeného originálu geometrického plánu, znaleckého posudku a vzhľadom na
skutočnosť, že parcela č. 157/2 je evidovaná ako vodná plocha, taktiež rozhodnutie o tom, že
nehnuteľnosť v súčasnosti nie je vodným tokom. Dňa 21.05.2020 bolo do podateľne doručené
oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia podľa ust. § 43 ods. 7 zákona č. 364/2004
Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) v znení neskorších predpisov v pochybnosti o tom, či pozemok je vodným tokom.
Zároveň nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 02. júna 2020 o 10:00
hod. Dňa 08.06.2020 došlo Rozhodnutie, že novovytvorený pozemok parcely registra KN C č.
157/15 o výmere 87 m2, ktorý bol odčlenený od doterajšieho pozemku parcely registra KN C č. 157/2
o výmere 780 m2, v katastrálnom území Spišské Bystré, evidovaného v katastri nehnuteľnosti ako
druh pozemku vodná plocha, podľa geometrického plánu č. 36444499-133/2019, úradne overenom
Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom dňa 11.10.2019 pod č. G1-914119, vyhotovenom
spoločnosťou Globing Poprad s.r.o., Dostojevského 3313/12, Poprad, Ing. Vladimírom Kochanom,
autorizovaný geodet a kartograf nie je v súčasnosti vodným tokom (vodnou plochou). 14.07.2020
bol doručený znalecký posudok a následne postúpený komisii na prerokovanie. Všeobecná hodnota
pozemkov stanovená znaleckým posudkom č. 79/2019 vyhotoveným
znalcom v odbore
stavebníctvo, Ing. Róbertom Rodákom, bola stanovená na sumu 1 010,00 eur.
Komisia životného prostredia a výstavby na svojom zasadaní dňa 15.10.2020 odporučila
predaj pozemku za cenu 16,00 €/m2.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré dňa 28.10.2020 na svojom 14. rokovaní
neschválilo predaj nehnuteľností v k.ú. Spišské Bystré za cenu 1744,- eur. Žiadateľom bolo zaslané
oznámenie o výsledku rokovania.
Dňa 02.11.2020 bola do podateľne opätovne doručená žiadosť o odkúpenie pozemkov.
Následne bola dňa 05.11.2020 postúpená žiadosť komisiám na prerokovanie.
Komisia životného prostredia a výstavby na svojom zasadaní dňa 23.11.2020 odporučila
opätovne predaj pozemku za cenu 16,00 €/m2.
Zámer predaja pozemkov bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa
25.11.2020.
Týmto navrhujeme obecnému zastupiteľstvu, aby v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a odporúčaním komisie
schválilo predaj predmetných pozemkov za cenu 1 744,00 eur (22 x 16,00 = 352, 87 x 16,00 =
1392,00, spolu 1 744,00).
2. Návrh na uznesenie:
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, že predaj nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré je prípad
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hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov,
odčlenené parcely slúžia s časti ako dvor a sú čiastočne zastavané drobnými stavbami – oplotenie a
užívané žiadateľmi.

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. 7636/10 o výmere 22 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č.
36444499-133/2019 zo dňa 02.10.2019 overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym
odborom pod číslom G1-914/19 dňa 11.10.2019 od parcely registra „C“ s par. č. 7636/1 od
celkovej výmery: 5 394 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Spišské Bystré,
evidovanej Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na LV č. 1, vo vlastníctve Obce
Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
- novozameraný pozemok registra „C“ s parc. č. 157/15 o výmere 87 m2, druh pozemku: vodná
plocha, k.ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 36444499-133/2019 zo dňa
02.10.2019 overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1-914/19
dňa 11.10.2019 od parcely registra „C“ s par. č. 157/2 od celkovej výmery: 780 m2, druh
pozemku: vodná plocha, k.ú. Spišské Bystré, evidovanej Okresným úradom Poprad, katastrálny
odbor na LV č. 1, vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe žiadosti: Rastislav Pavliga a manželka Bc.
Mária Pavligová, r. Lavková, trvale bytom obaja SNP 96/90, 059 18 Spišské Bystré za cenu 1
744,-- eur.
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Príloha č. 5:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 15. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 11.12.2020
K bodu číslo: 5
Názov materiálu: ŽIADOSTI OBČANOV A ORGANIZÁCIÍ
5.2. NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRENÁJMU NEHNUTEĽNOSTI
POZEMKU- BOŽENA CHMUROVÁ, ŠKOLSKÁ 539/52, 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 24.11.2020
- 18 -

1. Dôvodová správa:
Dňa 07.08.2017 bola zaslaná pani Božene Chmurovej výzva na majetkovoprávne usporiadanie
pozemkov užívaných bez právneho vzťahu. Obec vlastní pozemky, ktoré sú dlhodobo preukázateľne,
bez právneho titulu, vedome alebo nevedome užívané inými užívateľmi bez toho, aby tieto osoby
platili obci za užívanie pozemok nájomné. Na základe inventúry majetku, ktorá prebehla vyzýva
občanov, ktorí užívajú pozemky vo vlastníctve obce dlhodobo bez právneho vzťahu k danému
pozemku (napr. bez nájomnej zmluvy), že môžu požiadať o odkúpenie pozemku/kov, resp. prenájom
takéhoto pozemku, a to v tom prípade ak je pozemok: súčasťou ich dvora, súčasťou záhrady alebo sa
nachádza pod stavbou v areáli rodinného domu (inej budovy), resp. priamo po rodinným domom
(inou budovou alebo ide o pozemky priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. V tomto
prípade ide o pozemok reg. KN „C“ parc. č. 2849/2 (v r. 2017 o p.č. 2849 o výmere 971 m2) o výmere
193 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Dňa 22.01.2018 bola zaslaná menovanej urgencia č. I. Do uvedeného dňa nebola obci
doručená žiadna žiadosť o odkúpenie pozemku, resp. prenájom. Žiadali sme o poskytnutie informácie
o spôsobe usporiadania majetkovoprávnych vzťahov v lehote do piatich pracovných dní od doručenia
listu.
Dňa 08.11.2019 bola zaslaná urgencia č. II. Opätovne sme žiadali o poskytnutie informácie
o spôsobe usporiadania majetkovoprávnych vzťahov v lehote do piatich pracovných dní od doručenia
listu.
Dňa 06.07.2020 bola zaslaná urgencia č. III. Opätovne sme žiadali o poskytnutie informácie
o spôsobe usporiadania majetkovoprávnych vzťahov v lehote do piatich pracovných dní od doručenia
listu.
Dňa 15.10.2020 bola zaslaná predžalobná výzva, posledný pokus o mimosúdny zmier v lehote
do desiatich kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy.
Následne dňa 30.10.2020 bola do podateľne obce doručená žiadosť o nájom pozemku od pani
Chmurovej. Dňa 05.11.2020 bola predmetná žiadosť postúpená komisiám obecného zastupiteľstva na
prerokovanie.
Komisia výstavby a životného prostredia na svojom zasadnutí dňa 23.11.2020 odporučila
prenájom časti pozemku 2841/2 za cenu 1,00 €/m2.
Zámer prenájmu časti pozemku bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce
dňa 25.11.2020. Doba nájmu štyri roky.
Jedná sa o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, časti pozemkov vo vlastníctve obce,
ktoré sú dlhodobo užívané žiadateľkou a využívané ako záhrada.
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 a odporúčaním komisie
schválilo prenájom predmetnej časti pozemku za cenu 1,00 eur/m2/rok, (90 x 1,00 = 90).
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, že prenájom nehnuteľností v katastrálnom
území Spišské Bystré je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o majetkovoprávne
usporiadanie pozemkov; časti pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré sú dlhodobo užívané a využívané ako
záhrada.

- 19 -

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. 2849/2, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 90 m2 vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059
18 Spišské Bystré, z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľke Božena
Chmurová, bytom Cintorínska Školská 539/52, 059 18 Spišské Bystré. Na dobu
určitú t.j. 4 rok a ročný nájom vo výške 90,00 eur (1,00 euro/m2 x 90 m2).
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Príloha č. 6:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 15. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 11.12.2020
K bodu číslo: 5
Názov materiálu: ŽIADOSTI OBČANOV A ORGANIZÁCIÍ
5.3. PREDBEŽNÉ SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ODKÚPENIE OBECNÉHO
POZEMKU – JAKUB FERKO, ŠKOLSKÁ 561, 059 18 SPIŠSKÉ BYSTRÉ
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 24.11.2020
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1. Dôvodová správa:
Dňa 09.10.2020 bola do podateľne obecného úradu doručená žiadosť o odkúpenie obecného
pozemku. Následne bola žiadosť dňa 13.10.2020 postúpená komisiám na prerokovanie. Jedná sa
o pozemok vo vlastníctve obce parc. č. 157/12 o výmere 42 m2. Je situovaný vedľa pozemku
žiadateľa.
Komisia výstavby a životného prostredia na svojom zasadnutí dňa 15.10.2020 neodporúča
predaj pozemku.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
žiadosť o odkúpenie obecného pozemku od žiadateľa Jakub Ferko, Školská 561, 059 18 Spišské
Bystré
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Príloha č. 7:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 15. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 11.12.2020
K bodu číslo: 5
Názov materiálu: ŽIADOSTI OBČANOV A ORGANIZÁCIÍ
5.4. PREDBEŽNÉ SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ODKÚPENIE OBECNÉHO
POZEMKU – ZUZANA ŠELLENGOVÁ, ŠKOLSKÁ 538/51, 059 18 SPIŠSKÉ
BYSTRÉ
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 24.11.2020
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1. Dôvodová správa:
Dňa 18.11.2020 bola do podateľne obecného úradu doručená žiadosť o odkúpenie obecného
pozemku. Následne bola žiadosť dňa 18.11.2020 postúpená komisiám na prerokovanie. Jedná sa
o pozemok vo vlastníctve obce KN „C“ parc. č. 2849/2 o výmere 193 m2. Žiadajú o časť tohto
pozemku za ich pozemkom.
Komisia výstavby a životného prostredia na svojom zasadnutí dňa 23.11.2020
odporúča predaj časti pozemku za parcelou 2849/3, ak v danej časti nie sú inžinierske siete.
Týmto navrhujeme obecnému zastupiteľstvu na základe odporúčania komisie predbežne
schváliť predaj časti pozemku.

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
1. schvaľuje
predbežne žiadosť o odkúpenie obecného pozemku od žiadateľa Zuzana Šellengová,
Školská 538/51, 059 18 Spišské Bystré
2. odporúča
doručiť geometrický plán úradne overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom
a znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku.
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Príloha č. 8:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 15. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 11.12.2020
K bodu číslo: 6
Názov materiálu: SPRÁVA Z VYKONANEJ NÁSLEDNEJ KONTROLY – KONTROLA
INTERNÝCH PREDPISOV ZŠ S MŠ SPIŠSKÉ BYSTRÉ

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 interných predpisov
ZŠ s MŠ Spišské Bystré

V Spišskom Bystrom dňa 30.11.2020
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1. Dôvodová správa:
V zmysle schváleného Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II.
polrok 2020 uznesením č. 12/2020/16 zo dňa 24.06.2020 bola vykonaná kontrola p.č. 1 Kontrola
interných noriem ZŠ s MŠ Spišské Bystré. Cieľ kontroly: Súlad interných predpisov s príslušnou
legislatívou.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
Správu z vykonanej následnej kontroly – Kontrola interných predpisov ZŠ s MŠ Spišské Bystré
3. Príloha: Správa z vykonanej následnej kontroly – Kontrola interných predpisov ZŠ s MŠ
Spišské Bystré

Správa z vykonanej následnej kontrolyKontrola interných predpisov ZŠ s MŠ Spišské Bystré

Hlavný kontrolór: Ing. Veronika Hoffmannová
Kontrolovaný subjekt: Obec Spišské Bystré
Predmet kontroly: kontrola interných predpisov ZŠ s MŠ Spišské Bystré
Cieľ kontroly: Súlad interných predpisov s príslušnou legislatívou
K vykonaniu následnej kontroly boli hlavnej kontrolórke obce predložené interné predpisy ZŠ
s MŠ.
Prekontrolované boli nasledovné interné predpisy:
•

Pracovný poriadok(počet strán 54)

•

Smernice pre učiteľov:

•

Smernica č. 23 k poskytovaniu stravných lístkov(počet strán 4)

•

Smernica č.22 o stravovaní v Školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou v
Spišskom Bystrom (počet strán5)

•

Smernica č.20 Pracovný čas (počet strán 21)

•

Smernica č. 19 k poskytovaniu príplatku za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením
alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia (počet strán 5)

•

Smernica č.18 o registratúrnom poriadku (počet strán 24)

•

Smernica č. 15 o inventarizácii majetku (počet strán 10)
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•

Smernica č.7 o plate a odmeňovaní podľa 553/2003 Z.z.(počet strán 20)

• Smernica č.4 o tvorbe a použití sociálneho fondu (počet strán 7)
•

Smernica č.3 o cestovných náhradách( počet strán 10)

•

Smernica č. 2 Finančná kontrola(počet strán 20)

Zistené skutočnosti:
Kontrolou bol preverený súlad interných predpisov ZŠ s MŠ s príslušnou legislatívou. Riaditeľovi ZŠ
s MŠ bolo predložených 24 pripomienok a odporúčaní k predloženým smerniciam.

Záver:
Riaditeľovi ZŠ s MŠ boli predložené pripomienky na zapracovanie do príslušných interných
predpisov za účelom zosúladenia interných predpisov s platnými právnymi predpismi, ktoré je škola
povinná aplikovať vo svojej činnosti.

Správa napísaná dňa 30.11.2020

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 15. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 11.12.2020
K bodu číslo: 7
Názov materiálu: NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA
OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ NA I. POLROK 2021

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 2021

V Spišskom Bystrom dňa 16.11.2020
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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 18.11.2020.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na I. polrok 2021
B) poveruje
hlavného kontrolóra obce vykonaním kontroly

3. Príloha: Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na I. polrok
2021
NÁVRH

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI
hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na I. polrok 2021
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 2021.
Kontrolná činnosť
p.č. Plánované kontroly
Kontrolované obdobie
1.
Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu obce 2020
Spišské Bystré
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 2020
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.........,predložený
na rokovanie obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom
a schválený uznesením č..................../2020 na jeho zasadnutí konanom dňa
..................2020

V Spišskom Bystrom, 16.11.2020

Ing. Veronika Hoffmannová
Hlavný kontrolór
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Príloha č. 10:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 15. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 11.12.2020
K bodu číslo: 8
Názov materiálu: NÁVRH NA SCHVÁLENIE VZN Č. .../2020 O MIESTNYCH DANIACH
A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ
STAVEBNÉ ODPADY

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 na schválenie VZN č. .../2020 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V Spišskom Bystrom dňa 30.11.2020
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1. Dôvodová správa:
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej ako „VZN“) o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o miestnych daniach“)
je možné upravovať výšku miestnych daní a poplatku s účinnosťou vždy od 1. januára príslušného
zdaňovacieho obdobia.
V návrhu predmetného VZN na rok 2021 obec Spišské Bystré nepristúpila k úprave sadzieb
miestnych daní a tieto ostávajú na úrovni roka 2020.
Dlhodobým problémom, a to nie len v našej obci, ale rovnako tak na celom Slovensku, je enormný
nárast množstva vyprodukovaných odpadov a s tým súvisiaca nízka miera vytriedenia odpadov, ktorá
je napríklad v našej obci na úrovni len 18,53 % za rok 2019. Práve miera vytriedenia komunálneho
odpadu má priamy dopad na poplatkovú povinnosť voči štátu, ktorá sa hradí nepriamo cez poplatok
za uloženie na skládke. V tomto prípade platí, že čím väčšia miera vytriedenia, tým menší poplatok
za uloženie na skládke.
Rovnako negatívny dopad na rozpočet našej obce má aj zvýšenie poplatkov za zneškodnenie TKO a
úložného na skládke odpadu, ktoré sa hradí priamo prevádzkovateľovi skládky, ktoré sú momentálne
v celkovej výške 61,- EUR za 1 tonu. V roku 2020 celkové náklady na odvoz odpadu a jeho uloženie
na skládke sú na úrovni cca 69 000,- EUR (s odhadom do konca roka) a príjem na úrovni cca 64 000,EUR, čo je oproti 2019 nárast o približne 7 000,- EUR.
Veľmi dôležité je na tomto mieste taktiež upriamiť pozornosť vážených poslancov na skutočnosť, že
v zmysle 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“), majú poplatníci znášať, a teda uhradiť všetky zákonom určené náklady na
nakladanie s komunálnym odpadom na území obce. Obec nesmie doplácať na nakladanie s týmto
odpadom z iných príjmov obce, ako z vybraného poplatku za komunálny odpad, v opačnom
prípade sa dopúšťa porušenia Zákon o rozpočtových pravidlách. Takéto konanie je označované ako
nehospodárne nakladanie s verejnými financiami, a toto konštatovanie vychádza z kontrolných
zistení a súhrnných správ Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej ako „NKÚ“),
ktorý dlhodobo upozorňuje na porušovanie tohto zákona, keďže trendom na Slovensku bolo umelo
držať poplatok za komunálne odpady na minimálnej úrovni a ten v konečnom dôsledku nepostačoval
na úhradu výdavkov na nakladanie s komunálnym odpadom.
Z vyššie uvedených dôvodov sme pristúpili k návrhu zmeny sadzby poplatku za komunály odpady
pre fyzické osoby z 0,06849 EUR / kalendárny deň / osoba na 0,07534 EUR / kalendárny deň / osoba.
Pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov ostala výška poplatku 0,025 za 1 liter odpady pri
množstvovom zbere zmesového komunálneho odpadu nezmenená.
Treba si uvedomiť, že trend zvyšovania poplatkov za zber a uloženie komunálnych odpadov bude
mať do budúcna len rastúci trend a obec musí tento trend reflektovať a vyhnúť sa tak znižovaniu
poskytovaných služieb našim občanom, a čo je nemenej dôležité, vyhnúť prípadným pokutám, ktoré
by nám hrozili v prípade kontroly NKÚ a v konečnom dôsledku tak zaťažili rozpočet obce.
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Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce dňa: 25.11.2020. V zákonnej
lehote neboli doručené žiadne 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. .../2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3. Príloha: Návrh na schválenie VZN č. .../2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2020
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo v obci Spišské Bystré v zmysle § 6 a § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Z.
z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o obecnom zriadení“)
a v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o daniach a poplatku“)
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej ako „VZN“), ktorým sa určuje výška miestnych daní
a výška miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a to nasledovne:
Článok 1
Predmet úpravy
1. Týmto VZN obec Spišské Bystré :
a) ustanovuje miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
b) určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob a podmienky vyberania dane a poplatku, daňovú
povinnosť daňovníka a poplatníka,
c) ustanovuje podmienky pre oslobodenie od dane, zníženie dane, zníženie poplatku a odpustenie
poplatku.
Článok 2
Druhy miestnych daní
1. Obec Spišské Bystré na svojom katastrálnom území ukladá nasledovné dane:
a) daň z nehnuteľnosti,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje.
2. Obec Spišské Bystré ukladá na svojom katastrálnom území miestny poplatok za komunálne
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odpady a drobné stavebné odpady.
Článok 3
Daň z nehnuteľnosti
1. Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej ako „Daň z bytov“).
Článok 4
Daň z pozemkov
1. Daňovníkmi dane z pozemkov sú osoby uvedené v § 5 Zákona o miestnych daniach a poplatku.
2. Predmetom dane z nehnuteľnosti sú pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území obce
Spišské Bystré uvedené v § 6 ods. 1 Zákona o miestnych daniach a poplatku.
3. Ročná sadzba dane z pozemkov v zmysle § 8 ods. 1 Zákona o miestnych daniach a poplatku je
0,25 % zo základu dane.
4. Zákonnú ročnú sadzbu dane z pozemkov v zmysle Článku 3 ods. 3 tohto VZN správca dane
v zmysle § 8 ods. 2 Zákona o miestnych daniach a poplatku zvyšuje nasledovne:
Druh pozemku
a)
b)
c)

d)

e)

orná pôda
trvalé trávnaté porasty
záhrady
zastavané plochy a nádvoria
ostatné plochy
lesné pozemky, na ktorých
sú hospodárske lesy
a rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy
stavebné pozemky

Hodnota pozemku v k. ú.
Spišské Bystré € / m2
0,1862
0,0461
1,85
1,85
1,85
0,06
(táto hodnota platí pre
daňovníkov, ktorí
nepredložia znalecký
posudok)
18,58

Sadzba dane
0,50 % zo základu dane
0,50 % zo základu dane
0,50 % zo základu dane
0,50 % zo základu dane
0,50 % zo základu dane
1,25 % zo základu dane
0,50 % zo základu dane

5. Základom dane z pozemkov pre pozemky uvedené v Článku 4, bod 4. písm. a) je hodnota
pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2
určená Zákonom o miestnych daniach a poplatku v prílohe č. 1 tohto zákona.1
6. Základom dane z pozemku pre pozemky v Článku 4, bod 4. písm. b), c) a e) je hodnota určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v Zákone
o miestnych daniach a poplatku v prílohe č. 2 tohto zákona.2
7. Základom dane pre pozemky v Článku 4, bod 4. písm. d) je hodnota pozemku bez porastov určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej podľa platných predpisov
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, a teda zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch,
tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, ak takéto zistenie je doložené.3
Článok 5
Daň zo stavieb
1

§ 7 ods. 1 Zákona o daniach a poplatku
§ 7 ods. 2 Zákona o daniach a poplatku
3
§ 7 ods. 3 Zákona o daniach a poplatku
2
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1. Daňovníkmi dane zo stavieb sú osoby uvedené v § 9 Zákona o miestnych daniach a poplatku.
2. Predmetom dane zo stavieb, sú stavby v katastrálnom území obce Spišské Bystré, ktoré majú
jedno a viac podzemných, alebo nadzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo
ukotvené pilótami. Na daňovú povinnosť nemá vplyv nevyužívanie stavby.4
3. Ročná sadzba dane z pozemkov v zmysle § 12 ods. 1 Zákona o miestnych daniach a poplatku je
0,33 € za každý, aj začatý m2 zastavanej plochy.
4. Zákonnú ročnú sadzbu dane zo stavieb v zmysle Článku 5 ods. 3 tohto VZN správca dane
v zmysle § 12 ods. 2 Zákona o miestnych daniach a poplatku zvyšuje nasledovne:

a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

Druh stavby
stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu
stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu
samostatne stojace garáže
stavby hromadných garáží
stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou
priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou
činnosťou
ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)

Sadzba € / m2
0,056 €
0,056 €
0,165 €
0,215 €
0,215 €
0,215 €
0,282 €
0,531 €
0,165 €

5. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v zmysle § 11 Zákona o miestnych
daniach a poplatku.
6. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za každé ďalšie podlažie vo výške
0,03 €, okrem prvého nadzemného podlažia.
Článok 6
Daň z bytov
1. Daňovníkmi dane z bytov sú osoby uvedené v § 13 Zákona o miestnych daniach a poplatku.
2. Predmetom dane z bytov v bytovom dome v katastrálnom území obce Spišské Bystré, v ktorom
aspoň jeden byt, alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby, alebo právnické
osoby, sú byty a nebytové priestory.5
3. Ročná sadzba dane z bytov v zmysle § 16 ods. 1 Zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,033
€ za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
4. Zákonnú ročnú sadzbu dane z bytov v zmysle Článku 6 ods. 3 tohto VZN správca dane v zmysle
§ 16 ods. 2 Zákona o miestnych daniach a poplatku zvyšuje nasledovne:
a) za byty
b) za nebytové priestory
c) za nebytové priestory určené na podnikanie a zárobkovú činnosť

4
5

0,056 €
0,056 €
0,531 €

§ 10 Zákona o daniach a poplatku
§ 14 Zákona o daniach a poplatku
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5. Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu, alebo nebytového priestoru v m2.6
Článok 7
Oslobodenie a zníženie dane z nehnuteľnosti
1. Obec Spišské Bystré ako správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov nasledovné pozemky:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
d) časti pozemkov na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov,
geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného
vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov
a pásy pozemkov v lesoch vyčlenených na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov.
Článok 8
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Vznik a zánik daňovej povinnosti sú ustanovené v § 18 Zákona o miestnych daniach a poplatku.
Článok 9
Daň za psa
1. Daňová povinnosť za psa vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 Zákona o miestnych dania a poplatku
a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
2. Predmetom dane za psa nie je pes podľa § 22 ods. 2 Zákona o miestnych daniach a poplatku.
3. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 5 €. Takto určená sadzba dane platí za každého
ďalšieho psa u toho istého majiteľa.
Článok 10
Daň za predajné automaty
1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu
(ďalej ako „Predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej
dopravy.7
2. Základom dane je počet predajných automatov.8
3. Daňovníkom je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.9
4. Sadzba dane za predajné automaty je 166,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
5. Daňovník je povinný viesť preukázanú evidenciu o počte predajných automatov, ktorú na
vyzvanie predloží poverenému pracovníkovi správcu dane na kontrolu. Evidencia predajných
automatov musí obsahovať:
a) obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO,
b) miesto umiestnenia predajného automatu,
c) výrobné číslo predajného automatu.
Článok 11
Daň za nevýherné hracie prístroje
1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú
6

§ 15 Zákona o daniach a poplatku
§ 44 Zákona o miestnych daniach a poplatku
8
§ 46 Zákona o miestnych daniach a poplatku
9
§ 46 Zákona o miestnych daniach a poplatku
7
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prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej ako „Nevýherné predajné
automaty“).10
2. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov, ktorými sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
11

3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.12
4. Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je:
a) za jeden elektronický prístroj
za jeden mechanický prístroj – biliard, stolný tenis,
b)
stolný hokej, bowling
c) za jeden mechanický prístroj

332,- € a kalendárny rok
100,- € a kalendárny rok
33,- € a kalendárny rok

5. Daňovník je povinný viesť preukázanú evidenciu o počte prevádzkovaných nevýherných hracích
prístrojov, ktorú na vyzvanie predloží poverenému pracovníkovi správcu dane na kontrolu.
Evidencia prevádzkovaných nevýherných prístrojov musí obsahovať:
d) obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO,
e) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja,
f) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
g) druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja.
Článok 12
Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Verejným priestranstvom v obci Spišské Bystré sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce.13
2. Osobitným spôsobom môže fyzická alebo právnická osoba užívať verejné priestranstvá na
vyhradenom priestore na tieto účely:
a) umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb, reklamného a predajného
zariadenia,
b) umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky na pozemku vo vlastníctve obce,
ktorý je najbližšie k pozemku vo vlastníctve stavebníka alebo vlastníka skládky. Osobitným
užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti
s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí alebo v súvislosti
s rozšírením a rekonštrukciou týchto rozvodov a verejných sietí,
c) umiestnenie cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií.
3. Daňovník je povinný písomne oznámiť Obecnému úrad Spišské Bystré začatie osobitného
užívania verejného priestranstva najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti užívania verejného
priestranstva na predpísanom tlačive, ktoré tvorí prílohu tohto VZN (Príloha č. 1), ktoré obsahuje
podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti. Tlačivo je pre daňovníka k dispozícii na
Obecnom úrade Spišské Bystré alebo na webovom sídle obce. Daňovník je povinný tlačivo si
sám vypísať podľa predtlače a vyplnené tlačivo doručiť na Obecný úrad Spišské Bystré, so
sídlom: Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré.
4. Daňovník je povinný ohlásiť každú zmenu, ktorá má vplyv na výšku stanovenej dane. Rovnako
tak je povinný oznámiť skončenie užívania verejného priestranstva a jeho uvedenie do
pôvodného stavu.
10

§ 52 ods. 1 Zákona o miestnych daniach a poplatku
§ 52 ods. 2 Zákona o miestnych daniach a poplatku
12
§ 53 Zákona o miestnych daniach a poplatku
13
§ 30 ods. 2 Zákona o miestnych daniach a poplatku
11
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5. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva, za každý aj začatý m 2 osobitne užívaného
verejného priestranstva a za každý aj začatý deň je:
a)
b)
c)
d)
e)

umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb
umiestnenie predajného zariadenia
umiestnenie stavebného zariadenia
umiestnenie dočasnej skládky
umiestnenie reklamného zariadenia

1,- € / deň
1,- € / deň
0,10 € / deň
0,10 € / deň
0,10 € / deň

6. Ostatné sadzby dane za užívanie verejného priestranstva sa určujú nasledovne:
a) za umiestnenie cirkusu
b) za umiestnenie lunaparku a iných atrakcií

70,- € / deň
15,- € / deň

7. Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené:
a) akcie organizované obcou Spišské Bystré,
b) charitatívne akcie a verejnoprospešné akcie,
c) akcie vo verejnom záujme.
Článok 13
Daň za ubytovanie
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 37 Zákona
o miestnych daniach a poplatkoch.
2. Základom dane je počet prenocovaní.14
3. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne ubytuje.15
4. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia poskytujúci odplatné ubytovanie.
5. Sadzba dane je 0,50 € za osobu a prenocovanie.
6. Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti:
a) Platiteľ dane, ktorým je fyzická osoba, je povinný v rámci oznamovacej povinnosti správcovi
dane oznámiť: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, kontaktné údaje,
číslo účtu, názov a adresu zariadenia, kategóriu zariadenia podľa osobitného predpisu,
zodpovednú osobu a kontaktné údaju na ňu,
b) Platiteľ dane, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, je povinný v rámci
oznamovacej povinnosti oznámiť: obchodný názov, IČO, miesto podnikania alebo sídlo,
kontaktné údaje, číslo účtu, názov a adresu zariadenia, kategóriu zariadenia podľa osobitného
predpisu, zodpovednú osobu a kontaktné údaje.
7. Platiteľ dane je povinný správcovi dane písomne oznámiť vznik alebo zánik činnosti prevádzky
zariadenia najneskôr do 30 dní na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii na Obecnom úrade
Spišské Bystré, alebo na webovom sídle obce Spišské Bystré. K oznámeniu platiteľa dane priloží
fotokópiu výpisu z obchodného registra, fotokópiu výpisu zo živnostenského registra alebo
fotokópiu zriaďovacej listiny, list vlastníctva k nehnuteľnosti alebo nájomnú zmluvu.
8. Rozsah a spôsob vedenia preukázateľnej evidencie na účel dane:
a) platiteľ dane je povinný viesť evidenciu ubytovaných hostí, a to v písomnej (kniha
ubytovaných hostí) alebo elektronickej forme, ktorá musí obsahovať minimálne nasledovné
údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu každej ubytovanej osoby,
deň príchodu a deň odchodu, počet prenocovaní.
b) spôsob evidencie platiteľ dane oznámi správcovi dane.
c) v prípade, ak platiteľ dane má viac zariadení na území obce, je povinný viesť evidenciu za
každé ubytovacie zariadenie samostatne.
9. Platiteľ dane je povinný vydať daňový doklad o zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom okrem
14
15

§ 39 Zákona o miestnych daniach a poplatku
§ 38 Zákona o miestnych daniach a poplatku
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iného uvedie názov zariadenia, sadzbu dane na osobu a prenocovanie podľa platného nariadenia,
počet osôb, počet prenocovaní a celkovú výšku dane za ubytovanie.
10. Lehota a spôsob odvodu dane:
a) Platiteľ dane je povinný vybratú daň odovzdať bez vyrúbenia správcovi dane do 15.
kalendárnych dní nasledujúceho mesiaca a súčasne predložiť vyplnené hlásenie o počte
prechodne ubytovaných osôb za každé ubytovacie zariadenia na území obce na samostatnom
tlačive,
b) vyplnené hlásenie o počte prechodne ubytovaných osôb je platiteľ dane povinný predložiť aj
v prípade, že v sledovanom období odplatné prechodné ubytovanie neposkytoval,
c) daň za ubytovanie odvedie platiteľ dane bezhotovostným prevodom alebo priamym vkladom
na účet správcu dane, číslo účtu SK98 0200 0000 0000 2522 8562, vedený vo Všeobecnej
úverovej banke, a.s. Poprad alebo zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímaním
platby, t.j. do pokladne obce Spišské Bystré.
Článok 14
Vyrubovanie daní
1. Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje
vyrubuje správca dane jedným rozhodnutím každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie.
2. V prípade vzniku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe čiastkového
priznania.
3. Správca dane určuje, že daň v úhrne nižšiu ako 3,- € nebude vyrubovať.
Článok 15
Spôsob a lehota platenia daní
1. Miestne dane sa platia správcovi dane jedným z nasledovných spôsobov:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce,
b) poštovým poukazom,
c) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane, číslo účtu: SK98 0200 0000 0000 2522 8562
vedený vo VÚB, a.s. Poprad.
2. Označenie a splatnosť príslušnej dane sa uvádza v rozhodnutí.
Článok 16
Miestny poplatok
1. Poplatníkom je fyzická osoba, právnická osoba alebo podnikateľ uvedený v § 77 ods. 2 písm. a)
až c) Zákona o miestnych daniach a poplatku.
2. Poplatníkom nie je osoba uvedená v § 77 ods. 4 písm. a) až e) Zákona o miestnych daniach
a poplatku.
3. Sadzba poplatku:
a) správca dane ustanovuje sadzbu poplatku za zmesový komunálny odpad vo výške 0,07534 €
za osobu a kalendárny deň,
b) správca dane ustanovuje hodnotu koeficientu 0,7,
c) správca dane ustanovuje sadzbu poplatku za množstvový zber zmesového komunálneho
odpadu pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov vo výške 0,025 € za 1 liter
odpadu,
d) správca dane ustanovuje sadzbu poplatku pre fyzické osoby za drobný stavebný odpad bez
škodlivín vo výške 0,037 € / 1 kg odpadu.
Článok 17
Spôsob a lehota platenia poplatku
1. Poplatok sa uhrádza obci jedným z nasledovných spôsobov:
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a) v hotovosti priamo do pokladne obce,
b) poštovým poukazom,
c) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane, číslo účtu: SK98 0200 0000 0000 2522 8562
vedený vo VÚB, a.s. Poprad.
2. Označenie a splatnosť poplatku za zmesový a komunálny odpad sa uvádza v rozhodnutí.
3. Pri množstvovom zbere si poplatník dohodne frekvenciu a objem zbernej nádoby so správcom
dane. Ak pri kontrole správca dane zistí, že objem dohodnutej zbernej nádoby nepostačuje na
množstvo produkovaného komunálneho odpadu, správca dane zmení po dohode s poplatníkom
druh nádoby.
4. Poplatok za drobný stavebný odpad bez škodlivín poplatník zaplatí v hotovosti pri odovzdaní
drobného stavebného odpadu bez škodlivín na miesto určené obcou.
Článok 18
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1. Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, alebo osobe, ktorá za iného
plní povinnosť poplatníka uvedené v § 77 ods. 2 písm. a) Zákona o miestnych daniach a poplatku,
ak zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a poplatník túto
skutočnosť oznámil a preukáže podkladmi. Podmienkou vrátenia poplatku alebo jeho pomernej
časti je podanie písomnej žiadosti a predloženie hodnoverného podkladu potvrdzujúceho
uvedenú skutočnosť, napr.:
• potvrdenie o pobyte v inej obci,
• potvrdenie o ukončení podnikania,
• doklad o ukončení nájomnej zmluvy,
• list vlastníctva (pri predaji, alebo darovaní nehnuteľnosti)
• úmrtný list.
2. Na základe podkladov správca dane poplatok odpustí osobám uvedeným v § 77 ods. 2 písm. a)
Zákona o miestnych daniach a poplatku za obdobie, za ktoré poplatník obce preukáže, že sa viac
ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiaval na území obce. Podkladmi pre odpustenie
poplatku sú:
• potvrdenie o návšteve školy študentom študujúcim v zahraničí, alebo
• pracovné povolenie na území iného štátu, alebo
• potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní na území iného štátu na príslušný kalendárny rok,
alebo
• doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (úrad prihlasovania obyvateľstva,
rezidentské povolenie), alebo
• kópia európskeho preukazu európskeho zdravotného poistenia daného štátu, ak je čitateľné
meno, priezvisko a dátum platnosti preukazu, alebo potvrdenie o pobyte na území štátu, alebo
potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala zamestnanie v zahraničí, alebo
• potvrdenie o prechodnom pobyte a doklad o úhrade poplatku inému správcovi poplatku, alebo
doklad o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody, resp. v inom
zariadení s dlhodobým nepretržitým pobytom, alebo
• doklad od zamestnávateľa o výkone prác mimo obce Spišské Bystré, alebo doklad o ubytovaní
mimo obce Spišské Bystré a o zaplatení poplatku v mieste ubytovania, alebo
• oznámenie o vycestovaní do zahraničia, v ktorom bude uvedené obdobie pobytu alebo
• iný hodnoverný doklad preukazujúci dlhodobý pobyt mimo obce Spišské Bystré, v ktorom
bude uvedené obdobie pobytu.
3. Na základe podkladov správca dane poplatok zníži o 50% za zdaňovacie obdobie pre študentov
stredných a vysokých škôl, študujúcich na území Slovenskej republiky, za ktoré poplatník obci
preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiaval na území obce. Podkladmi
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pre zníženie poplatku sú:
• žiadosť pre zníženie poplatku podaná platiteľom, v ktorej bude uvedené meno, priezvisko,
dátum narodenia osoby, ktorej poplatok má byť znížený,
4. V prípade, ak potvrdenie nie je v slovenskom, alebo českom jazyku, je potrené predložiť aj
preklad do slovenského jazyka, nevyžaduje sa úradné overenie tohto prekladu.
5. Fyzickým osobám starším ako 62 rokov sa poplatok znižuje o 20 % zo sadzby uvedenej v
Článku 16, bod 3 písm. a) tohto VZN.
6. Darcom krvi, ktorí sú držiteľmi minimálne Zlatej Jánskeho plakety sa poplatok v zmysle Článku
16 ods. 3 písm. a) tohto VZN odpúšťa, a to na základe preukazu darcu o udelení Zlatej Jánskej
plakety.
7. Členom zásahovej jednotky DHZO sa poplatok v zmysle Článku 16 ods. 3 písm. a) tohto VZN
odpúšťa, a to na základe predloženého zoznamu členov zásahovej jednotky DHZO, ktorý
predloží veliteľ DHZO najneskôr do 15.januára príslušného kalendárneho roka.
8. Deťom narodeným v priebehu aktuálneho zdaňovacieho obdobia sa poplatok v zmysle Článku
16 ods. 3 písm. a) tohto VZN odpúšťa.
Článok 19
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
1. Návrh VZN č. ... /2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na úradnej tabuli obce
a webovom sídle obce dňa 25.11.2020.
2. Na VZN č. ... /2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré dňa 11.12.2020.
3. VZN č. ... /2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa
14.12.2020.
4. VZN č. .... /2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady nadobúda účinnosť od 01.01.2021.
5. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Spišské Bystré č. 8/2019 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné, ktoré bolo schválené dňa
11.12.2019.

Mgr. Marián Luha v. r.
starosta obce
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Príloha č. 1 VZN
Oznámenie
o *vzniku, *zániku daňovej povinnosti daňovníka dane za užívanie verejného priestranstva
Daňovník
Meno a priezvisko, titul, /názov právnickej osoby/
........................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu /Sídlo firmy/
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Rodné číslo /IČO/: ......................................................
Podľa § 34 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov oznamujem obci .......................:
* vznik daňovej povinnosť dane za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie
........................................................................, o výmere ......................, na parc. č. ............. . Doba
umiestnenia od .................... do .......................... .
* zánik daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva dňa .......................
Poučenie: Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky
skutočnosti rozhodujúce pre výpočet dane.
V ................................ dňa ...............

.............................
podpis daňovníka

Príloha č. 11:
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Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 15. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 11.12.2020
K bodu číslo: 9
Názov materiálu: NÁVRH NA SCHVÁLENIE VZN Č. .../2020 O VÝŠKE PRÍSPEVKU ZA
POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE, VÝŠKE PRÍSPEVKU NA
ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO KLUBU,
ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

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 na schválenie VZN č. .../2020 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu, školskej jedálne

V Spišskom Bystrom dňa 30.11.2020
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1. Dôvodová správa:
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej ako „VZN“) o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
a školskej jedálne
V priebehu mesiaca november sa na obec Spišské Bystré obrátila Základná škola s materskou školou
(ďalej ako „Základná škola“), so žiadosťou o vykonanie zmien v aktuálne platnom VZN o výške
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť školského klubu a školskej jedálni.
Predmetom týchto zmien je predovšetkým aplikácia zákona č. 209/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý v § 28 ods. 5 určuje povinnosť zjednotiť výšku
mesačného príspevku jednotnou sumou pre všetky deti, ktoré sú prijaté do materskej školy.
Ostatné drobné zmeny vyplynuli z požiadaviek Základnej školy a dotýkajú sa hlavne zredukovania
termínov na vrátenie jednotlivých preplatkov a úpravu časov na odhlásenie z poskytovania stravy
v školskej jedálni.
Z dôvodu väčšej prehľadnosti všeobecne záväzných nariadení obce sme pristúpili k vypracovaniu
nového VZN.
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce dňa: 25.11.2020. V zákonnej
lehote neboli doručené žiadne 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. .../2020 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu, školskej jedálne
3. Príloha: Návrh na schválenie VZN č. .../2020 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu,
školskej jedálne

NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie č. ... /2020
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť školského klubu a školskej jedálne
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. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o správe v školstve“)
a § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Školský
zákon“)
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej ako „VZN“), ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
a školskej jedálne a výška príspevku na režijné náklady.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Obec Spišské Bystré je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou, so sídlom:
Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré, ktorej súčasťou sú materská škola, školský klub,
školská jedáleň a výdajňa školskej jedálne.
Článok 2
Predmet úpravy
1.

Toto VZN určuje:
a) výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s pobytom
dieťaťa v materskej škole,
b) výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s pobytom
žiaka v školskom klube,
c) výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy (ďalej ako „MŠ“), alebo žiaka
základnej školy (ďalej ako „ZŠ“) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
Článok 3
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

1.
2.

3.

4.

Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom jedného
(1) dieťaťa v materskej škole mesačne sumou: 15,- EUR.
Príspevok podľa Článku 3, bod 1. tohto VZN sa uhrádza mesačne, najneskôr do 15. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca, bezhotovostne bankovým prevodom na účet školy, alebo
poštovou poukážkou. Príspevok na mesiac december príslušného kalendárneho roka sa uhrádza
spolu s príspevkom na mesiac november, a to najneskôr do 15. novembra príslušného
kalendárneho roka. Vzniknuté preplatky budú zúčtované do 31.08. príslušného školského roka a
vrátené bezhotovostným prevodom na účet zákonného zástupcu dieťaťa.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole sa
neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží zástupkyni pre materskú školu doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole sa
neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30, po sebe nasledujúcich,
kalendárnych dní z dôvodu choroby (preukazuje sa lekárskym potvrdením) alebo z rodinných
dôvodov, ktoré sú preukázateľné dôveryhodné
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo v čase, kedy bola
- 45 -

prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými
dôvodmi.
Článok 4
Príspevok na činnosť školského klubu detí
1.
2.

3.
4.

Zákonný zástupca žiaka ZŠ prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského klubu mesačne na jedného (1) žiaka sumou: 3,- EUR.
Príspevok podľa Článku 4, bod 1. tohto VZN sa uhrádza za obdobie september až december
príslušného školského roka najneskôr do 15.10. príslušného školského roka a za obdobie od
januára do júna príslušného školského roka najneskôr do 15.02. príslušného školského roka, a to
bezhotovostne bankovým prevodom na účet školy, alebo poštovou poukážkou. V osobitných
prípadoch na základe písomnej žiadosti, po jej schválení riaditeľom školy, v hotovosti do
pokladne školy. Vzniknuté preplatky budú zúčtované do 31.07. príslušného školského roka a
vrátené bezhotovostným prevodom na účet zákonného zástupcu žiaka.
Príspevok podľa Článku 4, bod 1. tohto VZN sa neuhrádza za žiaka ZŠ v prípade prerušenia
prevádzky školského klubu detí zapríčinenú zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.
Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení, alebo odpustení príspevku podľa Článku 4, bod 1. tohto
VZN, ak o to zákonný zástupca žiaka písomne požiada školu a zároveň predloží doklad o tom,
že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
Článok 5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

1.

2.

3.

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom MŠ a žiakom ZŠ za úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v
nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
Finančné pásma sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky, určujú náklady na nákup potravín na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a
príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín. Obec
Spišské Bystré stanovuje 1. finančné pásmo s účinnosťou odo dňa účinnosti tohto VZN.
Obec Spišské Bystré určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni na stravníka a
jedlo, v čase jeho pobytu v škole alebo školskom zariadení, nasledovne:

Veková
kategória
Materská škola
(stravníci od 2 do
5 rokov)
Materská škola
( stravníci od 5 do
6 rokov)
Základná škola
(stravníci od 6 do
11 rokov)
Základná škola
(stravníci od 6 do
11 rokov)

Desiata

Obed

Olovrant

Nákup
potravín

Dotácia
na
stavu

Úhrada
zákonného
zástupcu

0,34

0,80
EUR

0,23

1,37

-

1,37

EUR

EUR

0,80
EUR

0,23

1,37

1,20

0,17

EUR

EUR

EUR

EUR

1,08
EUR

-

1,08

1,20

-

EUR

EUR

-

-

0,46

-

EUR
0,34
EUR
-

0,46
EUR

EUR

EUR

0,46
EUR
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Základná škola
(stravníci od 11 do
15 rokov)
Základná škola
(stravníci od 11 do
15 rokov)
Zamestnanci
(dospelé osoby)

0,50

1,16
EUR

-

-

-

EUR
-

1,16

1,20

EUR

EUR

0,50

-

EUR
1,26
EUR

-

1,26

-

0,50
EUR

-

-

EUR

Zákonný zástupca dieťaťa MŠ alebo žiaka ZŠ a zamestnanci uhrádzajú výšku finančného
príspevku na stravovanie určenú týmto VZN podľa príslušných vekových kategórií stravníkov
určenú v Článku 5, bod 3. tohto VZN.
5. Hodnota jedla pre dospelých stravníkov zahŕňa výšku finančného príspevku podľa zvoleného
finančného pásma pre príslušné zariadenie školského stravovania vo výške celkových nákladov
na potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú kategóriu stravníkov
15 – 19 ročných.
6. V prípade, že bude zriaďovateľovi poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca
dieťaťa MŠ alebo žiaka ZŠ uhrádza finančný príspevok na stravovanie určený týmto VZN podľa
príslušných vekových kategórií stravníkov určený v Článku 3 bod 3. tohto VZN znížený o
poskytnutú dotáciu.
7. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v MŠ a žiaka v ZŠ sa poskytuje vo
výške 1,20 EUR na každý deň, v ktorom sa dieťa od 5 rokov/žiak ZŠ zúčastnil výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.
8. Na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom nemá dieťa MŠ od 5 rokov/žiak ZŠ
nárok vtedy, ak napr.:
a) žiak ZŠ/dieťa MŠ neodobralo stravu v danom stravovacom dni, nezúčastnilo sa výchovno vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a nebolo odhlásené
z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni najneskôr do 14:00 hod.
predchádzajúceho pracovného dňa, v pondelok najneskôr do 6.30 hod.,
b) žiak ZŠ/dieťa MŠ odobralo stravu v danom stravovacom dni, nezúčastnilo sa výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a nebolo odhlásené
z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni najneskôr do 14:00 hod.
predchádzajúceho pracovného dňa, v pondelok najneskôr do 6.30 hod.. V tento deň si
môže odobrať zákonný zástupca neodhlásený obed do obedára, pričom cena obeda sa zrazí zo
zábezpeky. Pri dlhšej absencii žiaka je zákonný zástupca povinný túto skutočnosť oznámiť
cez Edupage odhlásením zo stravy, prípadne telefonicky vedúcej školskej jedálne.
c) žiak ZŠ/dieťa MŠ neodobralo stravu v danom stravovacom dni, zúčastnilo sa výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a nebolo odhlásené
z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni.
9. Zákonný zástupca dieťaťa MŠ/žiaka ZŠ je povinný uhradiť plnú stanovenú sumu úhrady
za stravu v prípadoch uvedených v bode 8.
10. Nárok na dotáciu má dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a žiak navštevujúci ZŠ na
základe záväznej prihlášky a rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí stravníka na stravovanie.
11. Zákonnému zástupcovi dieťaťa MŠ/žiaka ZŠ, na ktoré je poskytnutá dotácia, a u ktorého podľa
potvrdenia od lekára - špecialistu zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a školská jedáleň
uvedený druh diéty nezabezpečuje alebo nemá vytvorené podmienky napr.:
• šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu, obezite) ,
4.
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• diabetická diéta (pri zvýšení hladiny krvného cukru - cukrovka ),
• bezlepková diéta (porucha vstrebávania lepku - celiakia),
• bezlaktózová diéta (porucha vstrebávania mliečneho tuku - laktóza),
vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi dieťaťa MŠ/žiaka ZŠ dotáciu na stravu na základe
žiadosti zákonného zástupcu a evidencie dochádzky dieťaťa v MŠ alebo žiaka ZŠ potvrdenej
triednym učiteľom v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. na jeho účet najneskôr
do 10 kalendárnych dní po ukončení predchádzajúceho mesiaca.
12. Obec poskytne na výdavkový účet školskej jedálne mesačne „zálohovo“ dotáciu z
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Po vyúčtovaní zálohovej
dotácie, bude poskytnutá dotácia pre školskú jedáleň na ďalší mesiac. Vyúčtovanie zálohovej
dotácie bude vykonávané mesačne.
Článok 6
Určenie výšky príspevku na režijne náklady a podmienok úhrady
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zákonný zástupca dieťaťa v MŠ a žiaka v ZŠ čiastočne prispieva aj na úhradu režijných nákladov
na prevádzku zariadenia školského stravovania.
Príspevok na úhradu režijných nákladov na prevádzku zariadenia školského stravovania je
stanovený pevnou sumou vo výške 25,- EUR / rok. Slovom: dvadsaťpäť eur. Zákonný zástupca
je povinný uhradiť poplatok režijných nákladov (na materiálno – technické vybavenie
kuchyne a jedálne) raz ročne vo výške: 25,- EUR (slovom: dvadsaťpäť eur) za každé dieťa
v MŠ navštevujúce posledný ročník a každého žiaka ZŠ prihláseného na stravu na účet SK 84
0900 0000 0051 5955 0517, v dvoch splátkach, a to 10,- EUR do 25.08. príslušného kalendárneho
roka a 15,- EUR do 15.02. príslušného kalendárneho roka.
Zákonný zástupca žiaka ZŠ a dieťaťa navštevujúceho posledný ročník v MŠ je povinný, v
prípade záujmu o poskytovanie stravovania v školskej jedálni po prihlásení žiaka na stravu podľa
jednotlivých vekových kategórií v zmysle platného VZN, uhradiť zábezpeku vo výške: 20,EUR (slovom: dvadsať eur) na účet SK84 0900 0000 0051 5955 0517, a to do 25.8. príslušného
kalendárneho roka. Zábezpeka slúži na refundáciu nákladov v prípade neodhlásenej stravy.
Použitá zábezpeka sa bude priebežne dopĺňať na základe oznámenia vedúcej školskej jedálne cez
Edupage.
Zákonný zástupca je povinný, v prípade záujmu o poskytovanie stravovania v školskej jedálni,
po prihlásení dieťaťa MŠ do 5 rokov na stravu podľa jednotlivých vekových kategórií v zmysle
platného VZN uhradiť príspevok na úhradu nákladov na stravu v školskej jedálni mesačne,
vo výške: 20,- EUR (slovom: dvadsať eur) na účet SK84 0900 0000 0051 5955 0517 do 15.
dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
Zákonný zástupca je povinný, v prípade záujmu o poskytovanie stravovania v školskej jedálni,
po prihlásení dieťaťa MŠ od 5 rokov na stravu podľa jednotlivých vekových kategórií v zmysle
platného VZN uhradiť doplatok 0,17 EUR/ 1dieťa/ 1 deň na úhradu nákladov na stravu v
školskej jedálni polročne vo výške: 20,- EUR (slovom: dvadsať eur) na účet SK84 0900 0000
0051 5955 0517, a to do 15.09. príslušného kalendárneho roka a na druhý polrok najneskôr do
15.02. príslušného školského roka.
Zamestnanci školy a školských zariadení uhrádzajú príspevok na úhradu nákladov na stravu
a režijných nákladov v školskej jedálni mesačne formou – zrážky zo mzdy na základe výkazu
stravovaných osôb.
Tabuľka poplatkov:

Druh poplatku

Poplatky školská jedáleň
suma

dátum úhrady do
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Réžia
(materská škola
stravníci od 5 do 6 rokov)
Réžia
( základná škola
stravníci od 6 do 15 rokov)
Zábezpeka
(materská škola
stravníci od 5 do 6 rokov)
Zábezpeka
( základná škola
stravníci od 6 do 15 rokov)
Stravné
( materská škola stravníci
od 2 do 5 rokov)
Stravné - doplatok
( materská škola
stravníci od 5 do 6 rokov)

10,- EUR

25.08

15,- EUR

15.02.

10,- EUR

25.08.

15,- EUR

15.02.

20,- EUR

25.08.

20,- EUR

25.08.

20,- EUR

15. dňa
príslušného mesiaca

20,- EUR

15.09.

20,- EUR

15.02.

Článok 7
Vyúčtovanie
1.

2.

3.

4.

Vyúčtovanie stravného u detí MŠ sa vykoná vždy k 31.08. daného kalendárneho roka a zostatok
sa prevedie po informovaní zákonného zástupcu cez Edupage na bankový účet zákonného
zástupcu uvedeného v zápisnom lístku na stravovanie.
Zábezpeka na stravu u žiakov ZŠ sa vyúčtuje vždy k 31.07. daného kalendárneho roka a zostatok
sa prevedie po informovaní zákonného zástupcu cez Edupage na bankový účet zákonného
zástupcu uvedeného v zápisnom lístku na stravovanie.
Ak žiak ZŠ/dieťa MŠ na žiadosť zákonného zástupcu prestúpi na inú základnú školu resp.
materskú školu, vyúčtovanie zábezpeky alebo stravného sa vykoná k poslednému dňu v mesiaci,
kedy nastal prestup.
Ak zákonný zástupca podá žiadosť o ukončenie stravovania žiaka v školskej jedálni, vyúčtovanie
vrátane zábezpeky sa vykoná vždy k 31.07. daného kalendárneho roka.
Článok 8
Zrušovacie a záverečné ustanovenia

1. Návrh VZN č. ... /2020 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu, školskej jedálne
a výške
príspevku na režijné náklady bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na úradnej
tabuli obce a webovom sídle obce dňa 25.11.2020.
2. Na VZN č. ... /2020, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu, školskej jedálne a výške príspevku
na režijné náklady sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré dňa 11.12.2020.
3. VZN č. ... /2020, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu, školskej jedálne a výške príspevku na
režijné náklady bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa
14.12.2020.
4. VZN č. ... /2020, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu, školskej jedálne a výške príspevku na
režijné náklady nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021.
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5. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Spišské Bystré č. 4/2020 o výške príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu a školskej jedálne, ktoré bolo schválené dňa 24.06.2020.

..............................................
Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
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Príloha č. 12:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 15. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 11.12.2020
K bodu číslo: 10
Názov materiálu: NÁVRH NA SCHVÁLENIE VZN Č. .../2020 O URČENÍ PRÍSPEVKU NA
MZDY A PREVÁDZKU NA DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŽIAKA
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 na schválenie VZN č. .../2020 o určení príspevku na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení na
území obce Spišské Bystré

V Spišskom Bystrom dňa 30.11.2020
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1. Dôvodová správa:
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej ako „VZN“) o určení príspevku na mzdy a prevádzku na
dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení na území obce Spišské Bystré
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 taktiež školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti podrobnosti financovania, lehoty na predloženie údajov, podľa ktorých sa budú školské
zariadenia financovať a výšku finančných prostriedkov, určených na mzdy a prevádzku na žiaka,
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 možné zohľadniť rôzne skutočnosti a okolnosti podľa
druhu školy, alebo školského zariadenia napr. formu organizácie výchovy a vzdelávania, počet hodín
vzdelávania, počet detí, žiakov, energetickú náročnosť budov a podobne. Samotná výška finančných
prostriedkov na jedného žiaka je vypočítavaná na základe vzorca, ktorý je daný zákonom.
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce dňa: 25.11.2020. V zákonnej
lehote neboli doručené žiadne 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. .../2020 o určení príspevku na mzdy a prevádzku na
dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení na území obce Spišské Bystré

3. Príloha: Návrh na schválenie VZN č. .../2020 o určení príspevku na mzdy a prevádzku na
dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení na území obce Spišské Bystré

NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie č. ... /2020
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
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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 a prevádzku
na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení so sídlom na území obce Spišské Bystré.
Článok 1
Predmet úpravy
2. 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.
3. Toto VZN ďalej upravuje:
a) podrobnosti financovania a lehotu na predloženie 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 žiaka 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 žiaka 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 žiaka v školskom
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce určená v prílohe č. 1 tohto VZN a počtu detí a žiakov
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) žiakov v školských kluboch detí z nultého až 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 bežné výdavky, ktoré zodpovedajú podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
kategórii 610 – mzdy, platy, služobné 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.
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6. Finančné prostriedky na prevádzku sú určené na úhradu bežných prevádzkových nákladov
(tovarov a služieb) materských škôl a školských zariadení. Ide o bežné výdavky, ktoré
zodpovedajú podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie kategórii 630 – tovary a služby
(cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba,
nájomné za nájom a služby) 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 použiť 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, že 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 žiaka
v školskom zariadení sa uskutoční len zmenou VZN.
Článok 6
Zrušovacie a záverečné ustanovenia

1.

2.

3.

4.
5.

Návrh VZN č. ... /2020 o určení príspevku na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka
v školskom zariadení na území obce Spišské Bystré bol zverejnený na pripomienkovanie
vyvesením na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 25.11.2020.
Na VZN č. ... /2020, o určení príspevku na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka
v školskom zariadení na území obce Spišské Bystré sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Spišské Bystré dňa 11.12.2020.
VZN č. ... /2020, o určení príspevku na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka
v školskom zariadení na území obce Spišské Bystré bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli
obce a webovom sídle obce dňa 14.12.2020.
VZN č. .... /2020, o určení príspevku na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka
v školskom zariadení na území obce Spišské Bystré nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021.
Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Spišské Bystré č. 10/2019 o určení príspevku na
mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení na území obce Spišské
Bystré, ktoré bolo schválené dňa 11.12.2019.

Mgr. Marián Luha v. r.
starosta obce
Príloha č. 1 k VZN č. ... /2020 o určení príspevku na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy a žiaka v školskom zariadení na území obce Spišské Bystré
Počet detí v materskej škole k 15.09.2020: 87
Počet detí v základnej škole k 15.09.2020: 305
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Kategória škôl a školských
zariadení
Materská škola
Školský klub
Zariadenie školského
stravovania – školská jedáleň
Spolu

Dotácia na mzdy
a prevádzku na žiaka
v eurách
3089,046
206,511
256,682

Dotácia spolu
268 747,62 986,78 288,410 021,-
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Príloha č. 13:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 15. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 11.12.2020
K bodu číslo: 11
Názov materiálu: SPRÁVA VELITEĽA DHZO O STAVE A AKCIESCHOPNOSTI DHZO ZA
ROK 2020

Predkladateľ: Ján Zeman, veliteľ DHZO

Spracovateľ: Ján Zeman, veliteľ DHZO

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha: Správa o činnosti DHZO

V Spišskom Bystrom dňa 03.12.2020
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1. Dôvodová správa:
Správa sa predkladá na základe Požiarneho poriadku obce Spišské Bystré zo dňa 24.06.2020 článok
9 písmeno e) vypracovanie a predloženie správy o stave a akcieschopnosti DHZO veliteľom DHZO.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
predloženú Správu o stave a akcieschopnosti DHZO za rok 2020 veliteľom DHZO

3. Príloha: Správa o činnosti DHZO
veliteľ DHZO Ján Zeman
Školská 562, 059 18 Spišské Bystré,

VEC:
SPRÁVA O STAVE A AKCIESCHOPNOSTI ČLENOV
K dátumu vypracovania tejto správy je 27 členov vyškolených a pripravených plniť úlohy
obecného hasičského zboru . Hasičská jednotka sa skladá z veliteľa jednotky, veliteľov družstiev a
členov. Obec Spišské Bystré je zaradená do kategórie A.
Vyhláška 201/2015 príloha č.1b k vyhláške č.611/2006 Z. z.
Kategória A:
a) hasičská jednotka určená pre katastrálne územie obce so stupňom nebezpečenstva V. až VII,
b) hasičská jednotka prvého nasadenia určená na poskytovanie pomoci v oblastiach, v ktorých zbor
nemá dostatočné plošné pokrytie a nespĺňa požiadavku času dojazdu na miesto nežiaducej udalosti.
Úlohy:
a) vykonanie
1. prvotného zásahu „1 C“ vodným prúdom pri záchrane osoby pri požiari v objekte,
2. základného prieskumu a jednoduchej technickej záchrany, napríklad vstup do uzatvoreného
priestoru,
3. samostatného zásahu pri menších požiaroch v prírodnom prostredí,
4. prvotného zásahu pri vonkajších požiaroch objektov, spoločného zásahu so zborom pri
vnútornom alebo vonkajšom požiari objektov a požiari 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,
6. jednoduchých zásahov spojených so záchranou osôb v rámci súčinnosti so záchrannou
zdravotnou službou, napríklad transport zranených osôb, použitie jednoduchých technických
prostriedkov na vstup do uzatvorených objektov a podobne,
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b) zásahová činnosť pri nežiaducich udalostiach, napríklad veterné a snehové kalamity, povodne a
podobne.
Požiadavky 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 družstva a technik špecialista odbornej služby 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,
• dodržiavanie počtov a funkčného zloženia členov hasičskej jednotky,
• dodržiavanie vybavenosti hasičskej jednotky hasičskou technikou,
• vybavenie hasičskej techniky vozidlovou rádiostanicou a určeným počtom prenosných
rádiostaníc,
• výjazd hasičskej jednotky od vyžiadania pomoci operačným strediskom v počte 1 + 3 do
desiatich minút,
• od vyžiadania pomoci operačným strediskom sa musí do troch hodín dostaviť do hasičskej
zbrojnice 66 % členov hasičskej jednotky.
K dátumu spracovaniu tejto správy DHZO Spišské Bystré zasahovalo pri hlásených
výjazdoch Krajskému Riaditeľstvu HaZZ 8 krát. Jednalo sa o nasledovné udalosti:
•Požiar lesa Hrebienok, Vysoké Tatry – 04.04.2020
•Požiar lesa Hrebienok, Vysoké Tatry – 05.04.2020
•Požiar trávnatého porastu, Kubašok – 07.04.2020
•Pokus o samovraždu, Spišské Bystré, pod lesom – 11.04.2020
•Dopravná nehoda osobného motorového vozidla a cyklistu, Spišské Bystré, Hlavná – 24.06.2020
•Pátranie po nezvestnej osobe, Hrabušice-Slovenský raj – 01.09.2020
•Zatopenie pivnice, Spišské Bystré – 13.10.2020
•Vyliate koryto rieky Kubašok – 13.10.2020
Okrem uvedenej hlásenej činnosti sa DHZO zúčastňovalo na plnení technických výjazdov a
pomoci v katastrálnom území obce 25 krát. Jednalo sa prevažne o nehlásené výjazdy na KR HaZZ.
•čistenie studní 5x
•čistenie odpadových kanálov 2x.
•asistencia pri kultúrnom podujatí – Kubašok – 1x
•3 výjazdy technického charakteru STK, kontrola protipovodňového vozíka na OR HaZZ
V rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov došlo v mesiaci október 2020 ku
kategorizácii hasičských jednotiek obcí. DHZO Spišské Bystré je v rámci tejto kategorizácie
zaradený do kategórie „A“, z čoho obci, ktorá je zriaďovateľom DHZO v zmysle platnej legislatívy
(zákon č.314/2001, vyhláška MV č. 201/2015 atď.), vyplývajú rôzne povinnosti.
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K 4.12.2020 je DHZO akcieschopné z pohľadu zaradenia do skupiny „A“ podľa požadovaných
kritérií. Zásahové vozidlá a vecné prostriedky sú boja schopné.
K našim najbližším 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 bežnými úlohami DHZO,
• transparentne narábať s finančnými prostriedkami, technikou a vecnými prostriedkami
pridelenými DHZO,
• neustále zlepšovať pracovné podmienky členov DHZO,
V Spišskom Bystrom 4.12.2020
Veliteľ DHZO Spišské Bystré Ján Zeman ........v.r..........

- 59 -

Príloha č. 14:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 15. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 11.12.2020
K bodu číslo: 12
Názov materiálu: PLÁN ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SPIŠSKÉ
BYSTRÉ NA ROK 2021

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Jana Kiktová, všeobecne administratívny pracovník
Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha: Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2021

V Spišskom Bystrom dňa 24.11.2020
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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 možné zvolať neplánované zasadnutie v súlade s platnou legislatívou. Termíny
plánovaných zasadnutí sú len orientačné, v prípade nepredvídaných udalostí je možné termín
zasadnutia presunúť podľa potreby. Termíny sa môžu meniť podľa aktuálnych úloh pri napĺňaní
samosprávnych funkcií obce.
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 2021.
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021 je zostavený tak, že rešpektuje zaužívané 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, že na zverejňovanie informácií obecnými zastupiteľstvami
sa primerane použije 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 2021, 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 2021
3. Príloha: Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2021
Mesiace
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Predpokladaný termín
17.02.2021(streda)
21.04.2021(streda) 23.04.2021 (piatok)
23.06.2021 (streda)
22.09.2021 (streda) 24.09.2021 (piatok)
27.10.2021 (streda)
08.12.2021 (streda) 10.12.2021 (piatok)
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Príloha č. 15:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 15. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 11.12.2020
K bodu číslo: 13
Názov materiálu: ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE SPIŠSKÉ
BYSTRÉ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2021

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 2021

V Spišskom Bystrom dňa 03.12.2020
- 62 -

1. Dôvodová správa:
Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 – 2023 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 2021
3. Príloha: Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Spišské Bystré k návrhu rozpočtu na
rok 2021

ODBORNÉ STANOVI SKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ
K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2021

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 2021 (ďalej len
stanovisko).
Aktuálna právna úprava rozpočtových pravidiel:
Aktuálna úprava rozpočtových pravidiel je vykonaná zákonom č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych
opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v
z. n. p. (ďalej len "zákon č. 67/2020 Z.z."). Týmto zákonom sa ustanovili opatrenia v oblastiach, ktoré sú v
pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky a ktorých cieľom je zmiernenie negatívnych následkov
pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 (ďalej len "pandémia"). Opatrenia sa uplatňujú počas
obdobia od 12. marca 2020, keď vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa § 8 zákona
č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p. v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa
z dôvodu pandémie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda Slovenskej republiky mimoriadnu situáciu
odvolá a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa zákona č. 67/2020 Z.z., pričom pre opatrenia podľa § 3 a
4, § 6, § 8 až 12, § 16 až 18a, § 20 až 24a, § 24c až 24h, § 24j, § 24n a 24o, § 33, 34, § 36 ods. 1 a 3, § 36a a §
36c ods. 1 a 2 platí, že sa obdobie pandémie považuje za skončené 30. septembra 2020 a pre opatrenia podľa
§ 7, 24i a 31 sa obdobie pandémie považuje za skončené 31. decembra 2020 (novela zákona č. 67/2020 Z.z.
zákonom č. 264/2020 Z.z., ktorým sa upravila účinnosť uplatňovania opatrení). Ostatné opatrenia ostávajú v
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platnosti, a to do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda zruší mimoriadnu situáciu, alebo až do uplynutia
najneskoršej lehoty podľa zákona č. 67/2020 Z.z.
Pre zostavenie rozpočtu sú dôležité pravidlá ustanovené v § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z., podľa ktorých
sa rozpočet zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet musia zostaviť ako vyrovnaný alebo
prebytkový; ako schodkový ho môžu zostaviť, len ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie
účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe
osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu
nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov. Kapitálový rozpočet tiež musia zostaviť ako
vyrovnaný alebo prebytkový; ako schodkový ho môžu zostaviť, len ak tento schodok možno kryť zostatkami
finančných prostriedkov obce alebo vyššieho územného celku z minulých rokov, návratnými zdrojmi
financovania, alebo ak je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.
V § 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z.z. boli práve tieto pravidlá upravené. Na základe tejto úpravy platí, že obec
a vyšší územný celok môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia
zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné
zdroje financovania. Ak obec a vyšší územný celok zvolí tento postup, nebude to považované za porušenie §
10 ods. 7 a 9, § 12 ods. 3 a § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z., t.j. za porušenie ustanovení, ktoré určujú:
-podmienky, za ktorých je možné použiť prostriedky rezervného fondu na úhrady bežných výdavkov,
konkrétne na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo majetku vyššieho územného celku, alebo na
likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, na úhradu záväzkov
bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
-povinnosť pre obec a vyšší územný celok (ďalej len "VÚC") sledovať v priebehu rozpočtového roka vývoj
hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonávať zmeny vo svojom rozpočte, najmä zvýšenie
vlastných príjmov alebo zníženie výdavkov, s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu
rozpočtového roka, pričom schodok bežného rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku môže vzniknúť
len z dôvodu použitia prostriedkov rezervného fondu podľa § 10 ods. 9 alebo použitia účelovo určených
prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného
predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch,
-povinnosť pre obec a vyšší územný celok použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových
výdavkov.

Rozpočet obce Spišské Bystré:
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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 25.11.2020, t.j. v zákonom stanovenej lehote (najmenej 15 dní pred
rokovaním obecného zastupiteľstva) v súlade s § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
Navrhovaný rozpočet obce na rok 2021 vrátane finančných operácií je zostavený nasledovne:

príjmy
bežné
kapitálové
FO
spolu

2 104 252
1500
261 000
2 366 752

výdavky
rozdiel
1 928 429
175 823
360 953
-359 453
77 370
183 630
2 366 752
0

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový. Bilancia
finančných operácií prebytková. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný.
Pre zostavenie rozpočtu sú dôležité pravidlá ustanovené v § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z., podľa
ktorých sa rozpočet zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet musia zostaviť ako
vyrovnaný alebo prebytkový; ako schodkový ho môžu zostaviť, len ak sa vo výdavkoch bežného
rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z
rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch;
výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto
nevyčerpaných prostriedkov. Kapitálový rozpočet tiež musia zostaviť ako vyrovnaný alebo
prebytkový; ako schodkový ho môžu zostaviť, len ak tento schodok možno kryť zostatkami
finančných prostriedkov obce alebo vyššieho územného celku z minulých rokov, návratnými zdrojmi
financovania, alebo ak je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom
rozpočtovom roku.
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(V § 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z.z. boli práve tieto pravidlá upravené. Na základe tejto úpravy
platí, že obec a vyšší územný celok môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na
základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného
fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania. Ak obec a vyšší územný celok zvolí tento
postup, nebude to považované za porušenie § 10 ods. 7 a 9, § 12 ods. 3 a § 17 ods. 2 zákona č.
583/2004 Z.z.).

Na základe uvedeného odporúčam Obecnému zastupiteľstvu Obce Spišské Bystré:
1. Návrh rozpočtu Obce Spišské Bystré na rok 2021 schváliť
2. Návrh rozpočtu Obce Spišské Bystré na roky 2022 – 2023 zobrať na vedomie.

Ing. Veronika Hoffmannová, v.r.
Hlavná kontrolórka
Obce Spišské Bystré
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Príloha č. 16:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 15. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 11.12.2020
K bodu číslo: 14
Názov materiálu: NÁVRH ROZPOČTU OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ NA ROK 2021
S VÝHĽADOM NA ROKY 2022 - 2023

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:
samostatná príloha č. 1 – Programový rozpočet
samostatná príloha č. 2 - Tabuľka č. 1 rozpočet výdavkov
samostatná príloha č. 3 - Tabuľka č. 2 rozpočet príjmov

V Spišskom Bystrom dňa 24.11.2020
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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 2021 až 2023, pričom rozpočet na roky
2022 – 2023 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 2021 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 25.11.2020.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) schvaľuje
rozpočet Obce Spišské Bystré na rok 2021 podľa predloženého návrhu uvedeného v tabuľke č. 2 –
rozpočet príjmov a v tabuľke č. 1 – rozpočet výdavkov podľa programov ako vyrovnaný vo výške
2 366 752,-- €, podľa vecnej náplne kapitálových výdavkov, cieľov a merateľných ukazovateľov
uvedených v návrhu programového rozpočtu Obce Spišské Bystré na rok 2021.
B) berie na vedomie
návrh rozpočtu Obce Spišské Bystré na roky 2022 – 2023 vrátane programov a podprogramov.
3. Príloha: Samostatná príloha č. 1 – Programový rozpočet
Samostatná príloha č. 2 - viď Tabuľka č. 1 rozpočet výdavkov
Samostatná príloha č. 3 - viď Tabuľka č. 2 rozpočet príjmov
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Príloha č. 17:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 15. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 11.12.2020
K bodu číslo: 15
Názov materiálu: NÁVRH VECNEJ NÁPLNE POUŽITIA REZERVNÉHO FONDU OBCE
SPIŠSKÉ BYSTRÉ V ROKU 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 24.11.2020
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1. Dôvodová správa:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré bude na svojom pätnástom zasadnutí dňa 11.12.2020
schvaľovať rozpočet Obce Spišské Bystré na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023.
V časti príjmové finančné operácie je schvaľovaný aj prevod finančných prostriedkov z Rezervného
fondu vo výške 261 000,- €. 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 použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu Obce
Spišské Bystré v roku 2021 vo výške 261 000,- € na finančné krytie nasledujúcich kapitálových
výdajov:
- rekonštrukcia býv. budovy MŠ – akcia Kultúrny dom vo výške 101 000,- €
- kultúrny dom – interiérové vybavenie vo výške 73 000,- €
- výstavba a modernizácia miestneho rozhlasu vo výške 70 000,- €
- prístrešok za OcÚ vo výške 17 000,- €

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu Obce Spišské Bystré v roku 2021 vo výške 261
000,- € na finančné krytie nasledujúcich kapitálových výdajov:
- rekonštrukcia býv. budovy MŠ – akcia Kultúrny dom vo výške 101 000,- €
- kultúrny dom – interiérové vybavenie vo výške 73 000,- €
- výstavba a modernizácia miestneho rozhlasu vo výške 70 000,- €
- prístrešok za OcÚ vo výške 17 000,- €
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Príloha č. 18:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 15. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 11.12.2020
K bodu číslo: 16
Názov materiálu: NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2020
16.1. ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 8/2020

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Ingrid Stachová, ekonómka obce
Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 03.12.2020
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1. Dôvodová správa:
V zmysle § 14 ods. 2 písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladám
Obecnému zastupiteľstvu Spišské Bystré, na základe žiadosti riaditeľa ZŠ s MŠ Mgr. Š. Luhu, žiadosť
o zmenu rozpočtu, návrh na rozpočtové opatrenie – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, povolené zvýšenie
výdavkov pri zvýšení príjmov.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2020:
Zvýšenie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu:
223002 – ZŠ bežné príjmy
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
641006 – ZŠ výdaje z BP
Zníženie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu:
641006 – ZŠ originálne kompetencie
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
721002 – Transfer ZŠ kapitálové výdaje

+

2 122,- €

+

2 122,- €

-

3 655,- €

+

3 655,- €

/plynová panvica 120 l/
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Príloha č. 19:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 15. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 11.12.2020
K bodu číslo: 16
Názov materiálu: NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2020
16.2. OZNÁMENIE Č. 3/2020

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Ingrid Stachová, ekonómka obce
Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 03.12.2020
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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 upravuje sa rozpočet pre rok 2020
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
Oznámenie pre OZ č. 3/2020
V zmysle ods. 1 § 14 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších úprav upravuje sa rozpočet pre rok 2020
ZŠ s MŠ
Zvýšenie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
na učebnice/
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zvýšenie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
dohodovacie konanie výdavky pandémia/
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zvýšenie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
/vzdelávacie poukazy/
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zvýšenie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
/žiaci zo SZP/
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zníženie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
/dopravné/
Zníženie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.

+

1 904,-€ /príspevok

+

1 904,-€

+

4 308,-€ /normatív-

+

4 308,-€

+

26,-€

+

26,-€

+

850,-€

+

850,-€

-

572,-€

-

572,-€

- 74 -

Zníženie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
/škola v prírode/
Zníženie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zvýšenie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zvýšenie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.

-

3 600,-€

-

3 600,-€

+

2 223,-€ /normatív /

+

2 223,-€

+

4 000,-€ /normatív /

+

4 000,-€
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