UZNESENIA
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom
konaného dňa 15.4.2011 o 18.00 hod.
Prítomní podľa prezenčnej listiny.
Uznesenie č.3/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ SCHVAĽUJE
1) Overovateľov zápisnice Mgr. Petra Ujčíka a pán Petra Havaša.
2) VZN č.1/2011 o obmedzení predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov.
3) Zasielanie všetkých materiálov na zastupiteľstvo písomne.
4) Žiadosť Oľgy Tomaľovej, Poprad, Uherová 45 o odkúpenie stavebného pozemku za kúpnu
cenu 6 €/m2 a príspevok na inžinierske siete 29 €/m2.
5) Žiadosť Kamily Jurčovej, Školská 581/10, Spišské Bystré o odkúpenie stavebného
pozemku KN – C parcely č.1215/104 o výmere 658 m2- tr.tr. porast zakreslenej podľa GP č.
41011902-8/2009 zo dňa 16.11.2009.
6) Žiadosť Štefana Luhu, Kukučínova 509, Spišské Bystré o odkúpenie stavebného pozemku
za kúpnu cenu 6 €/m2 a príspevok na inžinierske siete 19 €/m2.
7) Žiadosť Milana Bednára, SNP 228/158, Spišské Bystré o odkúpenie stavebného pozemku
za kúpnu cenu 6 €/m2 a príspevok na inžinierske siete 19 €/m2.
8) Žiadosť ZŠ s MŠ Spišské Bystré o bezplatnú dopravu obecným autobusom pre deti MŠ,
ktoré sa zúčastnia na akcii“ Prehliadka materských škôl pod Tatrami.“
9) Žiadosť Nemocnice Poprad, a.s. o finančnú podporu celoslovenskej súťaže posádok
záchranných zdravotných služieb – Obec Sp.Bystré prispeje podľa svojich finančných
možnosti.
10) Žiadosť Rímsko-katolíckeho farského úradu Spišské Bystré, Michalská o výmenu
pozemkov vo vlastníctve Obce Spišské Bystré KN – C parcela č.1215/154 o výmere 208 m2,
parcela č. 1215/63 o výmere 61 m2, parcela č. 1215/161 o výmere 26 m2, spolu 295 m2
– tr. tr. porast, za pozemok Rímsko – katolíckej cirkvi Spišské Bystré, parc. č. 1215/157
o výmere 295 m2 – ostatná plocha na základe GP č. 042/2011 zo dňa 21.3.2011.
B/ ZAMIETA
1) Žiadosť Združenia súkromných vlastníkov lesných a poľnohospodárskych pozemkov
Spišské Bystré o oslobodenie od dane z nehnuteľnosti.
2) Žiadosť Klubu dôchodcov Spišské Bystré o finančný príspevok 1500 € - rozpočet na rok
2011 bol schválený - obec nemá voľné finančné prostriedky.
3) Žiadosť PD Spišské Bystré o prehodnotenie platby dane z nehnuteľnosti za rok 2011.
4) Žiadosť Michala Orolina, SNP 103, Spišské Bystré o odkúpenie pozemkov pri rodinnom
dome - obec v súčastnej dobe má záujem o výmenu pozemkov.
5) Žiadosť Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov Spišské Bystré o finančnú
podporu na činnosť- rozpočet na rok 2011 bol schválený - obec nemá voľné finančné
prostriedky.
6) Žiadosť Jarmily a Marty Barillovej Spišské Bystré o finančný príspevok pre deti, ktoré sa
venujú tanečnému športu a reprezentujú obec v medzinárodných súťažiach i na
Slovensku.
7) Žiadosť Františka Martinku, Cintorínska 361/32, Spišské Bystré o jednorázovú výpomoc vo
výške 200 €.

8) Žiadosť Marcowood s.r.o, Poprad o naištalovanie podvojného merania elekt. prúdu na
čističke odpadových vôd.
C/ BERIE NA VEDOMIE
1) Správu o pripravenosti obce na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
doporučuje starostovi informovať vyššie orgány o nedostatkoch.
2) Správu o stave pohľadávok OcÚ za rok 2010.
3) Správu kontrolóra obce.
4) Správu matrikárky o nevyhovujúcich v podmienkach sobášnej miestnosti.
5) Čerpanie rozpočtu obce za rok 2011.
6) Žiadosť Športového klubu Hornád Spišské Bystré o prepožičanie autobusu.
7) Žiadosť Ferkovej Emílie, Školská 561/30, Spišské Bystré o riešenie problému voľne
behajúcich psov v Kubašku a odporúča starostovi zaslať výzvu Urbariátu pozemkovému
spoločenstvu Spišské Bystré vo veci opravy oplotenia a nájomníkom výzvu aby zabránili
voľnému pohybu psov po verejnom priestranstve a uhradili poplatky za psov.
8) Žiadosť Františka Brezinu, Partizánska 45, Spišské Bystré o predbežný súhlas
s odpredajom časti parc. č.7635/1 o výmere cca 24 m2 - obecné zastupiteľtvo ponúka
výmenu obecného pozemku za pozemok vo vlastníctve žiadateľa (napr. pozemky na
cintoríne, pri základnej škole a pod.).
9) Žiadosť Jána Fábryho, SNP 236, Spišské Bystré o pridelenie finančných prostriedkov na
obnovu dažďového vpustu, ktorý sa nachádza medzi domom č. 234 a 238. Obec uhradí
náklady na materiál ak žiadateľ vybuduje vpust svojpomocne.
10) Sťažnosť Jána Ondrušku, Hviezdoslavova 423/48, Spišské Bystré na starostu obce
o navrátenie finančných nákladov na advokáta – obecné zastupiteľstvo nie je kompetentné
rozhodnúť o tejto sťažnosti, preto odporúča obrátiť sa s touto sťažnosťou na Okresný súd
Poprad.
E/ DOPORUČUJE starostovi obce
1) Prekročenie čerpania rozpočtu uvádzať v komentároch k rozpočtu.
2) Vyzvať majiteľov predajne, ktorá je v podnájme v požiarnom dome, aby doplatila rozdiel
elektrickej energie spotrebovanej za rok 2010, v opačnom prípade zrušiť prenájom.
3) Pripraviť na finančnú komisiu rozdelenie položiek v rozpočte na jednotlivé akcie.
4) Doporučuje v spolupráci s Ing. Zemanom pripraviť zmluvu o používaní autobusu pre
Športový klub Hornád Spišské Bystré.
5) Zaslať žiadosť na Výchoslovenskú distribučnú , a.s. Košice o povolenie na umiestnenie
rozhlasov na elektrické stĺpy.
7) Zaviesť prevádzkový zošit na autobus.
8) Zvolať nasledujúce zastupiteľstvo 20.5.2011.
Uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva, ktoré naďalej trvajú:
Uznesenie č.2/2011/E/3 – pripraviť spotrebu energie ZŠ s MŠ na finančnú komisiu
Uznesenie č. 2/2011/E/6- vypracovať program zasadnutí OZ

...................................
Ing. Martin Lavko
starosta obce

