Obec Spišské Bystré
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
__________________________________________________________________________
SB/2019/0043/007/008

Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré,
konaného dňa 24.04.2019 o 17:30 hodine v zasadačke obecného úradu
Prítomní:

starosta obce: Mgr. Marián Luha

prednosta obecného úradu: Mgr. Juraj Peťko
poslanci: Zdenko Bukovinský
Pavol Jurčo
Václav Klust
František Knežník
Terézia Králiková
Ing. Martin Lavko, st.
Ing. Martin Lavko, ml.
Ing. Pavol Poracký
Ing. František Teplický
Ospravedlnený: -Neprítomný: -Ďalší prítomní: Ing. Veronika Hoffmannová, hlavná kontrolórka obce
Ingrid Stachová, ekonómka obecného úradu
Jana Kiktová, zamestnankyňa obecného úradu
Verejnosť: Ing. Jaroslav Bendík
Jozef Budaj
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadania
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní
ÚPD ZaD č. 3 ÚPN – obce Spišské Bystré a návrh na úhradu nákladov
Návrh na schválenie prevodu podielov pozemkov na obec Spišské Bystré:
6.1. Návrh na schválenie prevodu podielu 1/12, parcela registra „E“ č. 1079
– Ing. Peter Bendík, Družstevná 822/13, 059 18 Spišské Bystré
6.2. Návrh na schválenie prevodu podielu 1/3, parcela registra „E“ č. 1074 –
Margita Nahalková, Kukučínova 488/9, 059 18 Spišské Bystré
6.3. Návrh na schválenie prevodu podielu 1/12, parcela registra „E“ č. 1079
– František Bendík, Železničná 318, 067 83 Kamenica nad Cirochou
7. Návrh na schválenie bezodplatného prevodu nehnuteľného majetku – MVDr.
Bystrík Nahálka
8. Návrh na schválenie Programu odpadového hospodárstva Obce Spišské
Bystré na roky 2016 - 2020
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9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2019 o používaní
pyrotechnických výrobkov na území obce Spišské Bystré
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2019 o poskytovaní príspevku
na stravovanie dôchodcov
11. Prehľad príjmov a výdavkov za I. štvrťrok 2019
12. Rôzne
13. Interpelácie
14. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadania
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Mgr. Marián Luha, starosta obce a privítal
všetkých prítomných. Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov pri otvorení
rokovania je 8 (pozri prílohu č. 1- prezenčná listina), obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
K bodu 2. Schválenie programu
Mgr. Marián Luha, starosta obce uviedol program dnešného zasadnutia (pozri prílohu č. 2 –
pozvánka). Neboli podané žiadne pripomienky a návrhy.
Hlasovanie za predložený program:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

Václav
Klust

František
Knežnik

X

X

X

X

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh programu bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne:
1. Otvorenie zasadania
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
4. Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní
5. ÚPD ZaD č. 3 ÚPN – obce Spišské Bystré a návrh na úhradu nákladov
6. Návrh na schválenie prevodu podielov pozemkov na obec Spišské Bystré:
6.1. Návrh na schválenie prevodu podielu 1/12, parcela registra „E“ č. 1079
– Ing. Peter Bendík, Družstevná 822/13, 059 18 Spišské Bystré
6.2. Návrh na schválenie prevodu podielu 1/3, parcela registra „E“ č. 1074 –
Margita Nahalková, Kukučínova 488/9, 059 18 Spišské Bystré
6.3. Návrh na schválenie prevodu podielu 1/12, parcela registra „E“ č. 1079
– František Bendík, Železničná 318, 067 83 Kamenica nad Cirochou
7. Návrh na schválenie bezodplatného prevodu nehnuteľného majetku – MVDr.
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Bystrík Nahálka
8. Návrh na schválenie Programu odpadového hospodárstva Obce Spišské
Bystré na roky 2016 - 2020
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2019 o používaní
pyrotechnických výrobkov na území obce Spišské Bystré
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2019 o poskytovaní príspevku
na stravovanie dôchodcov
11. Prehľad príjmov a výdavkov za I. štvrťrok 2019
12. Rôzne
13. Interpelácie
14. Záver
K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Mgr. Marián Luha navrhol za zapisovateľku pani Janu Kiktovú a za overovateľov zápisnice:
pána Františka Knežníka a pána Ing. Františka Teplického. Bez námietok a pripomienok.
Starosta obce
určuje
1. za zapisovateľku pani Janu Kiktovú
2. za overovateľov zápisnice pána Františka Knežníka a pána Ing. Františka Teplického
K bodu 4. Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 3).
Mgr. Marián Luha otvoril rozpravu k tomuto bodu a vyzval prítomných k pripomienkam,
zmenám, prípadne iným návrhom. Neboli podané žiadne iné návrhy a pripomienky.
Hlasovanie za predložený návrh :

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

Václav
Klust

František
Knežnik

X

X

X

X

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného
zastupiteľstva obce Spišské Bystré
K bodu 5. ÚPD ZaD č. 3 ÚPN – obce Spišské Bystré a návrh na úhradu nákladov
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 4).
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Mgr. Marián Luha odovzdal slovo pánovi predsedovi komisie výstavby a životného
prostredia Ing. Martinovi Lavkovi st.
Ing. Martin Lavko, st. poslanec obecného zastupiteľstva informoval, sedeli sme, dohodli
sme sa, že platí to čo si dostal, ako list/zápisnicu, všetci to odsúhlasili, nikto nie je iného
názoru, čiže v takom pomere, ako sme navrhli, tak to môžeme teraz schváliť.
Ing. Pavol Poracký, poslanec obecného zastupiteľstva navrhuje doplniť, aby tam bolo
uvedené na žiadateľov.
Mgr. Marián Luha poznamenal, že aj toto tiež treba doriešiť, na lokalitu alebo na žiadateľa
alebo na počet „štvorákov“.
Ing. Martin Lavko, st. informoval, že tak sme sa dohodli, na počet žiadateľov.
Mgr. Marián Luha zopakoval doplnený návrh 20 % obec 80 % občania/všetci žiadatelia,
ktorí žiadali, rozrátané na žiadateľa. Nebol podaný žiadny iný návrh.
Hlasovanie za predložený a doplnený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

Václav
Klust

František
Knežnik

X

X

X

X

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
1. vypracovať ÚPD ZaD č. 3 ÚPN obce Spišské Bystré podľa lokalít
2. úhradu nákladov vo výške 20% obec z celkových nákladov a 80% rozrátané na
žiadateľov
K bodu 6. Návrh na schválenie prevodu podielov pozemkov na obec Spišské Bystré:
K bodu 6.1. Návrh na schválenie prevodu podielu 1/12, parcela registra „E“ č. 1079 –
Ing. Peter Bendík, Družstevná 822/13, 059 18 Spišské Bystré
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 5).
Mgr. Marián Luha informoval, že ide o starú vec, ktorá nás prekvapila. Česť pánovi
Bendíkovi, ktorý sa prišiel seriózne spýtať či to je tak, po nejakej komunikácií s predchodcom
sme zistili, že nedošlo k zápisu v katastri, dávame vec do právneho stavu, on trval na tom, že
to bude darovaním vzhľadom na to, že kúpne zmluvy sú staršieho dáta. Konzultovali sme aj
s OÚ Poprad, odborom katastrálnym.
Na rokovanie sa dostavila pani kontrolórka Ing. Veronika Hoffmannová o17:40 h.
František Knežník, poslanec obecného zastupiteľstva sa informoval, či ide o pozemok na
cintoríne.
Ing. Veronika Hoffmannová, hlavná kontrolórka obce navrhla preformulovať návrh
uznesenia, doplniť bezodplatné nadobudnutie majetku do vlastníctva obce a taktiež v ďalších
dvoch nasledujúcich bodoch tiež zmeniť formuláciu.
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Mgr. Marián Luha vyzval prítomných na pripomienky a návrhy. Neboli podané žiadne iné
návrhy alebo pripomienky.
Hlasovanie za predložený a doplnený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

Václav
Klust

František
Knežnik

X

X

X

X

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
bezodplatné nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva obce podielu pod B31 Bendík
Peter, r. Bendík, Ing., Družstevná 822/13, 059 18 Spišské Bystré vo výške spoluvlastníckeho
podielu 1/12 parcely registra „E“ č. 1079 druh pozemku orná pôda o výmere 194 m2,
zapísanej na LV č. 1017, k. ú. Spišské Bystré.
K bodu 6.2. Návrh na schválenie prevodu podielu 1/3, parcela registra „E“ č. 1074 –
Margita Nahalková, Kukučínova 488/9, 059 18 Spišské Bystré
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 6).
Hlasovanie za predložený a doplnený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

Václav
Klust

František
Knežnik

X

X

X

X

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
bezodplatné nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva obce podielu pod B3
Nahalková Margita, r. Ištvanková, Kukučínova 488/9, 059 18 Spišské Bystré vo výške
spoluvlastníckeho podielu 1/3 parcely registra „E“ č. 1074 druh pozemku orná pôda o výmere
101 m2, zapísanej na LV č. 2241, k.ú. Spišské Bystré.
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K bodu 6.3. Návrh na schválenie prevodu podielu 1/12, parcela registra „E“ č. 1079 –
František Bendík, Železničná 318, 067 83 Kamenica nad Cirochou
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 7).
Hlasovanie za predložený a doplnený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

Václav
Klust

František
Knežnik

X

X

X

X

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
bezodplatné nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva obce podielu pod B9 Bendík
František, r. Bendík, Kamenica nad Cirochou 318, 067 83 Kamenica nad Cirochou vo výške
spoluvlastníckeho podielu 1/12 parcely registra „E“ č. 1079, druh pozemku orná pôda
o výmere 194 m2, zapísanej na LV č. 1017, k. ú. Spišské Bystré.
K bodu 7. Návrh na schválenie bezodplatného prevodu nehnuteľného majetku – MVDr.
Bystrík Nahálka
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 8).
Mgr. Marián Luha informoval, že sa jedná o sypanec ul. Cintorínska, žiadateľ predložil
doklady ktoré ste mali možnosť vidieť, je to zosúladenie právneho stavu so skutkovým
stavom, reálne to je jeho, právne nie. Inicioval to pán MVDr. Nahálka.
Ing. Veronika Hoffmannová navrhla preformulovať návrh uznesenia nie schvaľuje, ale
súhlasí. Nie je to potom v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Obecné zastupiteľstvo
musí súhlasiť s vydržaním toho pozemku.
Ing. Pavol Poracký sa informoval či táto situácia vznikla pri ROEP – ke.
Mgr. Marián Luha odpovedal, že to je staršie, doniesol historické dokumenty.
Ing. Pavol Poracký sa informoval, či sa to nedá opraviť na katastri opravou, či to takto nie je
jednoduchšie na katastri opraviť.
Mgr. Marián Luha uviedol, že sa vlastník domáha svojho práva s tým, že to má historickú
listinu, kde jeho starý otec odkúpil pozemky od obce Kubachy, má zápisnicu, užíval to, vždy
to bolo jeho a každému z domácich je zrejme, že to užíva a je to jeho, bolo to v r. 1934 a má
titul, že je to mu odpredané už raz od obce, toto je najjednoduchšia cesta, bol tu aj
s právničkou a konzultovali sme to aj s OÚ Poprad, odborom katastrálnym.
Hlasovanie za predložený a doplnený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

Václav
Klust

František
Knežnik

Terézia
Králiková

Ing.
Martin
Lavko,
st.

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický
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Za:
Proti:
Zdržal
sa:

X

X

X

X

X

X

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
súhlasí
s vydržaním nehnuteľného majetku novovzniknutej parcely registra „C“ s číslom 7637/19,
o výmere 56 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Spišské Bystré v prospech
žiadateľa MVDr. Bystrík Nahálka, trvale bytom: Cintorínska 663/75, 059 18 Spišské Bystré.
K bodu 8. Návrh na schválenie Programu odpadového hospodárstva Obce Spišské
Bystré na roky 2016 - 2020
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 9).
Mgr. Marián Luha informoval, že sme mali jeden POH, legislatíva sa menila, bol nový
zákon o odpadoch, dali sme spracovať autorizovanej firme plán odpadového hospodárstva,
dali sme tam aj zahrnúť zberný dvoch, zatiaľ nie je rozhodnuté, či budeme mať zberný dvor,
ale je tam zahrnutý. Otvoril rozpravu k tomuto bodu. Neboli podané žiadne iné návrhy
a pripomienky.
Hlasovanie za predložený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

Václav
Klust

František
Knežnik

X

X

X

X

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Program odpadového hospodárstva Obce Spišské Bystré na roky 2016 - 2020
K bodu 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2019 o používaní
pyrotechnických výrobkov na území obce Spišské Bystré
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 10).
Mgr. Juraj Peťko, prednosta obecného úradu informoval, že ide o zákonné splnomocnenie,
ktoré nám dovoľuje prijať toto VZN, kde si obec určuje podmienky, v ktorých časoch bude
možné používať pyrotechnické výrobky na území obce presne stanovených kategórií, je to od
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31.12. od 20:00 h do 1.1. do 02:00 h. Okrem týchto časov nie je možné používať
pyrotechnické výrobky na území obce. VZN bolo zverejnené dňa 08.04.2019, v zákonnej
lehote, boli obdŕžané pripomienky pani kontrolórky, ktoré boli zároveň aj zapracované do
návrhu VZN. Pripomienky sú uvedené v materiáloch. Jednalo sa predovšetkým o definíciu
jednotlivých kategórií pyrotechnických výrobkov, a definíciu zákonných ustanovení v prípade
porušenia povinností uvedených vo VZN.
Ing. Veronika Hoffmannová uviedla, že pripomienky podala a boli zapracované.
Ing. Martin Lavko, st. sa informoval, aká je vykonateľnosť VZN, je oslava, dotyční si
spravia ohňostroj, ako tomu zabránime resp. čo s tým urobíme.
Na rokovanie sa dostavil pán poslanec Ing. Martin Lavko ml. o 17.47 h.
Mgr. Juraj Peťko informoval, že zákon v tomto prípade pripúšťa možnosť dostať výnimku,
ale je potrebné požiadať starostu písomne dva týždne vopred. Dohľad nad tým vzhľadom na
to, že nie je obecná polícia, takže vykonáva to štátna polícia.
Mgr. Marián Luha podotkol, že je dôležité, o akú kategóriu pyrotechniky pôjde. Od
hmotnosti, od množstva atď.
Ing. Martin Lavko, st. podotkol, že ešte druhá vec, čo s tými mladými, čo behajú a hádžu
petardy.
Václav Klust, poslanec obecného zastupiteľstva uviedol, že či polícia, bude sa takto volať za
každým, keď sa zistí. Ďalej sa informoval ak niekto chce mať oslavu musí dva týždne
vopred požiadať o povolenie, či je to uvedené aj v zákone.
Mgr. Marián Luha odpovedal, áno je to uvedené v zákone.
Zdenko Bukovinský, poslanec obecného zastupiteľstva sa informoval, čo keď niekto zašle
žiadosť neskoršie.
Mgr. Marián Luha odpovedal, je možnosť dohody.
Václav Klust sa informoval, či to budú schvaľovať aj poslanci (žiadosti o súhlas
s používaním pyrotechnických výrobkov).
Mgr. Marián Luha odpovedal, že je to v kompetencii starostu.
Ing. Pavol Poracký sa informoval, či územie obce sa berie ako intravilán.
Mgr. Juraj Peťko odpovedal, že sa rozumie kataster obce. VZN je vždycky záväzné pre
kataster obce.
Hlasovanie za predložený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

Václav
Klust

František
Knežnik

X

X

X

X

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
uznáša sa
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na Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území
obce Spišské Bystré
K bodu 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2019 o poskytovaní príspevku
na stravovanie dôchodcov
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 11).
Mgr. Marián Luha informoval, už viete že vaši predchodcovia na tom pracovali, teraz je to
zavŕšenie tejto spoločnej práce, bolo vypracované VZN po výstupoch z komisií.
Ing. František Teplický, poslanec obecného zastupiteľstva oboznámil, že komisia kultúry,
vzdelávania, športu a sociálnych vecí sa viac menej stretla kvôli tomu, že pripraví nejaký
kľúč k tomu pripravovanému VZN, kde sme potrebovali určiť výšku príspevku, akým
spôsobom bude zabezpečovaná forma donášky alebo vyzdvihnutia jedla a systém, kto bude
mať nárok na príspevok. Dohodli sme sa na tom, že výška bude 50 centov, nárok na
poberanie stravy bude mať poberateľ starobného dôchodku bez vedľajšieho príjmu a spôsob
odberu stravy bude realizovaný rozvozom občanom, keďže je to z hľadiska viacerých vecí
výhodnejšie pre občanov. Čo konkrétne to bude sa ešte dorieši a taktiež akým spôsobom
budú tie lístky na OCÚ dávať .
Mgr. Marián Luha doplnil, že musí sa ešte vyhlásiť súťaž na dodávateľa tej stravy, uvidíme
kto sa zúčastní, zapracujeme tie podmienky, ktoré budú vo VZN a nič nebude potom brániť,
aby si občania mohli požiadať o odber stravy, resp, aby ten sociálny aspekt z toho už mohli
ľudia reálne dostať.
Mgr. Juraj Peťko informoval, že práve z tohto dôvodu sa posúvala aj účinnosť toho VZN
od 1.7., aby bola časová rezerva na obstarávanie a ďalšie technické záležitosti s tým spojené.
Doplnil, že VZN bolo vyvesené v zákonnej lehote, taktiež boli doručené pripomienky od
pani kontrolórky, ktoré boli v plnej miere akceptované a zapracované, je to rozpísané
v materiáloch. Pomohla nám zadefinovať niektoré veci, ktoré neboli správne.
Hlasovanie za predložený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

Václav
Klust

František
Knežnik

X

X

X

X

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie
dôchodcov
K bodu 11. Prehľad príjmov a výdavkov za I. štvrťrok 2019
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 12).
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Mgr. Marián Luha otvoril rozpravu k tomuto bodu, neboli podané žiadne iné návrhy
a pripomienky.
Hlasovanie za predložený návrh:

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

Václav
Klust

František
Knežnik

X

X

X

X

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
prehľad príjmov a výdavkov za I. štvrťrok 2019
K bodu 12. Rôzne
Mgr. Marián Luha informoval, že boli zaslané komisii žiadosti od občanov na prerokovanie
v komisii. Dal slovo predsedovi komisie.
Ing. Martin Lavko, st. informoval o došlých žiadostiach: Ján Lacko, ide o lokalitu na SNP
hore, súhlasíme vtedy ak vieme vysporiadať cestu so susedom, sused ktorý kúpil nie je
totožný s tým, ktorý žiada odpredaj, dom ktorý zasahuje do cesty je Mižigár a pozemok,
ktorý chce odkúpiť je Lacko, preto je odporúčanie nie odpredaj, ale prenajať. Taktiež aj
Hlaváčová, prečo by sme mali predávať pozemok, ktorý užíva dvadsať rokov a stále užíva
bez toho, aby platila. Nehovoriac o tom, že je to nárazníková zóna medzi susedmi. Čo sa týka
Ing. Bendíka sme odporúčali dať súlad so zmenou, ale len v tom prípade ak ešte PD nie je
spracovaná, ak už je spracovaná, tak si zabezpečí sám zmenu alebo počká do budúcej zmeny.
Mgr. Marián Luha odpovedal, že spracovateľ to už nestihol zapracovať a predložil návrh
ÚPN ZaD č. 3.
Ing. Martin Lavko, st. pokračoval v informovaní o podaných žiadostiach, čo sa týka
Gabriely Bendíkovej sme súhlasili s osvedčením pozemku, ak obci bude osvedčený pozemok
na Vodárenskej ulici, čiže zámena. Čo sa týka posledných dvoch žiadostí – kanalizácia na ul.
SNP hore – projektová dokumentácia bola spracovaná, keď som bol starostom, ale neboli
finančné prostriedky, ak povieme, že hej tak hej, keď nie tak nie. Otázka je či máme na to
peniaze. Nie je to úplne málo, je to dosť veľká finančná investícia.
Mgr. Marián Luha sa informoval, či bola spracovaná úplne aj pre stavebné povolenie, a kde
to je. Uskutočnilo sa aj územné konanie?
Ing. Martin Lavko, st. informoval, že nemáme to, ale vie zabezpečiť od Nemca, on to
spracovával, máme to spracované. Územné konanie sa neuskutočnilo, len projektovú
dokumentáciu máme, je zaplatená, ale tu fyzicky nie je, popýta Nemca. Projektová
dokumentácia nebola spracovaná až do konca, končila pri pánovi Gajanovi, tam bola posledná
šachta. Donesiem zabezpečím výškopis, polohopis.
Mgr. Marián Luha podotkol, že ak to je treba to doniesť, naráta sa to a uvidíme. Zostanú
tam potom tri domy.
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Ing. Martin Lavko, st. ďalej informoval, čo sa týka poslednej žiadosti pán Budaj Jozef, to
je stály problém, ešte za môjho predchodcu bola urobená kanalizácia, kedysi tam bol
povrchový kanál, tá kanalizácia bola tak nešťastne urobená, že nie je ani hore ani dole, ona je
tak položená, že je zarovno s povrchom cesty, čiže nezbiera ani povrchovú vodu, odvádza
len vodu cez drenážky od trištvrte ulice, do tej kanalizácie, ktorá je tam zrealizovaná, ona
jedine odoberie tú vodu, ktorá tam pritečie resp. časť vody z ulice Kukučínovej, ktorá je
prepojená. Ale povrchovú vodu z cesty tá kanalizácia nezoberie lebo je tak zle položená, že
do šachty tá voda nestečie z tej cesty. Tá povrchová voda nateká k najnižšiemu bodu a ten je
pri rodinnom dome pána Budaja a tá voda tam stojí, čo s ňou teraz. Máme len dve možnosti,
buď rekonštruovať cestu a zdvihnúť ju, alebo rekonštruovať kanalizáciu a spustiť ju nižšie.
Nijaká iná možnosť tu nie je. Za celých dvanásť rokov čo som bol starosta priznám sa, sme
nezrealizovali nič.
Terézia Králiková, poslankyňa obecného zastupiteľstva navrhla spraviť taký kanál, ako pri
cintoríne, ten povrchový.
Mgr. Marián Luha odpovedal, že tam to nie je kde vybudovať.
Ing. Martin Lavko, st. dodal, že bude vytápať ostatné domy, je to pätnásť metrov od
križovatky, je zle položená, neviem iné riešenie, môžeme sa tam ísť pozrieť, ale vravím
kanalizácia dažďová je tak zle položená, že je vysoko, čiže neodoberá vodu z cesty a tá voda
zostáva na ceste, a cesta je zle vyspádovaná a ostáva voda na ceste. Robili sa tam aj menšie
úpravy, výkopy – toto nie je riešenie. Tým sa nič nevyrieši.
Terézia Králiková navrhla 15 m prekovať a stiahnuť kanálom cez uličku.
Ing. Martin Lavko, st. podotkol, že nevie, môže sa ísť na tvár miesta a stretnúť sa a pozrieť
sa na to na mieste.
Jozef Budaj informoval, že Martin to vie veľmi dobre, keď sme tu minule sedeli, minulý rok
v jeseni. Ide jeseň, ide zima nechajme to, budeme to robiť na jar, ale teraz z toho čo sa týka –
jediné riešenie je také tam, jedine trošku to tam vyasfaltovať, keby sa tam vyasfaltovalo 15 m
asfaltu zvýšilo by sa tam, kde je šachta, tam je tá priehlbina, vyasfaltovať do úrovne vrchu
šachty, vrch šachty je nad terénom, všetka voda je na ceste, šachta je vysoko. Tam potom by
bolo dobré zrobiť rigol cca 10 m je tam strašne veľký problém, príde pluh rozhrnie na jednu
a druhú stranu teraz sa začne topiť a tá voda tam stojí, pán Chromek, prehŕňa, tá voda nemá
šancu kde ísť, z celej Kukučínovej ulici sa roztopí sneh, alebo keď príde dážď a všetko ide
dole kopcom po Hornádskej ulici. Je tam hrádza, inej možnosti niet. Čo sa týka financií
nešlo by to do tisícky eur, neviem koľko kubík stojí asfaltu, keď mi niekto povie, že nemáte
peniaze poskytnem bezúročnú pôžičku, tá cesta je tam tak zničená, prejde tam sto áut denne.
Mgr. Marián Luha navrhol, aby sa komisia stretla na tváre miesta aj my, vy ste tu už druhý
krát za môjho pôsobenia v tej danej veci. Veľa sme vám tam už aj spravili, lebo najviac sme
investovali do vašej ulice a do vášho trojuholníka. Môžem argumentovať, že sme tam urobili,
odvodnili sme vám tam vodu, jedine Vy sa chodíte sťažovať, chápem vaše požiadavky, ako
povedal Ing. Lavko to technické riešenie nie je jednoduché kanalizácia je tak položená, že je
vytlačená a my vlastne odvádzame odvodnenie všetkých ulíc, ktoré tam sú napojené, chlievy
a neviem čo ešte. Čiže my neriešime aktuálnu dažďovú vodu, ktorá tam vznikne. Na tváre
miesta to môžeme vysvetliť je to na dlhšiu debatu. Ja si nedovolím povedať technické
riešenie.
Jozef Budaj podotkol, že myslel si, že teraz na tých nových poslancov to prinesiem predtým
boli piati poslanci vzdelanci a nič sa nerobilo.
Mgr. Marián Luha podotkol, aby netvrdili, že sa nerobilo nič, robil sa dva krát
odvodňovací kanál , stálo to nejaké financie, odstránili sme tým zásadný problém, to čo vás
vytápalo sme odstránili.
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Jozef Budaj uviedol, že urobilo sa z jednej a druhej strany, ale stred ulice Hornádskej sa nič
neurobilo.
Mgr. Marián Luha poďakoval pánovi Budajovi za výstup.
Hlasovanie: žiadosť Ján Lacko:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

Václav
Klust

František
Knežnik

X

X

X

X

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
odporúča
zaslať informácie o prenájme a doložení geometrického plánu Jánovi Lackovi
Hlasovanie: žiadosť Margita Hlaváčová
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

Václav
Klust

František
Knežnik

X

X

X

X

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
odporúča
zaslať informácie o prenájme Margite Hlaváčovej
Hlasovanie: Gabriela Bendíková

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

Václav
Klust

František
Knežnik

X

X

X

X

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
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Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
odporúča
zaslať informácie ohľadne zámeny s rodinnými príslušníkmi a výmere Gabriele Bendíkovej
Mgr. Marián Luha navrhol so žiadosťou „Kanalizácia SNP“ počkať, budeme informovať,
že sa OZ zaoberalo touto otázkou a po vyčíslení nákladov dáme odpoveď. A žiadosť pána
Budaja bude výstup po stretnutí na tvare miesta.
Ďalej informoval, že predminulý týždeň bola uzávierka ponúk na výstavbu kultúrneho
domu, resp. rekonštrukcia a dostavba. Najnižšiu sumu dala firma JMJ PRO s.r.o. a to 1 064
758,57 € s DPH zatiaľ dali len čestné prehlásenia, obstarávateľa ich vyzvala na doplnenie
v lehote desiatich pracovných dní. Druhá ponuka bola BDG STAV s.r.o., tretia Metrostav
a.s., štvrtá Unistav s.r.o. Prešov, dúfajme, že prvá spoločnosť doloží materiály v stanovenej
lehote, musí to byť zverejnené na UVO a potom môžeme podpísať zmluvu.
Ing. Pavol Poracký sa informoval, ktorý skončil Eurobuilding.
Mgr. Marián Luha odpovedal, že sa neprihlásili, vyžiadali si iba podklady, podklady si
vyžiadalo dvanásť spoločností, ale prihlásili sa štyri. Komplexne nebolo ešte uzavreté, zmení
sa iba vtedy, keď prvá firma nedoloží vyžiadané podklady tak pôjde druhá.
Ing. Pavol Poracký sa informoval, či v rozpočte je dosť financií.
Mgr. Marián Luha odpovedal áno. Ďalej informoval, že nám kronikárka stále chýba,
oslovujeme stále vytypovaných ľudí aj komisia aj ja, zatiaľ nemáme nikoho, poprosím
o spoluprácu. JUDr. Šimonovičová má vrátiť kroniku do konca apríla doplnenú a potom by
sme ju odovzdali, aby pokračoval/la nastupujúci/ca.
Ďalej informoval, bol na OcÚ pán zo slovenskej agentúry životného prostredia, ponúkajú
národný projekt s názvom Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach
Slovenska, ponúkajú 100 stromov za sumu, ktorú nemusíme zaplatiť, ale od nás chcú 1
000,00 € za vypracovanie projektu, dajú nám 100 stromov, výška 120 cm obvod 16 cm je tam
jediná podmienka, že musíme mať vlastné pozemky alebo pozemky iného držiteľa
zazmluvnené na 10 rokov. Ozve sa nám za dva týždne či ideme do toho. Je to na zváženie,
nepotrebujú od nás uznesenie.
Ďalej informoval, že na základe výstupu z komisie som požiadal pani riaditeľku o informácie
ohľadne stravovania, navýšenie kapacít školských jedálni. Potrebujú jednu pracovnú silu,
zachytili sme, že úrad vlády dáva výzvu na pomocné sily do kuchýň, ktoré by nám stačilo,
volal dnes na školský úrad, nie je z toho ešte výstup ani v nejakom relevantnom znení výzva
ktorá bude, budeme sa zapájať.
Václav Klust podotkol, že nevie ešte pani riaditeľka presný počet detí a rozprávala aj niečo
s úradom práce.
Mgr. Marián Luha podotkol, že je to tá istá výzva, ako rozprával on.
Ing. František Teplický informoval, že má jeden návrh, vyšiel na jeho popud aj na margo
toho, že sa sťažovali ostatní obyvatelia, je problém s internetom, navrhoval by, aby sa
vstúpilo do jednania so spoločnosťou Slovak Telekom na to, aby nám zabezpečili optickú
sieť resp. pokryli zvyšok obce, lebo časť už bola realizovaná, ulica SNP a lokalita Kamenec
sú zrealizované
Pavol Jurčo, poslanec obecného zastupiteľstva podotkol, že je to horizont určite minimálne
troch rokov a viac, kým sa to zrealizuje.
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Ing. František Teplický navrhol vstúpiť do jednania s nimi, aby jednoducho o nás vedeli, a
aby sme boli v plánovaní.
Pavol Jurčo podotkol, že určite budú chcieť niečo spolufinancovať, ale uvidíme čo, či len
výkopové práce alebo niečo iné.
Mgr. Marián Luha vyzval na predloženie návrhu, či len vstúpiť do jednania, či už aj
finančné krytie.
Ing. František Teplický navrhol vstúpiť do jednania so Slovak Telekom, a podľa prvého
výstupu z jednania by sme po tom informovali, viem že sa to už riešilo, boli sme na debate
s jedným pánom so Slovak Telekomu a tam to ostalo na mŕtvom bode a skúsiť to rozbehnúť
nanovo.
Terézia Králiková sa informovala, či sa bude kopať nanovo.
Ing. Martin Lavko, st. odpovedal, že sa bude musieť nanovo kopať, SNP je vzduchom
optika, na Kamenci je zakopaná v zemi, časť dediny je zakopaná optika od Slovanetu , mal
byť projekt medzi obcami, mala to robiť Hranovnica, krachlo to celé, je to tu, je to rozťahané
neviem, či sa to používa alebo nepoužíva, na Kamenci sa položili dve siete, budeme musieť
kopať, je otázka či predá firma firme.
Pavol Jurčo uviedol, že je tam ešte jedna možnosť osloviť aj Antik.
Ing. Martin Lavko ml. osloviť aj Orange, O2 a ostatné firmy. Osloviť všetky firmy.
Ing. František Teplický podotkol, že to nie je problém jedná sa o to, kto vybuduje tú sieť,
takže nájsť niekoho, kto ju vybuduje. V Slovak Telokome strategické plánovanie rieši pán
Haburaj.
Ing. Martin Lavko, st. uviedol, preveriť či by bola spoločnosť ochotná vybudovať sieť.
Pavol Jurčo navrhol osloviť všetky spoločnosti.
Mgr. Marián Luha podotkol, že je to úloha pre nás, osloviť spoločnosti, následne
informovať.
Terézia Králiková navrhla, aby bola členkou Komisie výstavby a životného prostredia.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

Václav
Klust

František
Knežnik

X

X

X

X

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
volí
do komisie výstavby a životného prostredia za člena komisie Teréziu Králikovú
Ing. Pavol Poracký sa informoval, v akom štádiu je vysporiadanie cesty Vodárenská ulica
Mgr. Marián Luha informoval, že sa pozvalo 27 spoluvlastníkov, doteraz podpísali desiati.
Vyplácame po 6,00 €/m2. Treba vyzývať každého spoluvlastníka ak má dosah, aby prišli
odpredať.
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Overovatelia:
František Knežník

Ing. František Teplický

Obec Spišské Bystré
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
__________________________________________________________________________
Ing. Pavol Poracký navrhol, ešte jedna vec, ak by sa niekedy riešilo, či počíta sa aj s uličkou
medzi Škovierom.
Mgr. Marián Luha odpovedal, že bude tam odvodňovací dažďový kanál. Momentálne to
kosíme.
Ing. Pavol Poracký uviedol, že niekedy to bolo riešené, ako protipožiarna ulička, ak budú
financie, či by sa to dalo spevniť a urobiť chodník.
Ing. Jaroslav Bendík sa informoval, v akom stave je jednanie o ihrisku.
Mgr. Marián Luha odpovedal, že RKC sa napísal list, že nám končí nájom vo februári
2020 , zatiaľ sme odpoveď nedostali.
Terézia Králiková sa informovala, či sa budú robiť chodníky.
Mgr. Marián Luha uviedol, že už som vás informoval, že bola výzva pre obce do 1 000
obyvateľov a teraz bude výzva pre obce nad 1000 obyvateľov, je tam aj možnosť
vybudovania chodníkov, projektovú dokumentáciu máme urobenú, máme stavebné konanie,
nič nám nebráni začať robiť chodník, samozrejme treba zohľadniť financie, buď bude výzva
a zapojíme sa do toho, alebo potom z vlastných zdrojov, druhá etapa, tretia etapa a štvrtá
etapa ul. Michalská. Ako náhle budú financie môžeme ísť na to.
Pavol Jurčo sa informoval či už prišli ponuky na riaditeľa/riaditeľku ZŠ s MŠ.
Mgr. Marián Luha zatiaľ nedošlo nič, končí mandát k určitému dňu, max. na pol roka
môže starosta poveriť niekoho vedením.
Ing. Martin Lavko, st. podotkol, že komisia je školská rada, v školskej rade sú zástupcovia
z radov učiteľov, z radov zamestnávateľa, z radov zriaďovateľa (pedagogických,
nepedagogických a zriaďovateľ).
Mgr. Marián Luha informoval, že nemusí byť z radov poslancov, môže to byť ktorýkoľvek
občan, predchodcovia čo boli predtým sa vzdali, preto sme dali zo svojich, ak by mal niekto
záujem ísť za člena rady školy, treba sa ozvať alebo dať tip na člena rady školy.
K bodu 13. Interpelácie
Neboli písomne podané žiadne interpelácie.
K bodu 14. Záver
Mgr. Marián Luha poďakoval všetkým za účasť, aktívne rokovanie a ukončil zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré o 18:29 h.
Zapísala: Jana Kiktová
V Spišskom Bystrom, 29.04.2019
Overovatelia: František Knežník, v.r.
Ing. František Teplický, v.r.
......................................................
Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce

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

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