OCUSB/2021/0020/009/001
Príloha č. 2:

STAROSTA OBCE S P I Š S K É B Y S T R É
V Spišskom Bystrom, 16.08.2021

OCUSB/2021/0020/009/002

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
10. 09. 2021 so začiatkom o 17:30 h
v zasadačke OcÚ

P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

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 majetku (nehnuteľnosti) –
novozameraného pozemku registra „C“ parcelné číslo 1215/281 –
Marián Klimo a Anna Klimová, Krátka 786/10, 059 18 Spišské Bystré
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
5.2. Návrh na schválenie opakovaného nájmu v bytovom dome č. 859/26–
Marianna Fajtlová, Družstevná 859/26, 059 18 Spišské Bystré z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
5.3. Návrh na schválenie zámeny/predaja majetku (nehnuteľnosti)–
novozameraného pozemku registra „C“ parcelné číslo 7643/11 – Bednár
Ján a Anna Bednárová, Jána Lačeka 610/5, 059 18 Spišské Bystré
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
5.4. Návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť (pozemok) –
registra „C“ parcelné číslo 7642/1 – Ing. Anton Fӧldeš a Ing. Eva
Fӧldešová, Rázusova 2672/15, 058 01 Poprad z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
5.5. Návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť (pozemok) –
registra „C“ parcelné číslo 7653/13 –HIROPRO, spol. s r.o. Teplická
3376, 058 01 Poprad, IČO: 31 678 475 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
5.6. Návrh na osadenie pamätnej dosky – Lt.Col.Ing.Ján Vitko CLJ
5.7. Návrh na vysporiadanie podielového spoluvlastníctva pozemku
registra „E“ parcelné číslo 4003, LV č. 2882 pod B7
Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu k 30.06.2021
Zásady prenájmu a výpožičky nebytových priestorov a stanovenie
minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov
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8.
9.
10.
11.
12.

Sadzby za kopírovacie služby
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021
9.1. Rozpočtové opatrenie č. 4./2021
Rôzne
Interpelácie
Záver

Mgr. Marián Luha
starosta obce
Zverejnené dňa: 05.09.2021
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Príloha č. 3:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 19. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 10.09.2021
K bodu číslo: 4
Názov materiálu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ
UZNESENÍ
Z PREDCHÁDZAJÚCICH ZASADANÍ

Predkladateľ:Mgr. Marián Luha, starosta obce
Spracovateľ: Jana Kiktová, všeobecný administratívny pracovník

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

V Spišskom Bystrom dňa 16.08.2021
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1. Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré zo dňa 23.06.2021
Uznesenie č. 18/2021/4: 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 prenájom nebytových priestorov – učebne v objekte Základnej školy s materskou školou so
sídlom Michalská 398 na parcele číslo KN „C“ 2818/3, k.ú. Spišské Bystré na dobu určitú od 04.10.2021 do
10.06.2022 v pondelok v počte 3 vyučovacie hodiny v dĺžke 45 minút týždenne, v časoch po vyučovaní pre
nájomcu TARGET Academy, nezisková organizácia, IČO: 50392557, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad je
prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že obec a škola chcú poskytnúť a vytvárať deťom v obci dostatočné
podmienky na udržiavanie a rozvoj jazykovej zdatnosti a v rámci jazykových kurzov tým zabezpečiť vzdelanie
detí a mládeže, zároveň poskytnúť priestor pre zmysluplné trávenie voľného času 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 prenájmu vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to nájom
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 nájom nebytových priestorov – učebne
v objekte Základnej školy s materskou školou so sídlom Michalská 398 na parcele číslo KN „C“ 2818/3, k.
ú. Spišské Bystré na dobu určitú od 04.10.2021 do 10.06.2022 v pondelok v počte 3 vyučovacie hodiny
v dĺžke 45 minút týždenne, v časoch po vyučovaní
pre nájomcu TARGET Academy, nezisková
organizácia, IČO: 50392557, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad za cenu podľa platných Zásad prenájmu
a výpožičky nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov, za
učebňu pre mimoškolskú činnosť detí ZŠ s MŠ v Spišskom Bystrom organizovanú externým subjektom je
50,00€/skupina/rok a cena prevádzkových nákladov bude stanovená v zmysle vyššie uvedených zásad
aktuálne platných v čase schvaľovania tohto nájmu.

Plnenie: v plnení.
Uznesenie č. 18/2021/5: 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 prenájom nebytových priestorov – učebne v objekte Základnej školy s materskou školou so
sídlom Michalská 398 na parcele číslo KN „C“ 2818/3, k.ú. Spišské Bystré na dobu určitú od 02.09.2021 do
30.06.2022 v dňoch pondelok štvrtok a piatok v poobedňajších hodinách pre nájomcu Angličtina Best Start,
nezisková organizácia, IČO: 45736014, Filická 60/32, 058 01 Gánovce je prípad hodný osobitného zreteľa
z dôvodu, že obec a škola chcú poskytnúť a vytvárať deťom v obci dostatočné podmienky na udržiavanie
a rozvoj jazykovej zdatnosti a v rámci jazykových kurzov tým zabezpečiť vzdelanie detí a mládeže, zároveň
poskytnúť priestor pre zmysluplné trávenie voľného času 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 prenájmu vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to nájom
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 nájom nebytových priestorov – učebne
v objekte Základnej školy s materskou školou so sídlom Michalská 398 na parcele číslo KN „C“ 2818/3, k.
ú. Spišské Bystré na dobu určitú od 02.09.2021 do 30.06.2022 v dňoch štvrtok a piatok v poobedňajších
hodinách pre nájomcu Angličtina Best Start, nezisková organizácia, IČO: 45736014, Filická 60/32, 058
01 Gánovce za cenu podľa platných Zásad prenájmu a výpožičky nebytových priestorov a stanovenie
minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov, za učebňu pre mimoškolskú činnosť detí ZŠ s MŠ
v Spišskom Bystrom organizovanú externým subjektom je 50,00 €/skupina/rok a cena prevádzkových
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nákladov bude stanovená v zmysle vyššie uvedených zásad aktuálne platných v čase schvaľovania tohto
nájmu.

Plnenie: v plnení.
Uznesenie č. 18/2021/6: 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
01.11.2021 do 01.04.2022 v pondelok a piatok od 16:00 h do 17:00 h a v sobotu od 09:00 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 01.11.2021 do 01.04.2022 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 tejto výpožičky. 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. 18/2021/7: 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 01.11.2021 do 30.03.2022 v stredu od
16:00 h do 19:00 h a v sobotu od 13:00 h do 19:00 h pre nájomcu Obecný futbalový klub 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 01.11.2021 do 30.03.2022 pre nájomcu Obecný
futbalový klub 1934 Spišské Bystré, Michalská 394/4, Spišské Bystré, IČO: 31949827za 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 tejto výpožičky. Vypožičiavateľ je povinný uhradiť náklady (elektrickú
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energiu, vodné, stočné, odvoz a likvidáciu odpadu, upratovanie, a pod.) spojené s užívaním priestoru, ktoré
budú dohodnuté individuálne v zmluve o výpožičke.

Plnenie: v plnení.
Uznesenie č. 18/2021/8: 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
01.09.2021 do 30.06.2022 v utorok a piatok od 17:00 h do 19:00 h a v nedeľu od 10:00 h do 14:00 h pre
nájomcu Stolnotenisový oddiel Spišské Bystré, občianske združenie, IČO: 50048660, SNP 685/223, 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 01.09.2021 do 30.06.2022 pre vypožičiavateľa
Stolnotenisový oddiel Spišské Bystré, občianske združenie, IČO: 50048660, SNP 685/223, 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 tejto výpožičky. 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. 18/2021/9: 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 nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa
jedná o majetkovoprávne usporiadanie pozemku; žiadatelia nadobudli priľahlú nehnuteľnosť v roku 2020 a pri
realizácii samotnej kúpy bolo zistené, že časť nehnuteľnosti, respektíve jej prístavba, sa nachádza na obecnom
pozemku. Vzhľadom na túto skutočnosť žiadatelia požiadali o predaj časti uvedeného pozemku pod prístavbou,
čím dôjde k zosúladeniu právneho stavu so skutkovým stavom.
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 o výmere 10 m2 pričlenený k novozameranému pozemku registra „C“ s parc. č. 2/1
o celkovej výmere 61 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený
geometrickým plánom č. 22/2021 zo dňa 11.03.2021, overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym
odborom pod číslom G1- 266/2021 dňa 29.03.2021 od parcely registra „C“ s par. č. 7635/1 od celkovej výmery:
15 148 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
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za cenu 210,00 € žiadateľom v podiele 1/1: Ľubomír Buday, r. Buday a Zuzana Budayová, r. Jurčová trvale
bytom: Kežmarská 993/5, Poprad-Spišská Sobota 058 01

Plnenie: splnené. Kúpna zmluva podpísaná oboma zmluvnými stranami dňa 16.08.2021 a účinnosť
nadobudla dňa 17.08.2021.
Uznesenie č. 18/2021/10: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu a školskej jedálne

Plnenie: splnené. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
a školskej jedálne vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa
06.07.2021.
Uznesenie č. 18/2021/11: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Plnenie: splnené. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie č. 8/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi bolo
vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 24.06.2021.
Uznesenie č. 18/2021/14: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2021
B) poveruje
hlavného kontrolóra obce vykonaním kontroly

Plnenie: v plnení. Priebežne podľa plánu kontrol.
Uznesenie č. 18/2021/18: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Zverenie zrealizovaných investícií k 30.06.2021 znížených o oprávky k 30.06.2021:
•

Prístavba a nadstavba materskej školy – zvýšenie kapacity: 332 077,78 EUR

Do správy rozpočtovej organizácie obce – Základnej škole s materskou školou Spišské Bystré, Michalská 398/8, 059 18
Spišské Bystré, IČO: 037876031

Plnenie: splnené. Protokol o zverení majetku obce Spišské Bystré do správy bol podpísaný oboma
zmluvnými stranami dňa 19.07.2021, zverejnený na webovom sídle obce dňa 19.07.2021 a účinnosť
nadobudol dňa 20.07.2021.
Uznesenie č. 18/2021/20: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
7

schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2021:
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717002 – Kultúrny dom /zdroj 46 RF/
+ 65 000,- €
Zvýšenie príjmových finančných operácií v podpoložke rozpočtu:
454001 – Čerpanie rezervného fondu /zdroj 46/
+ 65 000,- €
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
611 – Hrubé mzdy PČ /zdroj 71/
Program 15.Podnikateľská činnosť, Podprogram 15.1 VillaCubach
621 – Zdravotné poistenie PČ /zdroj 71/
Program 15.Podnikateľská činnosť, Podprogram 15.1 VillaCubach
625002 – Sociálne poistenie PČ /zdroj 71/
Program 15.Podnikateľská činnosť, Podprogram 15.1 VillaCubach
627027 – Dohody PČ /zdroj 71/
Program 15.Podnikateľská činnosť, Podprogram 15.1 VillaCubach
633011 – Potraviny PČ /zdroj 71/
Program 15.Podnikateľská činnosť, Podprogram 15.1 VillaCubach
632001 – Elektrina PČ /zdroj 71/
Program 15.Podnikateľská činnosť, Podprogram 15.1 VillaCubach
632001 – Plyn PČ /zdroj 71/
Program 15.Podnikateľská činnosť, Podprogram 15.1 VillaCubach
632002 – Voda PČ /zdroj 71/
Program 15.Podnikateľská činnosť, Podprogram 15.1 VillaCubach
632003 – Telekomunikačné služby PČ /zdroj 71/
Program 15.Podnikateľská činnosť, Podprogram 15.1 VillaCubach
Zvýšenie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu:
212003 – Nájom, ubytovanie PČ /zdroj 71/
223003 – Stravovacie služby PČ /zdroj 71/
Zvýšenie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu:
223002 – ZŠ bežné príjmy
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
641006 – ZŠ výdaje z BP

+ 7 200,- €
+

709,- €

+ 1 769,- €
+ 1 000,- €
+ 3 952,- €
+ 2 200,- €
+ 2 520,- €
+

500,- €

+

150,- €

+ 10 000,- €
+ 10 000,- €
+

955,- €
+

955,- €

Plnenie: splnené. Zapracované do rozpočtovníctva.
Uznesenie č. 18/2021/21: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
Oznámenie pre OZ č. 2/2021 nasledovne:
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.

+

2 916,-€ /učebnice/

+

2 916,-€

Plnenie: splnené. Zapracované do rozpočtovníctva.
17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré zo dňa 23.04.2021
Uznesenie č. 17/2021/6: 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
uvedené priestory v súčasnosti nájomca využíva, a to na základe nájomnej zmluvy ešte z roku 2011. Nakoľko doba
platnosti tejto zmluvy skončí uplynutím obdobia, na ktoré bola dohodnutá (do 31.10.2021), obec vyvolala rokovania
o uzavretí novej nájomnej zmluvy a zároveň úprave výšky nájomného. Predmet nájmu nájomca využíva na
umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a príslušnej infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej
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stanice verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom „Spišské Bystré“ a vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná
o komplikované technologické zariadenie, prejavil záujem o predĺženie doby nájmu. Prevádzkovaním uvedenej
technológie bude zachované internetové pokrytie a jeho kvalita pre obyvateľov 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
nehnuteľnosti 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 nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré, a to:
- Priestory nachádzajúce sa v nehnuteľnosti na ul. Michalská 398/8 v Spišskom Bystrom, ktorá je zapísaná v katastri
nehnuteľností vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu v Poprade, na liste vlastníctva č. 1, okres Poprad,
obec Spišské Bystré, katastrálne územie Spišské Bystré, ako školská jedáleň, súpisné číslo 398, postavený na
pozemku KNC parcelné č. 2818/4, konkrétne:
a)

nebytový priestor - nachádzajúci sa v podkroví nehnuteľnosti, o celkovej výmere 10 m 2

b) ostatný priestor nachádzajúci sa na streche nehnuteľnosti, o celkovej výmere 2 m 2,
nájomcovi: Slovak Telekom, a. s.,so sídlom:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, na dobu nájmu od
01.11.2021 do 31.10.2026 za nájomné vo výške: 3500,- EUR (slovom: tritisícpäťsto eur) / 1 rok.

Plnenie:splnené. Nájomná zmluva uzatvorená dňa 18.06.2021, zverejnená na úradnej tabuli obce
dňa 18.06.2021 a účinná dňa 19.06.2021.
14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré zo dňa 28.10.2020
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: uznesenie zrušené uznesením č. 18/2021/3/B1.
Uznesenie č. 14/2020/7: 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 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
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Obecný futbalový klub Kravany, Kravany 282, 059 18 Kravany IČO: 42037301je 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: uznesenie zrušené uznesením č. 18/2021/3/B2.
12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré zo dňa 24.06.2020
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: uznesenie zrušené uznesením č. 18/2021/3/B3.
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
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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 01.09.2020 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: návrh na zrušenie uznesenia, nedošlo k naplneniu uznesenia v danom termíne
z dôvodu pozastavenia činnosti zložky vzhľadom na pandemickú situáciu.

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

Plnenie: v plnení.
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2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného
zastupiteľstva obce Spišské Bystré
B) ruší
uznesenie č. 12/2020/11 zo dňa 24.06.2020
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Príloha č. 4:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 19. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 10.09.2021
K bodu číslo: 5
Názov materiálu: ŽIADOSTI OBČANOV A ORGANIZÁCIÍ
5.1.
NÁVRH
NA
SCHVÁLENIE
PREDAJA
MAJETKU
(NEHNUTEĽNOSTI)
–
NOVOZAMERANÉHO
POZEMKU
REGISTRA „C“ PARCELNÉ ČÍSLO 1215/281 – MARIÁN KLIMO
A ANNA KLIMOVÁ, KRÁTKA 786/10, 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 16.08.2021
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1. Dôvodová správa:
Dňa 20.07.2020 bola do podateľne obecného úradu doručená žiadosť o odkúpenie obecného
pozemku. Jedná sa o časť pozemku parcely registra C parcelné číslo 1215/14, k.ú. Spišské Bystré.
Následne bola dňa 21.07.2021 predmetná žiadosť e-mailom postúpená komisiám na prerokovanie.
Dňa 28.10.2020 bol predložený návrh na predbežné schválenie predaja nehnuteľnosti.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré na svojom 14. rokovaní dňa 28.10.2020 schválilo
predbežne žiadosť o odkúpenie pozemku len za žiadateľovým pozemkom bez zásahu do cesty
a odporučilo doručiť geometrický plán úradne overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym
odborom a znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku.
Dňa 22.06.2021 bol doručený do podateľne obecného úradu geometrický plán a znalecký
posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku. Dňa 16.08.2021 bol geometrický plán
a znalecký posudok postúpený komisiám na prerokovanie.
Geometrickým plánom č. 05/2021 zo dňa 09.02.2021 vyhotoviteľom Ing. Matúšom
Nemčíkom – GEONEM, Sokolovská 2819/9, 058 01 Poprad, IČO: 52 607 241 , úradne overeným
Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom dňa 10.03.2021 pod číslom G1-186/2021 bol od
pozemku registra „C“ parcelné číslo 1215/14, druh pozemku trvalý trávny porast od celkovej
výmery 135 m2, odčlenený novozameraný pozemok registra C, parcelné číslo 1215/281, druh
pozemku trvalý trávny porast, o výmere 74 m2.
Všeobecná hodnota novozameraného pozemku KN C 1215/281 bola stanovená zaokrúhlene
na 2 170,00 Eur znaleckým posudkom č. 154/2021 zo dňa 07.04.2021 znalcom Ing. Jozefom
Záhradníkom, Vodárenská 2022/14, 058 01 Poprad.
Zámer predaja pozemku za cenu 2 220,00 € bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a webovom sídle obce dňa 25.08.2021.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
Jedná sa o majetktovoprávne usporiadanie pozemku; a to časti pozemku vo vlastníctve obce,
dlhodobo užívaný žiadateľmi ako záhrada. Pre obec je pozemok nevyužiteľný a vzhľadom na spôsob
jeho využitia žiadateľmi by jeho odpredajom tretej osobe bránilo užívaniu.
Do doby zasielania materiálov bez stanoviska komisií.
Na základe vyššie uvedeného 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 schválilo predaj predmetného pozemku za cenu 2 220,00 € .
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 nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré je prípad
hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o majetkovoprávne usporiadanie pozemku;
dlhodobo užívaný žiadateľmi ako záhrada. Pre obec je pozemok nevyužiteľný a vzhľadom na
spôsob jeho využitia žiadateľmi by jeho odpredajom tretej osobe bránilo užívaniu.
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
14

novozameraný pozemok registra „C“ s parc. č. 1215/281 o výmere 74 m2, druh pozemku:
trvalý trávny porast, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 05/2021 zo
dňa 09.02.2021, overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1186/2021 dňa 10.03.2021 od parcely registra „C“ s par. č. 1215/14 od celkovej výmery: 135
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 za cenu 2 220,00 € žiadateľom v podiele 1/1: Klimo Marián, r. Klimo
a Anna Klimová, r. Králiková, obaja trvale bytom: Krátka 786/10, 059 18 Spišské Bystré
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Príloha č. 5:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 19. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 10.09.2021
K bodu číslo: 5
Názov materiálu: ŽIADOSTI OBČANOV A ORGANIZÁCIÍ
5.2. NÁVRH NA SCHVÁLENIE OPAKOVANÉHO NÁJMU V BYTOVOM
DOME Č. 859/26 – MARIANNA FAJTLOVÁ, DRUŽSTEVNÁ 859/26, 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 23.08.2021
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1. Dôvodová správa:
Dňa 18.08.2021 obec zaslala informáciu o možnosti opätovného uzavretia nájomnej zmluvy
Marianne Fajtlovej. Vzhľadom na skutočnosť, že jej dňa 07.09.2021 končí nájom v bytovom dome
č. 859/26 na ulici Družstevnej. V súlade s článkom 4 nájomnej zmluvy má nájomca možnosť
opätovného uzatvorenia nájomnej zmluvy.
Dňa20.08.2021 žiadateľka Marianna Fajtlová, bytom Družstevná 859/26, 059 18 Spišské
Bystré doručila všetky potrebné náležitosti k žiadosti o opakovaný nájom bytu s potrebnými
prílohami. Následne bola žiadosť dňa 20.08.2021 postúpená komisiám na prerokovanie.
Na základe vyššie uvedeného predkladáme zámer prenájmu a to: 2-izbový byt č. II/č.4 na
poschodí nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica Družstevná, súpisné číslo 859, orientačné číslo
26 bytového domu postaveného na parcele registra „C“ parc. č. 1215/118, v katastrálnom území
Spišské Bystré a evidovaný Okresným úradom Poprad, odborom katastrálnym na liste vlastníctva č.
1, žiadateľovi: Marianne Fajtlovej, Družstevná 859/26, 059 18 Spišské Bystré, ako prípad hodný
osobitného zreteľa na 1 rok, nájomné vo výške 152,-- eur, prevádzkové náklady budú kalkulované
samostatne v nájomnej zmluve.
Zdôvodnenie prípadu hodného 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).
Uvedený nájomca, ktorý žiada o uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme bytu:
- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, ktorý neprevyšuje tri a pol násobok
životného minima.
- má splnené všetky záväzky voči obci.
Zámer prenájmu nehnuteľnosti bol zverejnený v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 25.08.2021.
Do doby zasielania materiálov bez stanoviska komisií.
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 a to:
2-izbový byt č. II/č.4 na poschodí nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica Družstevná,
súpisné číslo 859, orientačné číslo 26 bytového domu postaveného na parcele registra „C“
parc. č. 1215/118, v katastrálnom území Spišské Bystré a evidovaný Okresným úradom
Poprad, odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 1, žiadateľovi: Marianne Fajtlovej,
Družstevná 859/26, 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
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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. II/č.4 na poschodí nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica Družstevná,
súpisné číslo 859, orientačné číslo 26 bytového domu postaveného na parcele registra „C“
parc. č. 1215/118, v katastrálnom území Spišské Bystré a evidovaný Okresným úradom
Poprad, odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 1 Marianne Fajtlovej, Družstevná
859/26, 059 18 Spišské Bystré na 1 rok a mesačný nájom vo výške 152,00 eur, prevádzkové
náklady budú kalkulované samostatne v nájomnej zmluve.

Príloha č. 6:
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Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 19. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 10.09.2021
K bodu číslo: 5
Názov materiálu: ŽIADOSTI OBČANOV A ORGANIZÁCIÍ
5.3. NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZÁMENY/PREDAJA MAJETKU
(NEHNUTEĽNOSTI) – NOVOZAMERANÉHO POZEMKU REGISTRA
„C“ PARCELNÉ ČÍSLO 7643/11 – BEDNÁR
JÁN A ANNA
BEDNÁROVÁ, JÁNA LAČEKA 610/5, 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 23.08.2021
1. Dôvodová správa:
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Dňa 21.06.2021 bola do podateľne obecného úradu doručená žiadosť o predbežný súhlas na
odkúpenie obecného pozemku. Jedná sa o časť pozemku parcely registra C parcelné číslo 7643/6,
k.ú. Spišské Bystré. Následne bola dňa 21.06.2021 predmetná žiadosť e-mailom postúpená komisiám
na prerokovanie.
Geometrickým plánom č. 36444499-81/2020 zo dňa 27.05.2020 vyhotoviteľom Globing
Poprad s.r.o., Dostojevského 3313/12, Poprad, IČO: 36 4444 99, úradne overeným Okresným úradom
Poprad, katastrálnym odborom dňa 09.06.2020 pod číslom G1 – 414/20 bol od pozemku registra „C“
parcelné číslo 7643/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 4893 m2,
odčlenený novozameraný pozemok registra C, parcelné číslo 7643/11, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, o výmere 92 m2.
Ján Bednár je podielovým spoluvlastníkom na nižšie uvedených parcelách, ktoré sa
nachádzajú pod miestnymi komunikáciami na uliciach Kukučínova, Partizánska, Jána Lačeka
a Vodárenska.
-

-

spoluvlastnícky podiel z LV č. 251 parcely registra „E“ parcelné číslo 1042/1, druh pozemku
orná pôda o celkovej výmere 31 m2, pod B 18 v podiele 7/640, t.j. 0,3390 m2,
spoluvlastnícky podiel z LV č. 3047 parcely registra „E“ parcelné číslo 1035/21, druh
pozemku trvalý trávny porast o celkovej výmere 31 m2, pod B 12 v podiele 1/240, t.j. 0,1291
m2 ,
spoluvlastnícky podiel z LV č. 291 parcely registra „E“ parcelné číslo 864/21, druh pozemku
trvalý trávny porast o celkovej výmere 48 m2, pod B 35 v podiele 1/180, t.j. 0,2666 m2,
spoluvlastnícky podiel z LV č. 2309 parcely registra „E“ parcelné číslo 3835, druh pozemku
trvalý trávny porast o celkovej výmere 34 m2, pod B 4 v podiele 29/1920, t.j. 0,5135 m2,
spoluvlastnícky podiel z LV č. 2309 parcely registra „E“ parcelné číslo 3834, druh pozemku
trvalý trávny porast o celkovej výmere 29 m2, pod B 4 v podiele 29/1920, t.j. 0,4380 m2,
spoluvlastnícky podiel z LV č. 1146 parcely registra „E“ parcelné číslo 5003, druh pozemku
orná pôda, o celkovej výmere 365 m2, pod B 4 v podiele 7/320, t.j. 7,9843 m2,
spoluvlastnícky podiel na novozameranej parcele registra „C“ parcelné číslo 4911/165, druh
pozemku orná pôda o celkovej výmere 16 m2, odčlenenej geometrickým plánom č.
50124781-2/17 vyhotoviteľom Martina Jarošová, Palárikova 2566/21, 058 01 Poprad, IČO:
50124781, úradne overeným Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom dňa
15.03.2017 pod číslom G1-176/17z parcely KN E p.č. 4900 o výmere 4353 m2, druh
pozemku orná pôda odčlenený diel č. 22 parcelné číslo 4911/165 o výmere 16 m2, v pomere
pod B 19 v podiele 1/240, t.j. 0,0666 m2,
(celková veľkosť spoluvlastníckych podielov v m2: 9,7371 m2)

Návrh počíta so zámenou vyššie uvedených nehnuteľností s doplatkom rozdielu Jána Bednára t.j.
82,2629 m2 x 30,00 € v celkovej výške 2 467,88 EUR
Zámer zámeny/predaja majetku bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce
dňa 25.08.2021.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
Pán Bednár s manželkou užívajú obecný pozemok, ktorý využívajú ako predzáhradku a majú záujem
o majetkovo právne vysporiadanie predmetného pozemku. Obec Spišské Bystré v súčasnosti realizuje
výkup pozemkov na Vodárenskej ulici, kde má následne záujem vybudovať miestnu komunikáciu
a takýmto spôsobom zvýšiť nielen kvalitu života obyvateľov v uvedenej lokalite, ale taktiež
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zabezpečiť rozvoj infraštruktúry v obci. Nakoľko pán Bednár je spoluvlastníkom pozemkov
v uvedenej lokalite a taktiež pod miestnymi komunikáciami Kukučínova, Partizánska a Jána Lačeka,
obec pristúpila k vyššie uvedenej zámene/ predaju nehnuteľností.
Do doby zasielania materiálov bez stanoviska komisií.
Na základe vyššie uvedeného 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 schválilo zámenu/predaj predmetných nehnuteľností s doplatkom za cenu2 467,88 € .
2. Návrh na uznesenie:
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/predaj 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
Bednára. Pán Bednár s manželkou užívajú obecný pozemok, ktorý využívajú ako predzáhradku
a majú záujem o majetkovo právne vysporiadanie predmetného pozemku. Obec Spišské Bystré
v súčasnosti realizuje výkup pozemkov na Vodárenskej ulici, kde má následne záujem vybudovať
miestnu komunikáciu a takýmto spôsobom zvýšiť nielen kvalitu života obyvateľov v uvedenej
lokalite, ale taktiež zabezpečiť rozvoj infraštruktúry v obci. Nakoľko pán Bednár je spoluvlastníkom
pozemkov v uvedenej lokalite a taktiež pod miestnymi komunikáciami Kukučínova, Partizánska
a Jána Lačeka, obec pristúpila k vyššie uvedenej zámene nehnuteľností s doplatkom rozdielu vo
výmere.
B) schvaľuje
1. v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob zámeny/predaja vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské
Bystré, a to zámenou/ predajom 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/predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré a to:
Obec Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré, IČO: 00326542, prevedie do
bezpodielového vlastníctva Jána Bednára s manželkou Annou Bednárovou, r. Slebodníková,
obaja bytom Jána Lačeka 610/5, 059 18 Spišské Bystré nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k. ú. Spišské
Bystré, obec Spišské Bystré, okres Poprad, v podiele 1/1 a to:
-

novozameraný pozemok registra „C“ s parc. č. 7643/11 o výmere 92 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č.
36444499-81/2020 zo dňa 27.05.2020, overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym
odborom pod číslom G1 – 414/20 dňa 09.06.2020 od parcely registra „C“ s par. č. 7643/6 od
celkovej výmery: 4893 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré,
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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: 92 m2)
Ján Bednár, r. Bednár, Jána Lačeka 610/5, 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. 251 parcely registra „E“ parcelné číslo 1042/1, druh pozemku
orná pôda o celkovej výmere 31 m2, pod B 18 v podiele 7/640, t.j. 0,3390 m2,
spoluvlastnícky podiel z LV č. 3047 parcely registra „E“ parcelné číslo 1035/21, druh
pozemku trvalý trávny porast o celkovej výmere 31 m2, pod B 12 v podiele 1/240, t.j. 0,1291
m2 ,
spoluvlastnícky podiel z LV č. 291 parcely registra „E“ parcelné číslo 864/21, druh pozemku
trvalý trávny porast o celkovej výmere 48 m2, pod B 35 v podiele 1/180, t.j. 0,2666 m2,
spoluvlastnícky podiel z LV č. 2309 parcely registra „E“ parcelné číslo 3835, druh pozemku
trvalý trávny porast o celkovej výmere 34 m2, pod B 4 v podiele 29/1920, t.j. 0,5135 m2,
spoluvlastnícky podiel z LV č. 2309 parcely registra „E“ parcelné číslo 3834, druh pozemku
trvalý trávny porast o celkovej výmere 29 m2, pod B 4 v podiele 29/1920, t.j. 0,4380 m2,
spoluvlastnícky podiel z LV č. 1146 parcely registra „E“ parcelné číslo 5003, druh pozemku
orná pôda, o celkovej výmere 365 m2, pod B 4 v podiele 7/320, t.j. 7,9843 m2,
spoluvlastnícky podiel na novozameranej parcele registra „C“ parcelné číslo 4911/165, druh
pozemku orná pôda o celkovej výmere 16 m2, odčlenenej geometrickým plánom č.
50124781-2/17 vyhotoviteľom Martina Jarošová, Palárikova 2566/21, 058 01 Poprad, IČO:
50124781, úradne overeným Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom dňa
15.03.2017 pod číslom G1-176/17z parcely KN E p.č. 4900 o výmere 4353 m2, druh
pozemku orná pôda odčlenený diel č. 22 parcelné číslo 4911/165 o výmere 16 m2, v pomere
pod B 19 v podiele 1/240, t.j. 0,0666 m2,
(celková veľkosť spoluvlastníckych podielov v m2: 9,7371 m2)
s doplatkom rozdielu t.j. 82,2629 m2 x 30,00 € v celkovej výške 2 467,88 EUR
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Príloha č. 7:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 19. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 10.09.2021
K bodu číslo: 5
Názov materiálu: ŽIADOSTI OBČANOV A ORGANIZÁCIÍ
5.4. NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA NA NEHNUTEĽNOSŤ
(POZEMOK) – REGISTRA „C“ PARCELNÉ ČÍSLO 7642/1 – ING.
ANTON FӦLDEŠ A ING. EVA FӦLDEŠOVÁ, RÁZUSOVA 2672/15, 058
01 POPRAD 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 23.08.2021
1. Dôvodová správa:
Dňa 09.06.2021 bola do podateľne obecného úradu doručená žiadosť žiadateľov Ing. Antona
Fӧldeša a Ing. Evy Fӧldešovej o vyhotovenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného
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bremena na pozemok KN C parc. č. 7642/1, k. ú. Spišské Bystré, ktorým žiadajú vyhotovenie zmluvy
o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok KN – C parc. č. 7642/1 v k.ú.
Spišské Bystré za účelom uloženia kanalizačnej prípojky a odberného elektrického zariadenia do
obecného pozemku podľa koordinačnej situácie vypracovanej Ing. Arch. Miroslavom Hudákom,
autorizovaným architektom.
Následne bola dňa 21.06.2021 predmetná žiadosť postúpená komisiám na prerokovanie v ich
komisiách.
Dotknutým pozemkom je pozemok registra „C“ parcelné číslo 7642/1, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 17 023 m2, evidovaný Okresným úradom Poprad,
katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1, k.ú. Spišské Bystré.
Zámer zriadiť vecné bremeno na majetku obce Spišské Bystré bol zverejnený na úradnej tabuli
obce dňa 25.08.2021.
Vzhľadom na vyššie uvedené bude uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena, predmetom ktorej bude zriadenie odplatné vecné bremeno na predmetnom pozemku,
spočívajúce v povinnosti obce strpieť umiestnenie podzemného elektrického vedenia a kanalizačnej
prípojky na slúžiacom pozemku, strieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, prechod
a prejazd oprávneného cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby
podzemného elektrického vedenia, zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho
práv z vecného bremena zmluvy a zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých
zákonov.
Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného bremena
povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške stanovenej v znaleckom posudku, ktorý
bude vypracovaný odborne spôsobilou osobou. Po schválení obecným zastupiteľstvom bude zo strany
obce pripravená zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a po realizácii stavby bude
vyhotovený geometrický plán na porealizačné zameranie a na základe neho bude vypracovaný znalecký
posudok na určenie hodnoty jednorazovej odplaty za uloženie káblov vrátane ochranného pásma. Na
základe uvedených dokladov bude obecné zastupiteľstvo schvaľovať samotné zriadenie vecného bremena.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti predkladáme Obecnému zastupiteľstvu návrh na
schválenie zriadenie budúceho vecného bremena na predmetnom pozemku vo vlastníctve obce v prospech
žiadateľov.
Do doby zasielania materiálov bez stanoviska komisií.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že
zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnosť v katastrálnom území Spišské Bystré registra
KN „C“ parc. č. 7642/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 17 023 m2, na
LV č. 1 vo vlastníctve Obce Spišské Bystré v prospech oprávneného z vecného bremena Ing. Anton
Fӧldeš a Ing. Eva Fӧldešová, Rázusova 2672/15, 058 01 Poprad je prípad hodný osobitného zreteľa
z dôvodu, že bod napojenia na elektrickú sieť pre stavby s.č. 147 a 148, na pozemku parcelné číslo
7522/6 a na pozemku parcelné číslo 7522/5 zapísané na liste vlastníctva číslo 2594, k.ú. Spišské
Bystré bol prevádzkovateľom elektrickej siete určený na pozemku č. 7642/1 vo vlastníctve obce.
Elektrický kábel musí byť vedený v zemi, nie vzduchom, preto je nevyhnutné to viesť po obecnom
pozemku.
B) schvaľuje
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1) v zmysle ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob
zriadenia budúceho vecného bremena nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré
v prospech oprávneného z vecného bremena Ing. Anton Fӧldeš a Ing. Eva Fӧldešová, Rázusova
2672/15, 058 01 Poprad a to zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnosť 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 zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnosť v katastrálnom území Spišské
Bystré a tona nehnuteľnosť vo vlastníctve Obce Spišské Bystré na pozemku registra KN „C“parc. č.
7642/1, o celkovej výmere 17 023 m2, na LV č. 1 v prospech oprávneného z vecného bremena Ing.
Anton Fӧldeš a Ing. Eva Fӧldešová, Rázusova 2672/15, 058 01 Poprad
Za zriadenie práva zodpovedajúceho budúcemu vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného
bremena povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške podľa znaleckého posudku
vypracovaného odborne spôsobilou osobou.

Príloha č. 8:
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Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 19. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 10.09.2021
K bodu číslo: 5
Názov materiálu: ŽIADOSTI OBČANOV A ORGANIZÁCIÍ
5.5. NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA NA NEHNUTEĽNOSŤ
(POZEMOK) –
REGISTRA „C“ PARCELNÉ ČÍSLO 7653/13 –
HIROPRO, SPOL. S R.O., TEPLICKÁ 3376, 058 01
POPRAD
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 24.08.2021
1. Dôvodová správa:
Dňa 24.08.2021 bola do podateľne obecného úradu doručená žiadosť žiadateľa, spoločnosti
HIROPRO, spol. s r.o., o zriadenie vecného bremena, ktorou žiadajú na základe vyjadrenia zo dňa
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17.03.2021 k umiestneniu vedenia NN prípojky pre prevádzku stavebnín o zriadenie vecného
bremena na parcelu č. 7653/13, na ktorej je prípojka zrealizovaná. Presné geodetické zameranie
predložia po vyhotovení skutkového stavu.
Následne bola ten istý deň predmetná žiadosť postúpená komisiám na prerokovanie.
Dotknutým pozemkom je pozemok registra „C“ parcelné číslo 7653/13, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 286 m2, evidovaný Okresným úradom Poprad,
katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1, k.ú. Spišské Bystré.
Zámer zriadiť vecné bremeno na majetku obce Spišské Bystré bol zverejnený na úradnej tabuli
obce dňa 25.08.2021.
Vzhľadom na vyššie uvedené bude uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena, predmetom ktorej bude zriadenie odplatné vecné bremeno na predmetnom pozemku,
spočívajúce v povinnosti obce strpieť umiestnenie podzemného elektrického vedenia
s príslušenstvom (elektromerová skriňa) na slúžiacom pozemku, strieť vstup a vjazd oprávneného na
slúžiaci pozemok, prechod a prejazd oprávneného cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke,
údržbe a opravách stavby podzemného elektrického vedenia s príslušenstvom, zdržať sa konania,
ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena zmluvy a zákona č. 656/2004
Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného bremena
povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške stanovenej v znaleckom posudku, ktorý
bude vypracovaný odborne spôsobilou osobou. Po schválení obecným zastupiteľstvom bude zo strany
obce pripravená zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a po realizácii stavby bude
vyhotovený geometrický plán na porealizačné zameranie a na základe neho bude vypracovaný
znalecký posudok na určenie hodnoty jednorazovej odplaty za uloženie káblov vrátane ochranného
pásma a príslušenstvá (elektromerová skriňa). Na základe uvedených dokladov bude obecné
zastupiteľstvo schvaľovať samotné zriadenie vecného bremena.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti predkladáme Obecnému zastupiteľstvu návrh na
schválenie zriadenie budúceho vecného bremena na predmetnom pozemku vo vlastníctve obce v prospech
žiadateľa.
Do doby zasielania materiálov bez stanoviska komisií.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že
zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnosť v katastrálnom území Spišské Bystré registra
KN „C“ parc. č. 7653/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 286 m2, na
LV č. 1 vo vlastníctve Obce Spišské Bystré v prospech oprávneného z vecného bremena HIROPRO,
spol. s r.o., Teplicka 3376, 058 01 Poprad, IČO: 31 678 475 ako správca prevádzky stavebnín na
pozemku KN E p.č. 1135, p.č. 1216 je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že bod napojenia
na elektrickú sieť pre prevádzku stavebnín na pozemku je určený na pozemkoch KN „E“ p.č. 1135
a 1216, k. ú. Spišské Bystré. Elektrický kábel musí byť vedený v zemi v chráničke, nie vzduchom,
preto je nevyhnutné to viesť po obecnom pozemku a s umiestnením vedenia NN prípojky na obecnom
pozemku.
B) schvaľuje
1) v zmysle ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob
zriadenia budúceho vecného bremena nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré
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v prospech oprávneného z vecného bremena HIROPRO, spol. s r.o., Teplicka 3376, 058 01 Poprad,
IČO: 31 678 475 ako správca prevádzky stavebnín na pozemku KN E p.č. 1135, p.č. 1216a to
zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnosť 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 zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnosť v katastrálnom území Spišské
Bystré a tona nehnuteľnosť vo vlastníctve Obce Spišské Bystré na pozemku registra KN „C“ parc. č.
7653/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 286 m2, na LV č. 1
v prospech oprávneného z vecného bremena HIROPRO, spol. s r.o., Teplicka 3376, 058 01 Poprad,
IČO: 31 678 475 ako správca prevádzky stavebnín na pozemku KN E p.č. 1135, p.č. 1216.
Za zriadenie práva zodpovedajúceho budúcemu vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného
bremena povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške podľa znaleckého posudku
vypracovaného odborne spôsobilou osobou.

Príloha č. 9:
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Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 19. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 10.09.2021
K bodu číslo: 5
Názov materiálu: ŽIADOSTI OBČANOV A ORGANIZÁCIÍ
5.6. NÁVRH NA OSADENIE PAMÄTNEJ DOSKY – LT.COL. ING. JÁN
VITKO CLJ
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 23.08.2021
1. Dôvodová správa:
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Dňa 22.07.2021 bol do podateľne obecného úradu doručený návrh na osadenie pamätnej dosky
dvom významným katolíckym kňazom, rodákom z Obce Spišské Bystré, od pána Lt.Col.Int. Jána
Vitka CLJ, Čingovká 423/3, 052 01 Spišské Tomášovce.
Následne bol návrh dňa 22.07.2021 postúpený kultúrnej komisii na prerokovanie.
Do doby zasielania materiálov bez stanoviska komisií.

2. Návrh na uznesenie:
Podľa záverov z rokovania

Príloha č.10:
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Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 19. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 10.09.2021
K bodu číslo: 5
Názov materiálu: ŽIADOSTI OBČANOV A ORGANIZÁCIÍ
5.7.
NÁVRH
NA
VYSPORIADANIE
PODIELOVÉHO
SPOLUVLASTNÍCTVA POZEMKU REGISTRA „E“ PARCELNÉ ČÍSLO
4003, LV Č. 2882 POD B7
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 23.08.2021
1. Dôvodová správa:
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Dňa 22.06.2021 bola zaslaná výzva o uzatvorenie dohody o zrušení a vysporiadaní
podielového spoluvlastníctva (prepoj Partizánska – Školská) z LV č. 2882 , register „E“, parcelné
číslo 4003 pod B7. Dňa 06.07.2021 bol do podateľne obecného úradu doručený list na vysporiadanie
podielového spoluvlastníctva, kde Jarmila Kundisová, SNP 684/222, 059 18 Spišské Bystré oznámila,
že súhlasí s predajom svojho podielu 1/36 uvedeného na LV č. 2882, parc. registra „E“ č. 4003 za
kúpnu cenu 6,00 €/m2.
Výmere kupovaného podielu je 11,6389 m2, kúpna cena je 6,00 €/m2 a celková cena je
11,6389 x 6,00 = 69,83 eur.
V zmysle čl. VIII. bod 6 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Obci Spišské Bystré obecné zastupiteľstvo schvaľuje
nadobúdanie nehnuteľného majetku. Na základe uvedeného bol spracovaný návrh na prijatie
uznesenia o odkúpenie predmetného podielu pozemku.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
odkúpenie podielu registra „E“ parcelné číslo 4003 pod B7v podiele 1/36, druh pozemku trvalý
trávny porast, k. ú. Spišské Bystré, evidovaný Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na LV č.
2882 vo vlastníctve Kundisová Jarmila, r. Šimonovičová, SNP 684/222, 059 18 Spišské Bystré za
sumu 69,83 eur.

Príloha č.11:
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Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 19. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 10.09.2021
K bodu číslo: 6
Názov materiálu: MONITOROVACIA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO
ROZPOČTU K 30.06.2021
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Ingrid Stachova, ekonómka obecného úradu

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha: Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu

V Spišskom Bystrom dňa 23.08.2021
1. Dôvodová správa:
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Obec je povinná podľa § 29 zákona č. 523/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracovať Monitorovaciu a Hodnotiacu správu
k plneniu programového rozpočtu. V súlade s týmto zákonom sme vypracovali monitorovaciu správu
za prvý polrok 2021, ktorá tvorí prílohu tohto materiálu a predkladáme obecnému zastupiteľstvu na
prerokovanie.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
Monitorovaciu správu k plneniu programového rozpočtu k 30.06.2021
3. Príloha:
Príloha č. 1 - Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu k 30.06.2021
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OBEC SPIŠSKÉ BYSTRÉ

Monitorovacia správa k plneniu
programového rozpočtu k 30.06.2021
Príloha k Záverečnému účtu

I. P R Í J M O V Á Č A S Ť
- 35 -

Ekon.

Druh príjmov

klas.

Rozpočet
schválený

Plnenie

upravený

Čerpanie

v%

BEŽNÉ PRIJMY
111

Podielové dane

984 756

984 756

516 132,94

52

120

Dane z majetku

29 720

29 720

18 810,86

63

130

Dane za tovary
a služby

48 400

48 400

44 763,06

95

210

Príjmy z vlastníctva

33 920

44 085

18 271,93

41

220

Administratívne
a iné poplatky

132 730

145 508

67 966,28

47

77 700

78 490

21 919,28

28

3 324,95

133

564 279,82

62

9 164,20

100

1 242 638,57

57

z toho ZŠ s MŠ

290

Iné nedaňové
príjmy

310

Granty, transfery
Z toho ZŠ s MŠ

SPOLU

30

866 496
0

2 505

912 416,29
9 164

2 104 252

2 175 590,29

1 500

4 469

8 409,00

188

0

1 700

12 854,29

740

1 500

6 169

20 993,29

340

Z ostatných
finančných operácií

261 000

355 598

313 172,92

88

SPOLU

261 000

355 598

313 172,92

88

2 366 752

2 537 357,29

1 576 804,78

62

KAPITÁLOVÉ
230
320

Predaj pozemkov,
Kapit. aktív
Tuzemské granty a
transfery
SPOLU
FINANČNÉ

450

CELKOM

Daňové príjmy
Najvýznamnejšiu príjmovú položku v rozpočte obce tvorí podielová daň – výnos dane z príjmov FO, ktorá
závisí od plnenia daní, od počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom, počtu žiakov v školskom zariadení
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a iných ukazovateľov. Objem peňazí, ktoré obec dostane upravuje Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.
Druhou najvýznamnejšou položkou v príjmovej časti rozpočtu sú granty a transfery. Tvoria ich najmä príjmy
zo štátneho rozpočtu určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – ZŠ s MŠ, matrika,
stavebný úrad, životné prostredie, register obyvateľov. Výšku dotácií na stravu a školské pomôcky pre deti
v hmotnej núdzi, rodinné prídavky nemožno dopredu odhadnúť.
Dane z majetku sú tvorené z:
•
Daň z pozemkov
•
Daň zo stavieb
•
Daň z bytov a nebyt. priestorov

8 873,59 € (50 % plnenie)
9 837,05 € (84 % plnenie)
100,22 € (84 % plnenie)

Dane za tovary a služby sú tvorené daňou za psa, daňou za ubytovanie, daňou za užívanie verejného
priestranstva a poplatkom za komunálny odpad a drobné a stavebné odpady.
Plnenie príjmov z týchto daní bolo nasledovné:
•
daň za psa
1 345,41 € (90 % plnenie)
•
daň za ubytovanie
17,50 € (4 % plnenie)
•
poplatok za komunálny odpad 52 139,88 € (97 % plnenie )
•
daň za užívanie verejného priestranstva
349,00 € (50 % plnenie)
Nedaňové príjmy
Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z vlastníctva majetku (prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku)
a z administratívnych poplatkov za tovary a služby poskytované obcou.
•
Príjmy z vlastníctva
15 196,93 € (39 % plnenie)
•
Administratívne poplatky
46 047,00 € (69 % plnenie)
•
Nedaňové príjmy ZŠ
27 468,48 € (32 % plnenie)

Kapitálové príjmy
Predaj pozemku (novozameraného pozemku parcely registra „C“ s parcelným číslom: 7636/10, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 22 m2 , ktorý vznikol odčlenením od pozemku parcely
registra „C“ s parcelným číslom 7636/1,) a 157/15, druh pozemku: vodná plocha, o výmere 87 m2 , ktorý
vznikol odčlenením od pozemku parcely registra „C“ s parcelným číslom 157/2,) v celkovej sume 1 744,- € bol
schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré, číslo 15/2020/4 zo dňa 11.12.2020.
Predaj novozameraného pozemku registra „C“ s parc. č. 2849/5 o výmere 99 m 2 , druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie, ktorý vznikol odčlenením od parcely registra „C“ s parc. č. 2849/2 o celkovej výmery: 193
m2 v sume 2 475,- € bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Spišskom Bystrom uznesením č. 16/2021/5 zo
dňa 17.02.2021.
Predaj novozameraného pozemku diel č. 2 k parcele registra „C“ s parc. č. 619/4 o výmere 29 m 2 , druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a novozameraný diel č. 3 k parcele registra „C“ s parc. č. 7640/7 o
výmere 45 m2 , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v celkovej sume 1 184,- € bol schválený
Obecným zastupiteľstvom v Spišskom Bystrom uznesením č. 17/2021/8 zo dňa 23.04.2021.
Predaj novozameraného pozemok registra „C“ s parc. č. 7642/11 o výmere 64 m 2 , druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie a novozameraný pozemok registra „C“ s parc. č. 7706/39 o výmere 77 m 2 , druh pozemku:

- 37 -

vodná plocha v celkovej výške 2 256,- € bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Spišskom Bystrom
uznesením č. 17/2021/9 zo dňa 23.04.2021.
Obec Spišské Bystré predáva pozemky v zmysle § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o majetkovoprávne
vysporiadanie pozemku, predmetná novovytvorená parcela slúži na prístup k pozemku.

II. VÝDAJOVÁ Č A S Ť

PROGRAM č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Schválený
Rozpočet v EUR

Zámer programu:

8 550

Upravený

Čerpanie

8 550

% plnenia

1 154,57

14

Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či
návštevníkov obce Spišské Bystré plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a
riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu obce
Schválený
Rozpočet v EUR

5 700

Upravený

Čerpanie

5 700

% plnenia

516,99

9

Zámer Podprogramu : Vzájomné informovanie občanov a starostu o dianí v obci.
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Skutočnosť

Dosiahnuť vysoký stupeň
otvorenosti informovania
občanov a podnikateľov obce

•

Počet osobných stretnutí s
občanmi

•

550

•

186

Zabezpečiť aktívnu
reprezentáciu Obce Spišské
Bystré na domácej pôde

•

Počet pracovných rokovaní
so zástupcami samosprávy,
štátnej správy, organizácií

•

150

•

82
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Finančné prostriedky sú určené na občerstvenie pri príležitosti pracovných rokovaní starostu obce so zástupcami
samosprávy, štátnej správy, rôznych organizácií a pri pracovných poradách vedenia obce. Ďalej pokrývajú náklady na
reštauračné služby poskytované pri príležitosti pracovných obedov starostu obce. Finančné prostriedky sú taktiež určené
na reprezentačné účely - zakúpenie kytíc a darov pre členov rôznych delegácií, pre významných predstaviteľov
hospodárskeho, spoločenského či kultúrneho života prijatých na úrovni starostu obce.
Pracovné stretnutia starostu obce tvorili stretnutia so zástupcami rôznych inštitúciía agentúr na prípravu a realizáciu
projektov.
Reprezentačné výdavky

2 200,- €

Čerpanie

317,75 €

Reprezentačné výdavky- otvorenie Kultúrneho domu

3 500,- €

Čerpanie

199,24 €

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
Schválený
Rozpočet v EUR

600

Upravený

Čerpanie

% plnenia

437,58

73

600

Zámer Podprogramu : Aktívna účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Skutočnosť

Zabezpečiť aktívnu účasť Obce
Spišské Bystré v záujmových
organizáciách a združeniach

•

•

•

počet členstiev Obce
v organizáciách a združeniach

4

3

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce v záujmových združeniach a organizáciách.
Obec Spišské Bystré je členom v nasledujúcich samosprávnych združeniach a organizáciach:
- Regionálne vzdelávacie centrum
178,43 €
- Mikroregión Prameň Hornádu a Čierneho Váhu
- Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí
259,15 €

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie
Schválený

Upravený

Čerpanie

% plnenia
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Rozpočet v EUR

0

0

0

0

Zámer Podprogramu : Analyticko-strategický pohľad na jestvujúci stav, odhad budúceho vývoja,
príležitostí a rizík, stanovenie strategických cieľov rozvoja obce na plánovacie
obdobie

Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Skutočnosť

Spracovať strategický materiál
v oblasti odpadového hospodár

•

% rozpracovania dokumentu

•

0%

•

0%

Spracovať strategický materiál

•

% rozpracovania dokumentu

•

0%

•

0%

Program rozvoja obce

Od 27.12.2019 je platný zákon č. 460/2019, ktorý predstavuje pomerne rozsiahlu novelu zákona o odpadoch (79/2015)
a s účinnosťou od 27.12.2019 už obce a mestá nemajú povinnosť mať vypracovaný Program odpadového
hospodárstva. POH si už vypracúvajú len jednotlivé kraje
Podľa zákona č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja je obec
povinná mať vypracovaný Program rozvoja obce. Program rozvoja obce (PRO) je základný strednodobý programový
dokument podpory regionálneho rozvoja pre jednotlivé obce. Vypracovanie programu rozvoja obce je dôležité pre
dosiahnutie využitia strategického plánovania na území obce, lepšiu implementáciu rozvojových aktivít a pre zvyšovanie
konkurencieschopnosti a efektivity pri čerpaní z fondov Európskej únie v rámci aktuálnych operačných programov.
Schválený PRO máme do r. 2025.

Podprogram 1.4: Územné plánovanie a architekt.-urban. zámery a štúdie
Schválený
Rozpočet v EUR

1 000

Upravený

Čerpanie

1 000

% plnenia

200

20

Zámer Podprogramu: Urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obce a obyvateľov
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Skutočnosť

Urbanistický rozvoj v súlade

•

•

•

Počet schválených zmien
a doplnkov ÚPN

1

0

so záujmami obce a obyvateľov
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Podprogram zahŕňa vypracovanie znaleckých posudkov vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov a
nehnuteľností pre účely prevodu.

Štúdie, expertízy, posudky

1 000,- €

Finančné prostriedky boli čerpané na vypracovanie znaleckého posudku č.15/2021 vo veci stanovenia všeobecnej
hodnoty budovy „šatne TJ Družstevník“ pre účely prevodu.

Podprogram 1.5: Vnútorná kontrola
Schválený
Rozpočet v EUR

Zámer

0

Upravený

Čerpanie

0

% plnenia

0

0

Podprogramu: Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými
nariadeniami a vnútornými normam Obce Spišské Bystré a efektívne fungujúca
samospráva

Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť účinnú kontrolu
úloh schválených OZ Obce
Spišské Bystré

Cieľová
hodnota

Skutočnosť

• kontrolné úlohy podľa plánov
kontrolnej činnosti

•

100%

•

100%

• počet vykonaných kontrol plnenia
opatrení prijatých na odstránenie
nedostatkov za rok

•

1

•

1

Podprogram 1.6: Audit
Schválený
Rozpočet v EUR

1 250

Upravený

Čerpanie

1 250

0

% plnenia
0

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia obce
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Skutočnosť
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Zabezpečiť dôslednú nezávislú
kontrolu hospodárenia
a vedenia účtovníctva Obce
Spišské Bystré

•

počet zrealizovaných
audítorských kontrol za rok

•

•

2

1

V súlade s ustanovením §16 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Overuje
tiež, či hospodárenie obce je v súlade s rozpočtom. Správa audítora tvorí prílohu záverečného účtu obce. Audítor
každoročne overuje aj konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu. Overenie účtovnej závierky vykonala Ing.
Daniela Cibulová, certifikovaný audítor, bez výhrad.

Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika
Schválený
Rozpočet v EUR

Upravený

0

Čerpanie

0

% plnenia

0

0

Zámer Podprogramu: Minimalizovať výšku nedoplatkov na dani a poplatkoch
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Skutočnosť

Zabezpečiť efektívne plnenie
rozpočtu miestnych daní
a poplatkov

•

•

•

počet výziev na uhradenie
nedoplatkov na dani a poplatku

70

0

Stav daňových nedoplatkov závisí od dodržania platobnej disciplíny daňového subjektu v príslušnom zdaňovacom
období. Úlohou obce je minimalizovať výšku nedoplatkov na najnižšiu mieru. Správca dane po uplynutí lehoty splatnosti
dane, prípadne splátky dane, písomne vyzýva daňových dlžníkov k zaplateniu daňového nedoplatku (II.polrok). Správca
dane podľa § 26 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vyzýva subjekty, ktoré sú povinné na výzvu správcu dane poskytovať informácie potrebné na účely správy
daní, na poskytnutie konkrétnych údajov o daňovom subjekte. Na základe takto poskytnutých údajov, správca dane ďalej
postupuje pri vymáhaní daňových nedoplatkov.

Podprogram 1.8: Rozpočtová politika
Schválený
Rozpočet v EUR

0

Upravený
0

Čerpanie
0

% plnenia
0
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Zámer Podprogramu: Zabezpečiť rozpočtový proces obce
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť plynulý priebeh
rozpočtového procesu

•

Zabezpečiť pravidelné
monitorovanie plnenia rozpočtu

•

rozpočet schválený OZ v
Spišskom Bystrom do konca
kalendárneho roka
počet vypracovaných
monitorovacích a hodnotiacich
správ za rok

Cieľová
hodnota

Skutočnosť

•

áno

•

2

•

•

1

Hlavným ekonomickým nástrojom obce je rozpočet obce na príslušný rok, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom.
Rozpočet obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2020
uznesením č.15/2020/16.

Podprogram 1.9: Účtovníctvo
Schválený
Rozpočet v EUR

0

Upravený

Čerpanie

0

0

% plnenia
0

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť vedenie účtovníctva
v súlade so zákonom
o účtovníctve

výrok audítora
• nedostatky zistené kontrolami
•

Cieľová
hodnota

Skutočnosť

•
•

• bez výhrad
• 0

bez výhrad
0

Obec vedie účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z.. Finančné prostriedky pre audítora sú rozpočtované
v Podprograme 1.6.

Podprogram 1.10: Evidencia ulíc, verej.priestranstiev a budov
Schválený
Rozpočet v EUR

0

Upravený
0

Čerpanie
0

% plnenia
0

Zámer Podprogramu: Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných
Priestranstiev
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Cieľ

Merateľný ukazovateľ

• Zabezpečiť prehľadné

•

označovanie ulíc a domov

Cieľová
hodnota

Zápis do registra adries oznámenie

•

Skutočnosť
•

11

4

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č. 16.1 - Správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy,
platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

PROGRAM č. 2: Propagácia a marketing
Schválený
Rozpočet v EUR

13 300

Upravený

Čerpanie

13 300

4 761,34

% plnenia
36

Zámer programu:Obec Spišské Bystré známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská
obec na Spiši, ktorú sa oplatí navštíviť.

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce
Schválený
Rozpočet v EUR

12 200

Upravený

Čerpanie

12 200

4 361,34

% plnenia
36

Zámer Podprogramu : Účinná prezentácia obce
Cieľ

Prezentácia a propagácia

Merateľný ukazovateľ

•

Počet vydaných publikácií
(kníh) o obci

Cieľová
hodnota
•

1

Skutočnosť
•

0

V rámci tohto Podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné alebo prezentačné materiály
a predmety – kalendáre, tričká, perá, tašky, poháre a vydanie monografie Obce Spišské Bystré.

Propagácia a prezentácia obce
- propagácia, reklama a inzercia

12 000,- €
2 000,- €
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- kniha o obci
- archeologický prieskum – monografia

5 200,- €
5 000,- €

Podprogram 2.2: Podpora rozvoja turistického ruchu v obci
Schválený
Rozpočet v EUR

0

Upravený

Čerpanie

0

% plnenia

0

0

Zámer Podprogramu : Prostredníctvom informačných, propagačných a prezentačných materiálov a webovej
stránky obce zabezpečiť rozvoj turistického ruchu v obci Spišské Bystré

Cieľ
•

Merateľný ukazovateľ

Informovanie návštevníkov
o zaujímavostiach v obci
a jej okolí

Cieľová
hodnota
•

• Počet informačných tabúľ

Skutočnosť
•

0

0

Podprogram 2.3: Kronika obce
Zámer Podprogramu : Záznamy zo života obce pre budúce generácie
Cieľ

Záznamy zo života obce

Merateľný ukazovateľ

•

Počet záznamov v kronike

Cieľová
hodnota
•

Skutočnosť
•

12

9

Podprogram 2.4: Obecné noviny
Schválený
Rozpočet v EUR

1 100

Upravený
1 100

Čerpanie
400

% plnenia
36

Zámer Podprogramu : Informovať občanov o dianí v obci
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Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Informovať občanov o dianí v

•

Počet vydaní za rok

Cieľová
hodnota
•

Skutočnosť
•

4

1

obci

Noviny sú zdrojom základných informácií o tom, čo sa v obci udialo, resp. udeje. Noviny vychádzajú4 x ročne
v mesiacoch marec, jún, september, december.

PROGRAM č. 3: Interné služby obce
Zámer programu: Plynulá a flexibilná činnost obecnej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym
interným službám
Schválený

Upravený

Čerpanie

% plnenia

Rozpočet v EUR - SPOLU

251 766

320 697,30

109 710,82

34

Rozpočet v EUR – bežný

39 613

39 697,30

35 436,06

89

Rozpočet v EUR kapitálový

212 153

281 000

74 274,76

26

Podprogram 3.1: Právne služby obci – zastupovanie obce navonok
Schválený
Rozpočet v EUR

500

Upravený

Čerpanie

500

% plnenia

720

144

Zámer Podprogramu: Profesionálne právne zastupovanie obce navonok
Cieľ

Chrániť právne záujmy obce

Merateľný ukazovateľ

•

Počet vypracovaných
právnych dokumentov

Cieľová
hodnota
•

8

Skutočnosť
•

1
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Obec v I. polroku 2021 neriešila žiadne súdne spory.
Finančné prostriedky vo výške 720- € boli vynaložené na vypracovanie notárskej zápisnice k vysporiadaniu pozemkov
na ul. Vodárenskej a prepoj ul. Školská – Partizánska.
V rámci predmetnej činnosti sa realizuje prípadné zastupovanie obce pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych
sporov (poverenie na zastupovanie obce, účasť na súdnych pojednávania, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych
poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia
s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce
Schválený
Rozpočet v EUR

Upravený

2 500

Čerpanie

2 500

% plnenia

2 356,63

94

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť ekonomický a kultúrno-spoločenský život obce
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť efektívne

•

fungovanie samosprávy

počet zorganizovaných
zasadnutí OZ za rok

Cieľová
hodnota
•

Skutočnosť

min. 6

•

3

Obecné zastupiteľstvo sa schádza najmenej raz za tri mesiace a rozhoduje o dôležitých úlohách obce v súlade so
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podprogram 3.3: Zabezpečenie
referendom, sčítaním
Schválený
Rozpočet v EUR

0

úkonov

Upravený
5 500

spojených
Čerpanie
5 516,80

s voľbami,
% plnenia
100

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť hladký priebeh volieb
V I. polroku2021 sa uskutočnilo sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Náklady na zabezpečenie sú hradené zo štátneho
rozpočtu.
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Podprogram 3.4: Verejné obstarávanie
Schválený
Rozpočet v EUR

1 000

Upravený

Čerpanie

1 000

% plnenia

0

0

Zámer Podprogramu: Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Transparentný výber
dodávateľov tovarov, služieb,
prác

•

Počet realizovaných
verejných obstarávaní

Cieľová
hodnota
•

Skutočnosť
•

1

0

Podprogram 3.5: Hnuteľný majetok obce
Schválený
Rozpočet v EUR

0

Upravený

Čerpanie

0

% plnenia

0

Zámer Podprogramu: Aktuálna a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve Obce Spišské
Bystré
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť informačne
prehľadnú a aktuálnu
evidenciu hnuteľného majetku

•

Priebežné vyraďovanie
opotrebovaného
a nefunkčného majetku

Cieľová
hodnota
•

2

Skutočnosť
•

0

Podprogram 3.6: Nehnuteľný majetok obce-budovy, objekty
Schválený

Upravený

Čerpanie

% plnenia

Rozpočet v EUR - SPOLU

224 094

283 025,30

95 911,77

34

Rozpočet v EUR – bežný

26 941

27 025,30

23 747,63

88
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197 153

Rozpočet v EUR kapitálový

256 000,00

72 164,14

28

Zámer Podprogramu: Aktuálna a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve Obce Spišské
Bystré
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Zvýšiť tepelno-technické
vlastnosti budovy ,znížiť
spotrebu energií

•

Percento realizovaných
prác za rok

Zabezpečiť prevádzky schopné •
budovy

Počet prevádzkovaných
budov

Skutočnosť

•

100 %

•

0

•

7

•

7

Prehľad čerpania výdavkov na jednotlivé budovy a objekty
BUDOVA

ENERGIE

ÚDRŽBA

REKONŠTR.

PROJEKT.DOK. MAT.,POISTNÉ

VÝSTAVBA

3.6.1 Obecný úrad
3.6.2 Základná škola
3.6.3 Dom smútku
3.6.4 Požiarna zbrojnica
3.6.5 Ihrisko šatne
3.6.6 Kultúrny dom
3.6.7 Bývalé kino

6 015,80€
-

NFP

-

-

11 457,18

308,57€

-

-

1 836,31€

-

--

340,00€

-

-

3 831,76€

-

59 357,16

134,00 €

-

3.6.11 Prístrešok za OÚ
REVÍZIE

9 374,80

-

NÁJOMNÉ

1 346,39

1 280,00

-

-

-

-

-

-

-

450,00
300,00 €

V roku 2020 bola schválená dotácia na projekt Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, výzva Zvýšenie
kapacít infraštruktúry materských škôl vo výške 226 852,- EUR, finančné vo výške 11 457,- eur boli čerpané zo
štátneho rozpočtu a fondov EÚ. Strategickým cieľom projektu je vytvorenie potrebných nových kapacít v materskej
škole v obci.

- 49 -

Podprogram 3.7: Nehnuteľný majetok obce – pozemky
Schválený
Rozpočet v EUR

Upravený

15 500

Zámer Podprogramu: Ekonomicky
nehnuteľného majetku Obce Spišské

Čerpanie

15 500

efektívna

a informačne

% plnenia

2 410,62

prehľadná

16

evidencia

a správa

Prvok 3.7.1: Výkup pozemkov

Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Vysporiadať pozemky pre
rozvoj obce

•

Výmera vysporiadaných
pozemkov v m2

Cieľová
hodnota
•

Skutočnosť
•

134,93

Prvok zahŕňa kapitálové výdavky na výkupy pozemkov pre potreby rozvoja obce – majetkoprávne vysporiadanie ul.
Vodárenskej pre investičnú prípravu technickej a dopravnej infraštruktúry a vysporiadanie pozemkov na ul. ŠkolskáPartizánska.
Vysporiadanie pozemkov:
- ul. Vodárenská

66,926 m2

- Kamenec (chodník)

68,000 m2

Prvok 3.7.2: Geometrické plány
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Pripraviť podklady k
projektom, prevodom a
vysporiadaniu majetku

•

Predpokladaný počet
obstaraných GP

Cieľová
hodnota
•

1

Skutočnosť
•

1

Podprogram 3.8: Vzdelávanie zamestnancov obce
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Schválený
Rozpočet v EUR

Upravený

Čerpanie

500

210

500

% plnenia
42

Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Obecného úradu
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zvyšovanie odbornosti
zamestnancov

•

Cieľová
hodnota
•

počet školení v danom
roku

Skutočnosť
•

20

10

Bežné výdavky na školenia boli čerpané v sume 210- EUR.

Podprogram 3.9: Archív a registratúra
Zámer Podprogramu : Zabezpečiť zachovanie dokumentov v súlade s platnou legislatívou
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť efektívne plnenie
zákonných požiadaviek na
archiváciu dokumentov

•

Cieľová
hodnota

Počet dokumentov
odovzdaných do archívu
úradu

•

Skutočnosť
•

30

19

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 16 – Administratíva.

Podprogram 3.10: Autodoprava
Schválený

Upravený

Čerpanie

% plnenia

Rozpočet v EUR SPOLU

7 672

17 672

2 585,00

15

Rozpočet v EUR – bežný

7 672

7 672

2 585,00

34

0

10 000

0

0

Rozpočet v EUR kapitálový

Zámer Podprogramu: Efektívne využitie dopravy pri zabezpečení komplexných činností obce
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Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť efektívne
a ekonomické fungovanie
vozidiel

•

Počet najazdených kilometrov

Cieľová
hodnota

Skutočnosť

•

•

0 km

Autobus
•

5 300 km

VW

Prehľad čerpania výdavkov:
Prvok 3.10.1 – osobné autá - VW
01.6.0

PHM, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým súvisiace
Poistenie
DPH leasing VW

412,92 €
559,43€
463,28€
252,21€

Prvok 3.10.2 – AUTOBUS
01.6.0 Poistenie

27,58€

Prvok 3.10.3 – HASIČSKÉ AUTÁ
03.2.0. PHM, mazivá,oleje, špeciálne kvapaliny
Poistenie

56,80€
812,78€

Podprogram 3.11: Služby zamestnanosti (ÚPSVaR)
Schválený
Rozpočet v EUR

0

Upravený

Čerpanie

0

% plnenia

0

0

Zámer Podprogramu: Udržať pracovné návyky u dlhodobo nezamestnaných osôb v obci
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Vytvoriť pracovné miesta pre
znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie

•

Počet vytvorených
pracovných miest

Cieľová
hodnota
•

0

Skutočnosť
•

0

•
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•

•

Obec Spišské Bystré dňa 18.06.2021 uzatvorila dohodu s ÚPSVaR v Poprade o poskytnutí finančného príspevku na
podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vytvorené boli tri pracovné
miesta s dátumom vzniku 01.07.2021 na dobu 6 mesiacov. Príspevok poskytnutý na základe tejto dohody sa skladá
z príspevku zo štátneho rozpočtu a príspevku z ESF.

PROGRAM č. 4: Služby občanom
Zámer programu: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a
podnikateľov obce Spišské Bystré

Schválený

Upravený

Čerpanie

% plnenia

Rozpočet v EUR

85 890

88 936,19

13 279,20

15

Rozpočet v EUR – bežný

15 890

13 936,19

8 881,20

64

Rozpočet v EUR kapitálový

70 000

75 000,00

4 398,00

6

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov
Schválený
Rozpočet v EUR

900

Upravený

Čerpanie

900

% plnenia

56,00

6

Zámer Podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni.
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť kvalitné občianske
obrady

•
•

Počet uvítaní detí do života
Počet ostatných
slávnostných prijatí

Cieľová
hodnota
•
•

2x ročne
3x ročne

Skutočnosť
•
•

0x
1x
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Predmetom Podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území Obce Spišské
Bystré (občianske pohreby, sobáše, darovanie krvi, slávnosti pre dôchodcov, uvítanie detí a pod.)
Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky bola dňa 12.3.2020 na území Slovenskej republiky vyhlásená
mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a následne sa obec
riadila pri organizovaní podujatí aktuálnymi nariadeniami a vyhláškami vlády SR.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky
Schválený
Rozpočet v EUR

8 500

Upravený

Čerpanie

6 931,91

% plnenia

3 458,58

50

Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť kvalitnú matričnú
činnosť pre obce Spišské
Bystré, Kravany, Vikartovce

•

Počet matričných úkonov

Cieľová
hodnota
•

125

Skutočnosť
•

221

Matričné úkony sú vykonávané promptne, za počkaním. Výdavky v sume 3 458,58 EUR boli poskytnuté zo štátneho
rozpočtu ako dotácia na prenesený výkon štátnej správy a boli čerpané na mzdy a odvody, materiál a služby.

Podprogram 4.3: Osvedčenie listín a podpisov

Zámer Podprogramu : Osvedčovanie vykonané na počkanie
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť osvedčenie listín a
podpisov

•

Počet jednotlivých úkonov

Cieľová
hodnota
•

1 000

Skutočnosť
•

450

V I. polroku 2021 bolo osvedčených 52 listín a 398 podpisov. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.
16.1– Správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do
poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 4.4: Evidencia obyvateľstva
Schválený

Upravený

Čerpanie

% plnenia
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Rozpočet v EUR

880

891,17

384,74

43

Zámer Podprogramu : Integrovaná evidencia obyvateľov Obce Spišské Bystré poskytujúca všetky
potrebné výstupy a informácie

Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť evidenciu
obyvateľov Obce Spišské
Bystré

•

Cieľová
hodnota
•

Počet jednotlivých úkonov

Skutočnosť
•

200

148

Záznamy v evidencii obyvateľstva sú vykonávané priebežne.

Podprogram 4.5: Evidencia chovu zvierat (psov)
Schválený
Rozpočet v EUR

Upravený

0

Čerpanie

0

% plnenia

0

0

Zámer Podprogramu : Prehľadná evidencia o chove psov v obci
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť presnú evidenciu
psov na území obce, zvýšiť
počet prihlásených psov

•

Počet jednotlivých úkonov

Cieľová
hodnota
•

25

Skutočnosť
•

24

V I. polroku 2021 bolo prihlásených do evidencie 13 psov a odhlásených 11 psov.

Podprogram 4.6: Rybárske lístky
Zámer Podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť dôslednú evidenciu •
rybárskych lístkov

Počet jednotlivých úkonov

Cieľová
hodnota
•

11

Skutočnosť
•

12
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V I. polroku 2021 bolo vydaných 12 rybárskych lístkov.

Podprogram 4.7: Cintorínske a pohrebné služby
Schválený

Upravený

Čerpanie

% plnenia

Rozpočet v EUR

800

5 800,00

5 547,29

96

Rozpočet v EUR – bežný

800

800,00

1 149,29

143

0

5 000,00

4 398,00

88

Rozpočet v EUR kapitálový

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Spišské Bystré
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť dôstojné
pochovávanie zosnulých

•

celková rozloha
udržiavaných
cintorínskych plôch

Cieľová
hodnota
•

Skutočnosť

11 860 m2

•

11 860 m2

Finančné prostriedky z kapitálových výdavkov rozpočtu boli použité na nákup chladiaceho zariadenia do
domu smútku.

Podprogram 4.8: Miestny rozhlas
Schválený
Rozpočet v EUR
Rozpočet v EUR – bežný
Rozpočet v EUR kapitálový

Upravený

Čerpanie

% plnenia

70 500

70 500

151,20

0,2

500

500,00

151,20

30

70 000

70 000,00

0

0

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Spišské Bystré
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť okamžitú
informovanosť obyvateľov
o aktuálnych aktivitách

•

počet udržiavaných
reproduktorov

Cieľová
hodnota
•

30

Skutočnosť
•

30
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Zabezpečiť prevádzku
existujúcej siete miestneho
rozhlasu

Kapitálové výdaje vo výške 70 000,- eur sú rozpočtované na výstavbu miestneho rozhlasu v lokalite
Kamenec a na ul. Vodárenskej a taktiež na rekonštrukciu a modernizáciu existujúcej siete rozhlasu

Podprogram 4.9: Miestna knižnica
Schválený
Rozpočet v EUR

Upravený

500

Čerpanie

500

% plnenia

0

0

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne najmä mladšej generácie

Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť dostupnosť
literatúry a čitateľských
možností v obci

•

Počet zakúpených kníh
ročne

Cieľová
hodnota
•

100

Skutočnosť
•

0

Podprogram 4.10: Stavebný úrad
Schválený
Rozpočet v EUR

3 810

Upravený

Čerpanie

3 413,11

% plnenia

3 681,39

108

Zámer Podprogramu: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované
stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj obce Spišské Bystré.

Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Minimalizovať počet
nepovolených stavieb

•

Predpokladaný počet
vykonaných stavebných
dohľadov

Cieľová
hodnota
•

5

Skutočnosť
•

4
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Výdavky boli čerpané na mzdy vrátane odvodov a úhradu poštovného pre zabezpečenie činnosti stavebného úradu.
Finančné prostriedky sú poskytované zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného
poriadku.

PROGRAM č. 5: Bezpečnosť, právo a poriadok
Zámer programu: Bezpečné pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Spišské Bystré
Schválený
Rozpočet v EUR

Upravený

6 030

Čerpanie

6 030

% plnenia

23 575,69

391

Podprogram 5.1: Civilná ochrana
Schválený
Rozpočet v EUR

710

Upravený

Čerpanie

710

% plnenia

22 792,77

3210

Zámer Podprogramu: Maximálna pripravenosť Obce Spišské Bystré v čase krízovej situácie
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť komplexnú
krízovú ochranu a manažment
v prípade mimoriadnych
udalostí

•
•

plnenie zákonných
požiadaviek
aktualizovanie plánu
ochrany Obce Spišské
Bystré

Cieľová
hodnota

Skutočnosť

•

100 %

•

100 %

•

áno

•

áno

Výdavky vznikli v priamej súvislosti s vykonávaním úloh a opatrení na znižovanie rizík ohrozenia alebo sa týkali činností
nevyhnutných na zamedzenie šírenia následkov pandémie počas vyhlásenej mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia
COVID-19. V obci bolo zriadené mobilné odberové miesto na vykonávanie odberov pre testovanie ochorenia Covid-19.
Refundáciu týchto výdavkov si uplatňujeme z prostriedkov štátneho rozpočtu.
Obec plní zákonnú povinnosť na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy.

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi
Schválený
Rozpočet v EUR

5 350

Upravený
5 350

Čerpanie
1 327,35

% plnenia
25
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Zámer Podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Znížiť riziko vzniku požiarov
prevenciou a kontrolou

•

Podporovať a rozvíjať činnosť
dobrovoľných hasičských
zborov

•

Cieľová
hodnota

počet preventívnych
protipožiarnych kontrol za
rok
počet zásahov DHZ-O

Skutočnosť

•

1

•

0

•

12

•

7

PROGRAM č. 6: Odpadové hospodárstvo
Zámer programu:Adresný a ekologicky orientovaný systém odpadového
hospodárstva s dôrazom na zachovanie a ochranu životného prostredia

Schválený

Upravený

Čerpanie

% plnenia

Rozpočet v EUR - SPOLU

102 750

97 750

35 500,89

36

Rozpočet v EUR – bežný

97 750

97 750

35 500,89

36

Rozpočet v EUR kapitálový

5 000

0

0

0

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu
Schválený
Rozpočet v EUR

82 000

Upravený

Čerpanie

77 000

29 365,22

% plnenia
38

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Spišské Bystré
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Skutočnosť
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Zabezpečiť nákladovo
efektívny zvoz a odvoz
odpadov rešpektujúci potreby
obyvateľov

Zabezpečiť zvýšenie množstva
vyseparovaných zložiek
kom.odpadu

•

objem zvezeného
a odvezeného odpadu za
rok

•

590 t

•

318 t

•

celkový počet zberných
nádob

•

774

•

782

•

počet zvozov separ. zberu
odpadu za rok

•

15

•
•
•
•

8 plasty
3 papier
3 sklo
1 elektro

Služby v oblasti odpadového hospodárstva pre obec zabezpečuje spoločnosť Brantners.r.o. Poprad.

Podprogram 6.2: Zberný dvor
Schválený
Rozpočet v EUR - SPOLU

Upravený

0

Čerpanie

0

% plnenia

0

0

Zámer Podprogramu: Obec Spišské Bystré bez nelegálnych skládok
Cieľ

Merateľný ukazovateľ
•

Zabezpečiť dodržiavanie
zákona o odpadoch

Počet zriadených
zberných dvorov

Cieľová
hodnota
•

Skutočnosť

1

•

1

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami
Schválený
Rozpočet v EUR

20 750

Upravený
20 750

Čerpanie

% plnenia

6 135,67

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť správu a údržbu verejnej kanalizácie a čističky odpadových
v obci.

30

vôd

Prvok 6.3.1: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV
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Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť správu a údržbu
verejnej kanalizácie a čističky
odpadových vôd

•

Počet domácností
napojených na verejnú
kanalizáciu

Cieľová
hodnota
•

Skutočnosť

80 %

•

80 %

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 6 135,67 EUR na elektrinu ČOV (2 645,05 EUR), na servis a údržbu ČOV 1 871,22
EUR a na odmeny na dohodu o prac.činnosti (1 619,40 EUR).

Prvok 6.3.2: Rekonštrukcia verejnej kanalizácie
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť zlepšenie

•

odvádzania odpadových vôd

Cieľová hodnota

Dĺžka zrekonštruovanej
splaškovej kanalizácie v
m

•

1350

Skutočnosť
•

PROGRAM č. 8: Pozemné komunikácie
Schválený

Upravený

Čerpanie

% plnenia

Rozpočet SPOLU

57 000

57 000

2 976,39

5

Rozpočet bežný

7 000

7 000

2 976,39

43

Rozpočet kapitálový

50 000

50 000

0

0

Zámer programu: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií
Schválený
Rozpočet v EUR

7 000

Upravený
7 000

Čerpanie
2 976,39

% plnenia
43
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Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná cestná premávka
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť požadovaný
dopravno - technický stav
komunikácií a chodníkov

•

Cieľová
hodnota
•

Dĺžka udržiavaných
miestnych komunikácií
a chodníkov v km

Skutočnosť
•

15 km

15 km

Výdavky boli čerpané na bežnú a zimnú údržbu ciest .

Podprogram 8.2: Rekonštrukcia komunikácií
Schválený
Rozpočet v EUR

0

Upravený

Čerpanie

0

% plnenia

0

0

Zámer Podprogramu : Bezpečné a kvalitné komunikácie
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Zlepšiť stavebno-technické
vlastnosti existujúcich
komunikácií

•

•

Dĺžka zrekonštruovaných
komunikácií v km

Skutočnosť
•

0

0

Podprogram 8.3: Výstavba komunikácií
Schválený
Rozpočet kapitálový

50 000

Upravený
50 000

Čerpanie
0

% plnenia
0

Zámer Podprogramu : Bezpečné a kvalitné komunikácie pre peších účastníkov cestnej
premávky
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Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Zvýšiť bezpečnosť peších
účastníkov cestnej premávky

•

•

Dĺžka vybudovaných
chodníkov v m

160

Skutočnosť
•

0

Finančné prostriedky v tomto podprograme sú vyčlenené na výstavbu chodníka. V roku 2021 je naplánovaná investičná
akcia Prešovského samosprávneho kraja vybudovať okružnú križovatku na ceste III. triedy č. 3074 a 3075. V súvislosti
s tým sú rozpočtované kapitálové výdavky na vybudovanie chodníka smer Kravany.

PROGRAM č. 9: Vzdelávanie
Zámer programu: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy
žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne
slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov
Schválený

Upravený

Čerpanie

% plnenia

Rozpočet v EUR - SPOLU

1 325 315

1 374 584

524 265,55

38

Rozpočet v EUR – bežný

1 316 515

1 362 135

520 616,55

38

8 800

12 449

3 649,00

29

Rozpočet v EUR kapitálový

Podprogram 9.1: Základná škola
Schválený

Upravený

Čerpanie

% plnenia

Rozpočet v EUR - SPOLU

1 272 379

1 319 111

511 811,68

39

Rozpočet v EUR – bežný

1 263 579

1 306 662

508 162,68

39

8 800

12 449

3 649,00

29

Rozpočet v EUR kapitálový

Zámer Podprogramu:Budovať modernú konkurencieschopnú školu bez špecifického zamerania, ktorá
svojím širokým záberom zabezpečí kvalitný výchovno-vzdelávací proces a širokú
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ponuku mimoškolských aktivít pre svojich žiakov. Školu, ktorá sa svojou úrovňou
vyrovná najlepším školám v okrese..
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Materiálne a personálne
dobudovať školu tak, aby bola
atraktívnou a príťažlivou
nielen pre žiakov našej obce,
ale i širokého okolia.

•
•

Počet základných škôl
Počet žiakov
navštevujúcich ZŠ

Cieľová
hodnota
•
•

1
305

Skutočnosť
•
•

1
305

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v obci Spišské Bystré.
Bežné výdajeboli čerpané vo výške 521 529,55 EUR na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní (404 804,72 EUR), tovary
a služby (111 802,92 EUR), na záujmovú činnosť, výdaje z bežných príjmov, bežné transfery.

Podprogram 9.2: Materská škola
Schválený
Rozpočet v EUR - SPOLU

2 936

Upravený

Čerpanie

5 473

% plnenia

2 736

50

Zámer Podprogramu :Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy
rodičov
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Učiť detí postojom, ktoré
vedú k aktívnym zručnostiam
chrániacim si zdravie
a prírodu, prostredníctvom
využitia prírodného
prostredia

•
•

počet prevádzkovaných
materských škôl
počet detí navštevujúcich
MŠ

Cieľová
hodnota

Skutočnosť

•

1

•

1

•

87

•

87

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných
a vzdelávacích služieb v materskej škole zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.
Výdavky boli čerpané na prenesené kompetencie (2 736,- EUR). Orig.kompetencie na mzdy sú zahrnuté v Podprograme
9.1 /viď orig.kompet.ZŠ/
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Podprogram 9.3: Školská jedáleň

Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť vysokokvalitné
a dostupné stravovanie pre
žiakov ZŠ a MŠ

•

počet žiakov
využívajúcich stravovanie
v ŠJ

•

počet prevádzkovaných
školských jedálni

Schválený
Rozpočet v EUR - SPOLU

Cieľová
hodnota
•

304

•

304

•

1

•

1

Upravený

50 000

Skutočnosť

Čerpanie

50 000

% plnenia

9 717,87

19

Na základe novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá zabezpečuje zjednotenie vykazovania rozpočtových údajov v rozpočte
a v skutočnosti tak, že súčasťou rozpočtu RO sú všetky príjmy a výdavky, s ktorými RO hospodári, vrátane
všetkýchprostriedkov prijatých od iných subjektov (príjem za stravné v školskej jedálni).

Podprogram 9.2.3: Školský klub
Zámer Podprogramu : Vytváranie podmienok k zmysluplnému využívaniu voľného času vo vhodnom
prostredí v prospech pozitívneho rozvoja osobnosti

Cieľ

Zabezpečiť podmienky pre
relaxáciu a regeneráciu
fyzických a psychických síl

Merateľný ukazovateľ

•

počet prevádzkovaných
školských klubov

•

počet detí navštevujúcich
školský klub

Cieľová
hodnota

Skutočnosť

•

1

•

1

•

77

•

77
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Program č. 10: Kultúra
Zámer programu: Rrozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu a rozhodnutí obyvateľov obce
Spišské Bystré

Schválený
Rozpočet v EUR

17 700

Upravený

Čerpanie

17 700

% plnenia

748,53

4

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít
Schválený
Rozpočet v EUR

10 000

Upravený

Čerpanie

10 000

% plnenia

330,53

3

Zámer Podprogramu : Vysoký štandard kultúrneho vyžitia obyvateľov Obce Spišské Bystré.
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť tradičné kultúrne
podujatia pre zachovanie
a rozvíjanie tradícií
a posilnenie kultúrneho života
v obci

•

počet zorganizovaných
podujatí

Cieľová
hodnota
•

Skutočnosť
•

4

0

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí v obci Spišské Bystré ako Deň detí, Kubašský festival
s Petrom Stašákom, príchod Mikuláša.
Výdavky boli čerpané na na sladkosti pre deti ZŠ, MŠ pri príležitosti MDD.

Podprogram 10.2.: Podpora občianskych združení a nadácií obce
Schválený
Rozpočet v EUR

7 700

Upravený
7 700

Čerpanie
418

% plnenia
5

Zámer Podprogramu: Intenzívna činnosť občianskych združení a nadácií obce
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Cieľ

Merateľný ukazovateľ

•

Podporiť široké spektrum
združení pôsobiacich v obci

Počet podporených
organizácií

Cieľová
hodnota
•

Skutočnosť
•

7

7

Prehľad schválenýchdotácií jednotlivým organizáciam:
Folklórny súbor RovienkaSp. Bystré

1 000,-- EUR

SČK miestny spolok Sp. Bystré

350,-- EUR

ZO SZ včelárov Sp. Bystré

100,-- EUR

SZ protifašist. bojovníkov Sp. Bystré

300,-- EUR

DHZ

5 500,-- EUR

Klub vojenskej histórie TATRY

400,-- EUR

Program č. 11: Šport
Zámer programu: Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu a rozhodnutí obyvateľov obce Spišské
Bystré
Schválený
Rozpočet v EUR

9 000

Upravený
9 000

Čerpanie
3 000

% plnenia
33

Podprogram 11.1: Podpora športových podujatí organizovaných
obcou
Schválený
Rozpočet v EUR

800

Upravený
800

Čerpanie
0

% plnenia
0

Zámer Podprogramu: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže
a dospelých
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Cieľ

Merateľný ukazovateľ

•

Zabezpečiť široké spektrum
športových aktivít pre deti,
mládež a dospelých

Počet podporených
športových podujatí za
rok

Cieľová
hodnota
•

Skutočnosť
•

1

0

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom
zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.
V októbri 2021 sa uskutoční 6. ročník behu Kubašská 10°.

Podprogram 11.2: Dotácie na šport
Schválený
Rozpočet v EUR

Upravený

8 200

Čerpanie

8 200

% plnenia

3 000

37

Zámer Podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.

Cieľ

Merateľný ukazovateľ

•

Podporiť široké spektrum
športových aktivít pre deti,
mládež a dospelých

Počet podporených
klubov za rok

Cieľová
hodnota
•

4

Skutočnosť
•

4

Prehľad schválených dotácií jednotlivým organizáciám
OFK 1934 Spišské Bystré

98

6 500,-- EUR

Stolnotenisový klub Sp. Bystré

700,-- EUR

ŠK Mládeže

500,-- EUR

Klub turistov

500,-- EUR
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Program č. 12: Prostredie pre život
Zámer programu: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov
obce Spišské Bystré s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v obci Spišské
Bystré a okolí
Schválený

Upravený

Čerpanie

% plnenia

Rozpočet v EUR - SPOLU

22 308

22 317,80

14 790,28

66

Rozpočet v EUR – bežný

7 308

7 317,80

2 324,77

32

Rozpočet v EUR kapitálový

15 000

15 000

12 465,51

83

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie
Schválený

Upravený

Čerpanie

% plnenia

Rozpočet v EUR – SPOLU

20 018

20 018

14 547,62

73

Rozpočet v EUR – bežný

5 018

5 018

2 082,11

41

Rozpočet v EUR kapitálový

15 000

15 000

12 465,51

83

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci.
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

•

Zabezpečiť bezpečnosť
obyvateľov v nočných
hodinách

Počet prevádzkovaných
svetelných bodov

Cieľová
hodnota
•

186

Skutočnosť
•

193

Bežné výdavky vo výške 2 082,11 EUR boli čerpané na elektrinu a údržbu verejného osvetlenia.
Kapitálové výdaje na rok 2021 vo výške 12 465,51 € boli použité na dobudovanie verejného osvetlenia areálu
cintorína, kde bolo osadených sedem nových svietidiel so stožiarmi.
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Podprogramy 12.2: Ochrana životného prostredia
Schválený
Rozpočet v EUR

Upravený

240

Čerpanie

249,80

% plnenia

0

0

Zámer Podprogramu: Prenesený výkon kompetencií v oblasti ochrany prírody, ovzdušia a vody
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť prenesený výkon
štátnej správy na úseku
životného prostredia

•

Cieľová
hodnota

Počet vydaných rozhodnutí •

Skutočnosť
•

5

17

Podprogram zahŕňa zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia – ochrana prírody
, ochrana ovzdušia /17 rozhodnutí/, ochrana vody.

Podprogram 12.3: Verejná zeleň
Schválený
Rozpočet v EUR

2 050

Upravený

Čerpanie

2 050

% plnenia

242,66

12

Zámer Podprogramu : Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom,
čistom a atraktívnom prostredí.

Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Skutočnosť

Zabezpečiť starostlivosť
o verejnú zeleň a zamedziť
prerastaniu trávnatých
porastov na územní obce

•

•

•

Kosená plocha s odvozom

300 m2

300 m2

Bežné výdavky v sume 242,66 EUR boli čerpané na nákup PHM do kosačky a nákup kvetín na výsadbu
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Obec sa zapojila do národného projektu „Zelené obce“ Slovenskej agentúry životného prostredia. Cieľom projektu je
poskytovanie podpory na realizáciu prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni na výsadbu drevín. Finančné
prostriedky vo výške 1 500,- € sú rozpočtované ako spoluúčasť projektu.

Podprogram 12.4: Ochrana pred povodňami
Schválený
Rozpočet v EURkapitálový

Upravený

0

Čerpanie

0

% plnenia

0

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku

Prvok 12.4.1: Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť ochranu
obyvateľov a majetku

•

Dĺžka zrekonštruovanej
dažďovej kanalizácie

Cieľová
hodnota
•

Skutočnosť
•

0m

0m

Prvok 12.4.2: Vybudovanie dažďovej kanalizácie
Cieľ

Zabezpečiť ochranu
obyvateľov a majetku

Merateľný ukazovateľ

•

Dĺžka novovybudovanej
dažďovej kanalizácie

Cieľová
hodnota
•

590 m

Skutočnosť
•

0

V prvku bola plánovaná výstavba novej dažďovej kanalizácie na Hviezdoslavovej ulici. Jej realizácia je podmienená
schválením iných zdrojov EÚ na rekonštrukciu splaškovej kanalizácie na tejto ulici, pretože by obe kanalizácie boli
uložené v rámci jedného výkopu, čím by sa ušetrili finančné prostriedky. Stavba nebola realizovaná, nakoľko neboli
vyhlásené vhodné výzvy na splaškovú kanalizáciu.

Program č. 13: Bývanie
Zámer programu: Efektívne a flexibilné služby obce Spišské Bystré v oblasti bytovej politiky

Podprogram 13.1: Správa nájomných bytov
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Schválený
Rozpočet v EUR

11 230

Upravený

Čerpanie

11 230

% plnenia

4 797,23

43

Zámer Podprogramu: Zabezpečiťbývanieprenízkopríjmovú skupinu obyvateľov
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Skutočnosť

Zabezpečiť cenovo dostupné
bývanie pre mladé rodiny

•

•

•

Počet spravovaných
nájomných bytov

8

8

Výdavky vo výške 4 797,23 EUR boli čerpané na energie 8-bj jednotky (3 320,69 EUR), na služby (566,64 EUR), na úroky
z úveru ŠFRB (909,90 EUR).

Program č. 14: Sociálne služby
Zámer programu: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky
handicapované skupiny obyvateľov obce Spišské Bystré

Schválený
Rozpočet v EUR

114 781

Upravený
114 781

Čerpanie
79 157,03

% plnenia
69

Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba v byte občana
Schválený
Rozpočet v EUR

50 000

Upravený
50 000

Čerpanie
22 784,00

% plnenia
46

Zámer Podprogramu: Kvalitný a pohodlný život seniorov a zdravotne hendikepovaných obyvateľov
v domácom prostredí.
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Skutočnosť
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Zabezpečiť pomoc pri
vykonávaní bežných životných
úkonov a kontakt s lekárom
pre seniorov a zdravotne
handicapovaných občanov

•

Priemerný počet
opatrovaných občanov za
rok

•

•

8

7

Opatrovateľskú službu zabezpečuje v obci Spišská katolícka charita v rozsahu od 2 do 8 hodín denne, podľa stupňa
odkázanosti.

Podprogram 14.2: Rodinná politika
Schválený
Rozpočet v EUR

Upravený

0

Čerpanie

0

% plnenia

0

0

Zámer Podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Skutočnosť

Zabezpečiť pomoc na
zmiernenie sociálnej alebo
hmotnej núdze obyvateľa

•

Počet poskytnutej pomoci

•

1

•

0

Zabezpečiť vyplatenie
príspevku na diétne
stravovanie žiakov

•

Počet žiakov

•

3

•

0

Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nevie zabezpečiť diétne jedlo dieťaťu, ktorého podľa posúdenia
ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu ÚPSVaR vyplatí zriaďovateľ
rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.Diétne jedlo poskytovanie diétneho stravovania v zariadeniach školského stravovania pre deti a žiakov upravuje § 140 ods. 5
školského zákona.
V súčasnosti dokáže školská jedáleň zabezpečiť aj diétne stravovanie.

Podprogram 14.3: Dávky – deti v hmotnej núdzi
Schválený

Upravený

Čerpanie

% plnenia
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Rozpočet v EUR

11 400

53 700

43 028,60

80

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť stravovanie a školské pomôcky prostredníctvo Základnej školy
s materskou školou deťom rodičov, ktorí sú v hmotnej núdzi
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Skutočnosť

Zabezpečiť stravovanie
a školské pomôcky deťom
v hmotnej núdzi

•

•

•

Počet poberateľov dávok

55

56

Podprogram zahŕňa stravovanie a nákup školských pomôcok deťom v hmotnej núdzi podľa zákona č. 544/2010 Z.z.
o dotáciách pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na základe pokynov a dotácie z Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny.
S účinnosťou od 1. 1. 2020 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa okrem iného týka aj poskytovania dotácie na stravu pre
detí a žiakov.
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa by sa mala v zmysle tohto zákona poskytovať od 1.1.2019
všetkým deťom, navštevujúcim posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania materskej školy a od
1.9.2019 všetkým deťom, plniacim si povinnú školskú dochádzku na základných školách.

Podprogram 14.4: Rodinné prídavky, dávky HN
Schválený
Rozpočet v EUR

6 500

Upravený

Čerpanie

6 500

% plnenia

3 966,27

61

Zámer Podprogramu : Ako osobitný príjemca rodinných prídavkov zabezpečiť nákup potravín vo výške
poukazaných rodinných prídavkov.
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Skutočnosť

Zabezpečiť účelné využitie
rodinných prídavkov detí
záškolákov a dávok v HN

•
•

•
•

•
•

Počet zaškolákov
Počet poberateľov dávok

8
1

5
2

Podprogram zahŕňa vyplácanie rodinných prídavkov a dávok v HN ako osobitný príjemca podľa rozhodnutia
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
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Podprogram 14.5: Posudková činnosť lekára na účely posúdenia
odkázanosti
Schválený
Rozpočet v EUR

Upravený

250

Čerpanie

250

% plnenia

215,19

86

Zámer Podprogramu :Zabezpečiť zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť zdravotné výkony
lekára na posudkovú činnosť

•

Počet vydaných lekárskych
posudkov

Cieľová
hodnota

Skutočnosť
•

• 10

8

Zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa upravuje postup pri poskytovaní alebo zabezpečovaní poskytovania
sociálnej služby pre občana, odkázaného na sociálnu službu a je povinnosťou obce mu túto službu zabezpečiť.
Podprogram zahŕňa výdavky na lekárske a sociálne posudky odkázaných osôb na základe dohody o vykonaní práce
s MUDr.HelenouMartonovou.

Podprogram 14.6: Pochovávanie občanov bez prístrešia
Schválený
Rozpočet v EUR

Upravený

500

Čerpanie

500

% plnenia

0

0

Zámer Podprogramu : Dôstojná rozlúčka so zosnulým
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Zabezpečiť dôstojné
pochovanie nemajetných
občanov (bezdomovci)

•

• 1

Predpokladaný počet
pohrebov

Skutočnosť
•

0

Obec je povinná pochovať občana, ktorý zomrel na území obce.

Podprogram 14.7: Terénna sociálna práca
Schválený

Upravený

Čerpanie

% plnenia
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Rozpočet v EUR

25 531

25 531

12 965,97

51

Zámer Podprogramu : Poskytovanie pomoci osobám sociálne vylúčeným alebo ohrozeným sociálnym
vylúčením, podpora pri ich začlenení do spoločnosti
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Predchádzanie sociálnemu
vylúčeniu a pomoc ohrozeným
osobám

•

• 30

Počet klientov
využívajúcich službu TSP

Skutočnosť
•

20

Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, odvody, telekomunikačné služby, kancelárske a hygienické potreby, cestovné
pre terénnu sociálnu pracovníčku a terénnu pracovníčku. Tieto výdavky sú refundované Implementačnou agentúrou
MPSVaR v rámci projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce, financovaného v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje.

Podprogram 14.8: Stravovanie dôchodcovia
Schválený
Rozpočet v EUR

Upravený

32 000

32 000

Čerpanie

% plnenia

17 877,60

56

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie obedov s príspevkom z rozpočtu obce Spišské Bystré pre dôchodcov
s trvalým pobytom v obci
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Zabezpečenie obedov pre
dôchodcov s trvalým pobytom
v obci

•

• 90

Počet dôchodcov
využívajúcich službu
stravovania

Stravovanie dôchodcovia- príspevok obce
Stravovanie dôchodcovia- úhrada stravníkov

Skutočnosť
•

62

2 483,00 €
15 394,60 €

Program č. 15-nevytvorený

Program č. 16: Podporná činnosť
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Zámer programu:Efektívna činnosť obecného úradu
Schválený
Rozpočet v EUR

Upravený

263 762

Čerpanie

263 762

% plnenia

119 738,14

45

Podprogram 16.1: Správa obce
Schválený
Rozpočet v EUR

Upravený

258 962

Čerpanie

258 962

% plnenia

117 673,27

45

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Skutočnosť

Zabezpečiť efektívny výkon
činnosti obecného úradu

•

•

•

Počet administr.
pracovníkov

8

8

Výdavky boli čerpané na zabezpečenie služieb súvisiacich s každodennou prevádzkou administratívy – mzdy a odvody,
poštovné, telekomunikačné služby, internet, kancelárske potreby a materiál, interiérové vybavenie, výpočtová
technika, mzdy, odvody, sociálny fond, stravné zamestnancom, čistiace a dezinfekčné prostriedky, pracovné odevy
a ochranné pomôcky, všeobecné služby, opravy a udržiavanie a pod.

Podprogram 16.3: Úroky z úverov
Schválený
Rozpočet v EUR

Upravený

3 500

3 500

Čerpanie
1 504,23

% plnenia
43

Splátky úrokov z úverov zo Slovenskej sporiteľne na financovanie verejného osvetlenia, kultúrneho domu
a prefinancovanie úveru (Prima banka)

Podprogram 16.4: Bankové poplatky
Schválený
Rozpočet v EUR

1 300

Upravený
1 300

Čerpanie
560,64

% plnenia
43
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Program č. 17: Finančné operácie
Podprogram 17.1: Finančná operácia – splátka úveru
Schválený
Rozpočet v EUR

76 260

Upravený
76 260

Čerpanie
38 255,04

% plnenia
50

Obec Spišské Bystré mala zo Slovenskej sporiteľne, a.s., poskytnuté tri úvery, a to z obdobia rokov 2015 – 2017. Ide
o úvery, ktoré obec použila na rekonštrukciu verejného osvetlenia, na dofinancovanie výstavby kultúrneho domu
a refinancovanie vlastných zdrojov, ktoré boli použité na vyplatenie úveru poskytnutého v Prima banke Slovensko, a.s..
Výška úrokových sadzieb je vzhľadom na aktuálne podmienky na finančných trhoch nevyhovujúca, a práve z tohto
dôvodu obec požiadala Slovenskú sporiteľňu, a.s., o indikatívnu ponuka na refinancovanie s výhodnejšími
podmienkami. Refinancovanie úverov financovaných Slovenskou sporiteľňou, a.s. sa týka úverových zmlúv č.
293/AU/15 zo dňa 11.08.2015, č. 221/AU/15 zo dňa 17.06.2015 a č.890/CC/17 zo dňa 08.12.2017.
Obecné zastupiteľstvo dňa 24.4.2020 schválilo uznesením č. 11/2020/8 prijatie návratného financovania vo výške
550 000,- EUR na refinancovanie existujúcich úverov a investičné akcie obce. Úver je so splatnosťou 8 rokov a úverová
sadzba je 12M EURIBOR + marža 0,61% p. a., výsledná variabilná 0,61 % p. a.

- splátka úveru ŠFRB

3 875,04 €

- splátky istiny úveru SLSP

34 380,00 €

Podprogram 17.2: Splácanie finančného prenájmu - VW

Schválený
Rozpočet v EUR

1 110

Upravený
1 110

Čerpanie
1 108,99

% plnenia
100
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Dňa 20.03.2017 bola so Slovenskou sporiteľňou, a.s. uzatvorená Zmluva o finančnom lízingu č.9900287. Predmetom
lízingu je osobné vozidlo VOLKSWAGEN Golf Sportsvan SK 1.4 Comfortline TSI 6G BMT. Doba trvania lízingu je 48
mesiacov. Posledná splátka lízingu bola uhradená 20.03.2021.

Podprogram 17.3: Finančné zábezpeky
Prijatá finančná zábezpeka – verejné obstarávanie stavby Kultúrny dom- vo výške 200 000,- € bola vrátená podľa
zmluvy 78/2019.

REKAPITULÁCIA výdajov:
Rozpočet
Výdaje
Bežné

Schválený

Upravený

Čerpanie

v %

1 928 429,-

1 995 838,29

842 668,39

42

360 953,-

433 449,00

94 787,27

22

77 370,-

77 370,00

239 364,03

309

Kapitálové
Finančné operácie
CELKOM

Plnenie

2 366 752,-

2 506 657,29

1 176 819,69

47

Spišské Bystré 02.09.2021
Vypracoval: Ingrid Stachová

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 19. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 10.09.2021
K bodu číslo: 7
Názov materiálu: ZÁSADY PRENÁJMU A VÝPOŽIČKY NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
A STANOVENIE MINIMÁLNYCH CIEN ZA PRENÁJOM
NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Mgr. Juraj Peťko, prednosta obecného úradu

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha: Zásad prenájmu a výpožičky nebytových priestorov a stanovenie
minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov

V Spišskom Bystrom dňa 23.08.2021
- 80 -

1. Dôvodová správa:
V zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „Zákon o obecnom zriadení“), obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných
otázkach života obce a najmä je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s
majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, rovnako tak schvaľovať najdôležitejšie úkony
týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním.
V zmysle vyššie uvedenej kompetencie obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré má prijatý
dokument, ktorým ustanovuje podmienky prenájmu a výpožičky nebytových priestorov
a predovšetkým určuje minimálne ceny za prenájom, pod ktoré nie je možné uvedené priestory
prenajať.
Nakoľko obec Spišské Bystré v mesiaci júl prebrala od zhotoviteľa dielo: „Kultúrny dom – prístavba
a nadstavba budovy súp. č. 395, ktoré bude prevádzkované ako Villa Cubach, je potrebné aby obecné
zastupiteľstvo obce Spišské Bystré určilo minimálne ceny za prenájom jednotlivých nebytových
priestorov.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujeme v prípade konania akcií, akými sú napr. svadba
prenájom veľkej sály a malého salónika spolu v cene 350,- EUR za akciu, ktorej trvanie neprekročí
24 hodín, avšak ktoré nezahŕňa prenájom ostatného príslušenstva, ako sú stoly, stoličky, alebo
výzdoba sály. Tieto budú účtované osobitne, podľa aktuálne platného cenníka v čase konania danej
akcie. V prípade záujmu o samostatný prenájom veľkej sály, alebo malého salónika na kratší časový
úsek, ceny sú navrhované vo výške 30,- EUR, resp. 20,- EUR za jednu hodinu. Cena za ubytovanie
je stanovená vo výške 16,- EUR za jednu noc na jednu osobu. Prípadné ďalšie výdavky ako miestny
poplatok, alebo služby spojené s ubytovaním, ako strava a nápoje budú účtované samostatne podľa
aktuálne platného cenníka.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Zásady prenájmu a výpožičky nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom
nebytových priestorov
3. Príloha:
Príloha č. 1 - Zásad prenájmu a výpožičky nebytových priestorov a stanovenie
minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov

Zásady prenájmu a výpožičky nebytových priestorov a
stanovenie minimálnych cien za prenájom
nebytových priestorov
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
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v znení neskorších predpisov stanovuje minimálne ceny za prenájom nebytových priestorov
nasledovne:
Článok I.
Ceny prenájmu
1. Obecný úrad:
Zasadačka

Nájomné
10,- EUR

Ostatné priestory

1 hodina
Náklady spojené
s užívaním priestoru
2,- EUR

1 m2 / rok
Náklady spojené
Nájomné
s užívaním priestoru
16,43 EUR
16,10 EUR *

* táto suma nezahŕňa náklady na elektrickú energiu, ktorej dodávku si užívateľ zabezpečí samostatne,
respektíve po vzájomnej dohode ju môže zabezpečiť obec a táto bude následne fakturovaná
užívateľovi.
2. Villa Cubach:
Veľká sála a malý salónik

Veľká sála

Nájomné sály na jednu (1) akciu,
ktorej trvanie neprekročí 24 hodín
350,- EUR * † ±
Nájomné za jednu (1) hodinu
30,- EUR * ±

Malý salónik

Nájomné za jednu (1) hodinu
20,- EUR * ±

Izby 1 až 9

Cena za jednu (1) noc / jedna (1) osoba
16,- EUR * ±

* Obec nie je platcom DPH, náklady za služby (vodné, stočné, elektrická energia a plyn) spojené
s užívaním nebytových priestorov sú obsiahnuté v cene nájmu
† Prenájom nezahŕňa prenájom ostatného príslušenstva, ako sú stoly, stoličky, výzdoba a podobne,
tieto budú spoplatnené v zmysle aktuálne platného cenníka.
± Cena nezahŕňa, miestny poplatok a ostatné služby, ako napr. strava a nápoje, ktoré budú spoplatnené
v zmysle aktuálne platného cenníka.
3. Budova bývalého kina:
Sála s príslušenstvom

Nájomné

1 deň
Náklady spojené
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50,- EUR

Ostatné priestory

s užívaním priestoru
5,- EUR

1 m2 / rok
Náklady spojené
Nájomné
s užívaním priestoru
16,43 EUR
16,10 EUR *

* táto suma nezahŕňa náklady na elektrickú energiu, ktorej dodávku si užívateľ zabezpečí samostatne,
respektíve po vzájomnej dohode ju môže zabezpečiť obec a táto bude následne fakturovaná
užívateľovi.
4. Školské priestory a plochy:
Telocvičňa(vrátane šatní a sociálnych zariadení)

Nájomné

1 hodina
Náklady spojené
s užívaním priestoru

Pre občanov s trvalým pobytom a organizácie so
sídlom v obci Spišské Bystré
Pre ostatných žiadateľov

4,- EUR

6,- EUR

9,- EUR

6,- EUR

Telocvičňa malá(vrátane šatní a sociálnych
zariadení)

1 skupina / rok
Náklady spojené
Nájomné
s užívaním priestoru

Pre mimoškolskú činnosť detí ZŠ s MŠ v Spišskom
Bystrom organizovanou externým subjektom

50,- EUR

Telocvičňa malá(vrátane šatní a sociálnych
zariadení)

1 hodina
Náklady spojené
Nájomné
s užívaním priestoru
3,50 EUR
1,50 EUR

Sauna

1 hodina
Náklady spojené
Nájomné
s užívaním priestoru
6,50 EUR
3,50 EUR

Posilňovňa

Nájomné
1,- EUR

Školská jedáleň(bez kuchyne)

Nájomné
10,- EUR

Školská jedáleň(s kuchyňou)

Nájomné
10,- EUR

50,- EUR

1 hodina
Náklady spojené
s užívaním priestoru
0,30 EUR
1 hodina
Náklady spojené
s užívaním priestoru
5,- EUR
1 hodina
Náklady spojené
s užívaním priestoru
8,- EUR
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Učebňa

1 skupina / rok
Náklady spojené
Nájomné
s užívaním priestoru

Pre mimoškolskú činnosť detí ZŠ s MŠ v Spišskom
Bystrom organizovanou externým subjektom

50,- EUR

Multifunkčné ihrisko s umelou trávou

Nájomné

Bez šatní a sociálnych zariadení
Bez šatní a sociálnych zariadení s osvetlením
Vrátane šatní a sociálnych zariadení s osvetlením
Multifunkčné ihrisko tartanové

15,- EUR
15,- EUR
15,- EUR

Nájomné

Bez šatní a sociálnych zariadení
Bez šatní a sociálnych zariadení s osvetlením
Vrátane šatní a sociálnych zariadení s osvetlením

5,- EUR
5,- EUR
5,- EUR

50,- EUR
1 hodina
Náklady spojené
s užívaním priestoru
0,- EUR
5,- EUR
10,- EUR
1 hodina
Náklady spojené
s užívaním priestoru
0,- EUR
5,- EUR
10,- EUR

4. Hasičská zbrojnica
Zasadačka

Nájomné
10,- EUR

1 hodina
Náklady spojené
s užívaním priestoru
2,- EUR

Článok II.
Výpožičky
Pre občianske združenia, športové kluby, neziskové organizácie a záujmové združenia so sídlom
v obci Spišské Bystré je možné bezodplatne vypožičať: zasadačku obecného úradu, školské priestory
– telocvičňu a malú telocvičňu vrátane šatní a sociálnych zariadení, multifunkčné ihrisko s umelou
trávou, multifunkčné ihrisko tartanové, a to vrátane šatní a sociálnych zariadení, alebo bez šatní,
učebne, hasičskú zbrojnicu – zasadačku. 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.
Článok III.
Osobitné dojednania
1. Záujemcovia o nájom, alebo výpožičku nebytových priestorov predložia písomnú žiadosť, v ktorej
uvedú presný názov organizácie alebo meno nájomcu, uvedú IČO organizácie, presnú špecifikáciu
priestoru a účel nájmu.
2. Kalkulácia nákladov spojených s užívaním priestoru (elektrickú energiu, vodné, stočné, odvoz
a likvidácia odpadu, upratovanie, a pod.) bude uvedená v nájomnej zmluve, alebo zmluve
o výpožičke podľa vyššie uvedených sadzieb.
3. Jednorazové poskytnutie školských priestorov a plôch podpisuje riaditeľ školy po
predchádzajúcom súhlase starostu obce.
4. Prenajímateľ, respektíve vypožičiavateľ môže v závislosti od charakteru a účelu prenájmu
- 84 -

požadovať od nájomcu, respektíve vypožičiavateľa poskytnutie zálohy vo výške 100,-- €.
V prípade poškodenia majetku obce bude náhrada škody odpočítaná zo zálohy. Ak škoda bude
prevyšovať poskytnutú zálohu, nájomca, respektíve vypožičiavateľ rozdiel doplatí. Uvedené sa
nevzťahuje na nájmy podľa Článku I., bod 2. týchto zásad, tu bude výška zálohy riešená samostatne
v zmluve o krátkodobom nájme nebytového priestoru.
5. Zásady prenájmu nebytových priestorov a stanovenie minimálnej ceny za ich prenájom platia aj
pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišské Bystré.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Zásady prenájmu a výpožičky nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom
nebytových priestorov nadobudli platnosť a účinnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom
obce Spišské Bystré dňa 10.09.2021, Uznesením č.: ...........................
2. Dňom účinnosti týchto zásad prenájmu a výpožičky nebytových priestorov a stanovenie
minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov sa rušia zásady prenájmu a výpožičky
nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov zo dňa
24.06.2020, schválené Uznesením č. 12/2020/4.
3. Nájomné zmluvy a zmluvy o výpožičke uzatvorené do dňa účinnosti týchto zásad o nájme
a výpožičke nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových
priestorov ostávajú v platnosti do ich ukončenia podľa podmienok zmluvy.
V Spišskom Bystrom dňa 10.09.2021

Mgr. Marián Luha, v. r.
starosta obce
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Príloha č.13:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 19. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 10.09.2021
K bodu číslo: 8
Názov materiálu: SADZBY ZA KOPÍROVACIE SLUŽBY

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Mgr. Juraj Peťko, prednosta obecného úradu

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha: Sadzby za kopírovacie služby

V Spišskom Bystrom dňa 23.08.2021
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1. Dôvodová správa:
Vzhľadom na skutočnosť, že Obecný úrad Spišské Bystré sa stretáva s rôznymi požiadavkami,
či už fyzických, alebo právnických osôb, Obecné zastupiteľstvo obce, ešte v roku 2016, prijalo
uznesením sadzobník, v ktorom boli upravené ceny a všeobecné podmienky za kopírovacie služby,
vyhlásenie v miestnom rozhlase, alebo napr. za prenájom autobusu. Keďže postupom času došlo k
viacerým novým okolnostiam, či už k predaju obecného autobusu, alebo k nárastu jednotlivých
vstupných cien za papier, tonery a podobne, obec pristúpila k úprave sadzobníka a zároveň taktiež k
úprave cien, tak ako je uvedené v prílohe Sadzobník za služby poskytované Obecným úradom Spišské
Bystré.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Sadzobník za služby poskytované Obecným úradom Spišské Bysré
3. Príloha:
Príloha č. 1 - Sadzby za kopírovacie služby

Sadzobník za služby poskytované
Obecným úradom Spišské Bystré
1. Kopírovacie služby:
Kopírovanie/tlač čiernobiele A4

0,20 EUR

Kopírovanie/tlač čiernobiele A4 obojstranne

0,40 EUR

Kopírovanie/tlač čiernobiele A3

0,45 EUR

Kopírovanie/tlač čiernobiele A3 obojstranne

0,80 EUR

Kopírovanie/tlač farebne A4

0,50 EUR

Kopírovanie/tlač farebne A4 obojstranne

1,- EUR

Kopírovanie/tlač farebne A3

1,- EUR

Kopírovanie/tlač farebne A3 obojstranne

2,- EUR

2. Oznamy v miestnom rozhlase:
Vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase *

3,- EUR

* Oznam v miestnom rozhlase je možné vyhlásiť len počas pracovných dní v čase úradných hodín.
- 87 -

Sadzobník služieb poskytovaných Obecným úradom Spišské Bystré bol schválený Zastupiteľstvom
obce Spišské Bystré na jeho zasadnutí dňa 10.09.2021 Uznesením č. ...................
Tento sadzobník nadobúda platnosť dňom nasledujúcim po dni jeho schválenia Obecným
zastupiteľstvom obce Spišské Bystré.
V Spišskom Bystrom dňa 10.09.2021

Mgr. Marián Luha, v. r.
starosta obce
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Príloha č.14:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 19. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 10.09.2021
K bodu číslo: 9
Názov materiálu: NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2021
9.1. ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 4/2021
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Ingrid Stachová, ekonómka obecného úradu

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 23.08.2021
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1. Dôvodová správa:
V zmysle § 14 ods. 2 písm. a) a b) 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“), predkladáme obecnému zastupiteľstvu návrh na 4. zmenu
rozpočtu pre rok 2021.
Predložený návrh zmeny rozpočtu vo svojej príjmovej časti obsahuje zvýšenie bežných príjmov o 24
734,- €, zvýšenie kapitálových príjmov o 6 350,- €.
Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 31 890,- € a k zníženiu
bežných výdavkov o 9 606,- € . Sú to bežné výdavky na materiál, servis a opravu áut, služby pre
obec, právne služby, poistné (zvýšená hodnota majetku – kultúrny dom) a protipovodňové opatrenia
a úpravy na toku Bystrá.
V časti kapitálových výdavkov dochádza k zvýšeniu o 27 300,- € a k zníženiu o 18 500,- €.
V roku 2020 bola realizovaná prístavba, nadstavba MŠ z projektu Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR, výzva Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Na strategický cieľ
projektu nadväzujú dve projektové aktivity, ktorými sú už ukončené stavebné práce a nákup
interiérového vybavenia, ktorý sa na základe zmeny harmonogramu projektu uskutoční v roku 2021,
a preto je potrebné navýšiť kapitálové výdavky v tejto rozpočtovej položke.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2021:
Zvýšenie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu:
111003 – Daň z príjmov
Zvýšenie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu:
211003 – Dividendy
Zvýšenie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu:
223001 – Stočné
Zvýšenie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu:
292017 – Vratky nevyčerpaných dotácií – ZŠ
Zvýšenie kapitálových príjmov v podpoložke rozpočtu:
233001 – Predaj pozemkov
Zvýšenie kapitálových príjmov v podpoložke rozpočtu:
231
– Príjem z predaja kapitálových aktív
Zníženie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
637004 – Služby prevádzka autobusu
Zníženie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
637018 – Vrátenie príjmov z min.r.
Zníženie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
637005 – Služby NFP - mechanizmy
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
633001 – Interiérové vybavenie
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:

+ 14 166,- €
+

312,- €

+ 10 000,- €
+

256,- €

+

3 900,- €

+

2 450,- €

-

1 000,- €

-

606,- €

-

8 000,- €

+

1 000,- €
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633006 – Všeobecný materiál obec
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
633006 – Všeobecný materiál OcÚ
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
633006 – Všeobecný materiál Dom smútku, cintorín
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
634002 – Servis, údržba autá
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
635006 – Údržba budov OÚ
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
637004 – Všeobecné služby cintorín
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
637005 – Právne služby
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
637015 – Poistné
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
637040 – Web stránka obce
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
637004 – Protipovodňové opatrenia, úprava vodného toku Bystrá
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
713001 – Interiérové vybavenie MŠ – spoluúčasť projektu
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
714001 – Dopravné prostriedky
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
716
– Projektová dokumentácia rekonštrukcia ZŠ
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717002 – Kultúrny dom /zdroj 46/
Zníženie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
713001 – Interiérové vybavenie Kultúrny dom /zdroj 46/
Zníženie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717001 – Verejné osvetlenie cintorín

+

1 000,- €

+

1 000,- €

+

350,- €

+

1 000,- €

+

5 000,- €

+

300,- €

+

1 500,- €

+

280,- €

+

460,- €

+ 20 000,- €

+

8 600,- €

+

1 800,- €

+

900,- €

+ 16 000,- €
- 16 000,- €
-

2 500,- €
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